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Cereri Mărci publicate în 23/03/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 01656 03/03/2020 SC CONTRACT TRIDENT SRL Colorate boutique

2 M 2020 01657 03/03/2020 SC DISTRIBUŢIE PE GUSTATE
SRL

Mezeluri din Bănie

3 M 2020 01658 03/03/2020 NATURAL PROSPER SRL

4 M 2020 01659 03/03/2020 RARES DANIEL ZLĂTARU Drawing Business Value
MANAGEMENT & TRAINING

5 M 2020 01660 03/03/2020 HEINRICH LOTH CB CLINICA DE BERE Terapia
RUBIN Strong Amber Ale

6 M 2020 01661 03/03/2020 Arina Angelescu cubine

7 M 2020 01662 03/03/2020 HEINRICH LOTH CB CLINICA DE BERE Terapia
CITRIN Wellness P.A.

8 M 2020 01663 03/03/2020 S.C. THE SHAPER
COMMUNICATIONS S.R.L.

derangd

9 M 2020 01664 03/03/2020 UNICREDIT BANK SA START MAJOR

10 M 2020 01665 03/03/2020 S.C. MOONLIGHTS ART S.R.L. VILA IMPERIAL SINAIA

11 M 2020 01666 03/03/2020 SC INTERTOY ZONE SRL Macao

12 M 2020 01667 03/03/2020 EHA GLOBAL TRADE S.R.L. YELLOW DAYS! PRETURI IN
CADERE FALLING PRICES

13 M 2020 01668 03/03/2020 PETRU ADRIAN ZAHARIEA BURGERLAND

14 M 2020 01669 03/03/2020 SC KUBITECH SRL KUBITECH

15 M 2020 01670 03/03/2020 SC WIFISTORE.RO SRL WIFISTORE

16 M 2020 01671 03/03/2020 F.A.M TOP QUALITY S.R.L BricoMobila

17 M 2020 01672 03/03/2020 S.C. TELEFERIC CINDREL
S.R.L.

ARENA PLATOŞ PĂLTINIŞ
MOUNTAIN RESORT

18 M 2020 01673 03/03/2020 COSMO PHARM S.R.L. ZOLADONE

19 M 2020 01674 03/03/2020 IONEL-LAURENTIU STROIE DOI OLTENI

20 M 2020 01675 03/03/2020 MOBILAIUD SRL MOBILAIUD

21 M 2020 01676 03/03/2020 MACROPAY SRL MACROPAY

22 M 2020 01678 03/03/2020 DENT ESTET CLINIC S.A. MASTERPLAN DE
IMPLANTOLOGIE DIGITALĂ

23 M 2020 01679 03/03/2020 GENERAL GUIDANCE SRL BEST TOYS WWW.BEST-
TOYS.RO

24 M 2020 01680 03/03/2020 S."GRELYS NAIL" SRL GRELYS PRINT
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 01681 03/03/2020 VB EXCLUSIV AUTOCASION

SRL
VB EXCLUSIV AUTOCASION

26 M 2020 01682 03/03/2020 HELLO PIZZA SRL Hello Pizza 2018

27 M 2020 01683 03/03/2020 SC SABRINI COMPANY SRL Sabrini CADOUL PERFECT

28 M 2020 01684 03/03/2020 CSILLA-ERZSEBET COTESCU IMPREUNA PENTRU BUBU

29 M 2020 01685 03/03/2020 CLINICA ANDAM SRL A-DENTAL CLINIC

30 M 2020 01686 03/03/2020 ANCA-LUIZA OLARU mamaste

31 M 2020 01777 09/03/2020 I.I TIVADAR PETRU Roua Maramureşului
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(210) M 2020 01656
(151) 03/03/2020
(732) SC CONTRACT TRIDENT SRL,

STR. GARII NR. 193 C, COMUNA
SCHITU GOLEŞTI, JUDEŢUL
ARGEŞ, SAT LAZARESTI, 117653,
ARGEȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, ROMANIA

(540)

Colorate boutique

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
27.05.01; 25.01.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, turcoaz, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi lut.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01657
(151) 03/03/2020
(732) SC DISTRIBUŢIE PE GUSTATE

SRL, STR. PRIMĂVERII NR. 23,
COMUNA CÂRCEA, JUDEŢUL
DOLJ, SAT CÂRCEA, DOLJ,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Mezeluri din Bănie

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 25.01.05;
26.03.23; 26.01.14; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.15

(591) Culori revendicate:bej, crem, roşu,
maro, negru, alb, galben

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 01658
(151) 03/03/2020
(732) NATURAL PROSPER SRL,

STR. SERG. DAVID ILIE NR.
30, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 05.03.20; 03.07.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică oferite de
către un restaurant.

───────

(210) M 2020 01659
(151) 03/03/2020
(732) RARES DANIEL ZLĂTARU, STR.

ION LAHOVARI NR. 87C12/12,
JUDEŢUL ILFOV, DUMBRĂVENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Drawing Business Value
MANAGEMENT & TRAINING

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.11;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (#27AAE1),
gri (#939598), negru (#000000)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, zahăr, miere, sirop de melasă,
drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri,
condiment, gheaţă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie , instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01660
(151) 03/03/2020
(732) HEINRICH LOTH, STR. LIVEZILOR

NR. 63, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CB CLINICA DE BERE Terapia
RUBIN Strong Amber Ale

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 05.07.02; 25.01.19

(591) Culori revendicate:roşu, maro,
portocaliu, negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
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fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 01661
(151) 03/03/2020
(732) Arina Angelescu, STR. PUTUL

CU ROATA NR. 3, AP.1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
cubine

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri.
38. Comunicare prin bloguri online.

───────

(210) M 2020 01662
(151) 03/03/2020
(732) HEINRICH LOTH, STR. LIVEZILOR

NR. 63, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

CB CLINICA DE BERE
Terapia CITRIN Wellness P.A.

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 05.07.02; 25.01.19

(591) Culori revendicate:galben, verde, maro.
negru, alb

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 01663
(151) 03/03/2020
(732) S.C. THE SHAPER

COMMUNICATIONS S.R.L.,
ŞOS. BUCUREŞTI PLOIEŞTI NR.
9-13, ZONA III A, ET.7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

derangd

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc acoperirea capului.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
regruparea în avantajul terţilor a îmbrăcămintei,
încălţăminte, articolelor care servesc la
acoperirea capului (cu excepţia transportului lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin magazine en



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/03/2020

gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 01664
(151) 03/03/2020
(732) UNICREDIT BANK SA, BDUL.

EXPOZIŢIEI NR. 1F, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 012101,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
START MAJOR

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi învăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de
stocare digitale sau analog, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, costume
pentru scufundări, măşti pentru scufundări,
dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti
de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi
pentru scufundări, aparate de respirat pentru
înot subacvatic, dispozitive pentru stingerea
incendiilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru

papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01665
(151) 03/03/2020
(732) S.C. MOONLIGHTS ART S.R.L.,

BD. TIMIŞOARA NR. 66, PARTER,
BL. D44, SC. C, AP. 33, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
VILA IMPERIAL SINAIA

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
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───────

(210) M 2020 01666
(151) 03/03/2020
(732) SC INTERTOY ZONE SRL, STR.

CĂMINULUI NR. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021742,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Macao

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.

───────

(210) M 2020 01667
(151) 03/03/2020
(732) EHA GLOBAL TRADE S.R.L.,

STR. EUROPA NR. 25, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430422, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDEȚUL
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

YELLOW DAYS! PRETURI IN
CADERE FALLING PRICES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.04.18

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrație comercială.

───────

(210) M 2020 01668
(151) 03/03/2020
(732) PETRU ADRIAN ZAHARIEA, STR.

AXENTE BANCIU NR. 37, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) Cabinet Individual de Proprietate
Industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, ROMANIA

(540)
BURGERLAND

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 01669
(151) 03/03/2020
(732) SC KUBITECH SRL, BD. SOCOLA

NR. 57, BL. A1, PARTER,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 700268,
ROMANIA

(540)
KUBITECH

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de
petrol și de gaze.

───────
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(210) M 2020 01670
(151) 03/03/2020
(732) SC WIFISTORE.RO SRL, STR.

PETRE NEAGOE NR. 3, JUDETUL
CONSTANTA, DULCESTI, 907006,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

WIFISTORE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.11.12;
18.01.19

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01671
(151) 03/03/2020
(732) F.A.M TOP QUALITY S.R.L, STR.

ELENA NR. 18, SAT MOSNITA
NOUA, JUDETUL TIMIS, COMUNA
MOSNITA NOUA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
BricoMobila

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.

───────

(210) M 2020 01672
(151) 03/03/2020
(732) S.C. TELEFERIC CINDREL S.R.L.,

SAT POPLACA, IN CADRUL
COMPLEXULUI DE SCHI SI
AGREMENT ARENA PLATOS
PALTINIS, ZONA PLATOS-POIANA
POPLACII, JUDETUL SIBIU,
COMUNA POPLACA, SIBIU,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL GREAVU
DOINA MARIANA, STR.
CONSTANTIN NOICA, BL. 2,
AP. 21, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
550169, SIBIU, ROMANIA

(540)

ARENA PLATOŞ PĂLTINIŞ
MOUNTAIN RESORT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
06.01.02

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 1C),
albastru (Pantone 312 C), galben
(Pantone 1235C), gri inchis (Pantone
430C1235C), rosu (Pantone 187C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2020 01673
(151) 03/03/2020
(732) COSMO PHARM S.R.L. , B-

DUL CORNELIU COPOSU, NR.
5, BL. 103, SC.3, ET.7, AP.74,
SECTOR 3, BUCURESTI, 704911,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL , STR.
CUŢITUL DE ARGINT NR. 68,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ZOLADONE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

5. Produse farmaceutice, substanţe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.

───────

(210) M 2020 01674
(151) 03/03/2020
(732) IONEL-LAURENTIU STROIE, STR.

VULCAN JUDETUL NR. 31-35,
BL. B3A, SC. 1, AP. 4, SECTOR
3 , BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOI OLTENI

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 07.05.08;
27.05.01; 27.05.08

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne și produse din carne, mezeluri, salam,
cârnați, mâncăruri preparate pe bază de carne,
produse lactate și înlocuitori, brânzeturi, ouă
și produse din ouă, mâncăruri preparate care
conțin (în principal) ouă, pește, mâncăruri din
pește, uleiuri și grăsimi comestibile, intestine
pentru cârnați și imitații ale acestora, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
mâncăruri cu legume preparate, conserve de
fructe, conserve din pește, conserve de carne,
conserve de legume., fructe, ciuperci, legume,
nuci și leguminoase prelucrate
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la fructe, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de comandă cu ridicata, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate dietetice, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
sociala, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, publicitate
online, publicare de materiale publicitare online,
difuzare de materiale publicitare online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
furnizare de informații comerciale din baze
de date online, administrarea magazinelor,
informare și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
servicii de informare cu privire la aspecte
comerciale, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de publicitate și de
promovare de vânzări, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
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terți prin distribuirea de materiale tipărite și
organizarea de concursuri promoționale.

───────

(210) M 2020 01675
(151) 03/03/2020
(732) MOBILAIUD SRL, STR. POPA

SAPCA NR. 6, JUD. ALBA, AIUD,
ALBA, ROMANIA

(540)

MOBILAIUD

(531) Clasificare Viena: 26.01.20; 24.15.01;
27.05.01; 27.05.08

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport.

───────

(210) M 2020 01676
(151) 03/03/2020
(732) MACROPAY SRL, CALEA

MOTILOR NR. 6-8, ET. 5, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) SIMION & BACIU CONSILIERE ÎN
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. NATAŢIEI NR. 63,
SECTOR 1
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MACROPAY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.05
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software, software pentru calculator, plăţi
software, software pentru comunicaţii, software
de calculator pentru prelucrarea comunicaţiilor,
software pentru compilarea datelor, plăţi
software de calculator pentru telefoane mobile,
plăţi software de calculator, software de
calculator pentru comerţ electronic, programe
de calculator, programe de calculator pentru
prelucrarea datelor, plăţi software referitoare
la aspecte financiare, programe de calculator
(software descărcabil), plăţi software pentru
calculator, descărcabile, software pentru
calculator descărcabil din reţele globale de
informaţii, software pentru calculator descărcat
de pe internet, software de calculator pentru
integrarea plăţilor şi a bazelor de date,
software de calculator pentru criptare, pachete
software pentru calculator, platforme software
pentru calculator, software pentru calculator
(programe), programe software de calculator,
plăţi software pentru gestionarea istoricului
financiar, plăţi software pentru gestionarea
tranzacţiilor financiare, plăţi software pentru
analiză de credit, software pentru procesarea
datelor, software de decodare, platforme
şi software de telefonie digitala, software
pentru management financiar, software interactiv
pentru calculator, interfaţă software, sisteme
de operare, pachete software, software
de control al proceselor, drivere pentru
software, software pentru cititoare de carduri,
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software pentru comerţ intr-o reţea globala
de comunicaţii, software pentru facilitarea
tranzacţiilor securizate cu carduri de debit şi
credit, manuale electronice, descărcabile de
utilizare a software-ului de calculator, manuale
de instrucţiuni referitoare la software-ul de
calculator, manuale electronice, descărcabile
pentru software de calculator, software de
calculator pentru a fi utilizat drept interfaţă de
programare a plăţilor (API), software pentru
procesarea plăţilor electronice către şi de
la alte persoane, software de autentificare,
software pentru transferul de fonduri către şi
de la alte persoane, software de autentificare
pentru controlul accesului şi comunicaţiilor cu
computere şi reţele de calculatoare, sisteme
de gestionare a tranzacţiilor bazate pe web,
software descărcabil, plăţi software pentru
telefoane mobile, tablete şi alte dispozitive
mobile electronice, terminale securizate pentru
tranzacţii electronice, terminale pentru plăţi
electronice.
36. Servicii financiare, afaceri monetare, servicii
de schimbul valutar internaţional şi servicii
monetare, informaţii financiare privind cursul
valutar on-line, servicii financiare, şi anume
furnizarea de servicii electronice de transfer
şi tranzacţionare în diferite monede, servicii
electronice de procesare a plăţilor şi servicii
bancare electronice, facilităţi financiare, bancare
şi de plăţi on-line, transferuri şi tranzacţiile
financiare, precum şi servicii de plăţi, procesarea
plăţilor, servicii de plăţi la distanţă, servicii de
plată automatizate, servicii de plăţi electronice,
servicii de administrare a plăţilor, servicii de
plăţi financiare, servicii de plată a facturilor,
colectarea plăţilor, servicii care procesează
plata taxelor, plăţi automate către alte conturi,
procesarea plăţilor efectuate cu carduri de debit
si credit, servicii care permit efectuarea de
tranzacţii cu cardul, servicii de garantare a
plăţilor, servicii de garantare a ordinelor de
plată, servicii de portofel electronic (servicii
de plăţi electronice), prelucrarea plăţilor pentru
bănci, servicii de plăţi cu cardul de credit si
cu cardul de plată, procesarea plăţilor efectuate
cu carduri de debit, plata şi primirea de sume
de bani în calitate de agenţi de plăţi, servicii
de plată a facturilor furnizate prin intermediul
unui site web, procesarea plăţilor electronice
efectuate prin intermediul cardurilor preplătite,
prelucrarea plăţilor efectuate cu carduri de
debit, prelucrarea plăţilor efectuate cu carduri
de debit sau credit, servicii de informaţii
referitoare la plata automată către conturi,
servicii de plăţi electronice cu carduri bancare,
carduri de credit şi carduri de debit, furnizarea
mai multor opţiuni de plată prin intermediul

unui portal de plată online, compensarea
şi reconcilierea tranzacţiilor financiare printr-
o reţea globală de calculatoare, furnizarea
de servicii financiare prin intermediul unei
reţele globale de calculatoare, servicii bancare
automatizate legate de tranzacţii cu carduri de
debit sau credit, servicii de înregistrare automata
a tranzacţiilor financiare, facilitarea de tranzacţii
financiare pentru terţi, tranzacţiile electronice cu
numerar, servicii de executare a tranzacţiilor
financiare, tranzacţii monetare, procesarea de
tranzacţii de debitare, creditare sau cu carduri
de debit pentru alte persoane, transfer electronic
de fonduri, rambursare de fonduri pentru plăţi
contestate din sectorul achiziţiilor prin plăţi
electronice, furnizarea de servicii de protecţie
la achiziţiile de bunuri si servicii efectuate prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare
si al reţelelor fără fir, furnizarea de servicii
electronice de plată mobilă pentru alte persoane,
procesare electronică a plăţilor în valută, servicii
de procesare a plăţilor, şi anume furnizarea
de servicii de procesare a tranzacţiilor în
monedă virtuală pentru alte persoane, servicii de
consiliere, consultanţă şi informare referitoare la
toate serviciile menţionate anterior, furnizate on-
line printr-o reţea de calculatoare sau pe Internet.

───────

(210) M 2020 01678
(151) 03/03/2020
(732) DENT ESTET CLINIC S.A.,

SOSEAUA NORDULUI NR.
82-92, TRONSON CONSTANCE,
DEMISOL, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

MASTERPLAN DE
IMPLANTOLOGIE DIGITALĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25; 26.04.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și
înfrumuseţare pentru oameni.

───────

(210) M 2020 01679
(151) 03/03/2020
(732) GENERAL GUIDANCE SRL,

SOS COLENTINA NR. 83, CAM.
3, BL. 85, AP. 73, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021191, ROMANIA

(540)

BEST TOYS
WWW.BEST-TOYS.RO

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
03.11.01; 03.11.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde închis, roz, albastru, galben, alb,
albastru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării.

───────

(210) M 2020 01680
(151) 03/03/2020
(732) S."GRELYS NAIL" SRL, STR.

ALBA-IULIA NR. 27B, JUD.
BISTRITA-NASAUD, BISTRITA,
420178, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)
GRELYS PRINT

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01681
(151) 03/03/2020
(732) VB EXCLUSIV AUTOCASION SRL,

STR. DOROBANŢI NR. 1,BL. 6B,
ET. 1, AP. 4, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR.115, BL.
15, SC. A, AP. 19, SECTOR
1, BUCURESTI, 010497,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

VB EXCLUSIV AUTOCASION

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
39. Transport, furnizare de vehicule închiriate,
închiriere de automobile, servicii de închiriere de
autovehicule, servicii de leasing auto.

───────
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(210) M 2020 01682
(151) 03/03/2020
(732) HELLO PIZZA SRL, STR. AUREL

VLAICU NR. 1A, JUDEȚUL SATU
MARE, SATU MARE, SATU MARE,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Hello Pizza 2018

(531) Clasificare Viena: 08.07.04; 08.05.25;
05.09.24; 24.09.03; 24.09.05; 05.05.20;
25.01.25; 27.05.01; 27.05.11; 27.07.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Salate aperitiv, vegetale, salate de fructe,
salate de legume, salate de cartofi, salate
cu carne de pasăre, salate de legume gata
tăiate, Mâncăruri preparate constând în principal
din carne, mâncăruri pe bază de pește,
mâncăruri gătite constând în principal din
legume, mâncăruri gătite constând în principal
din carne de pui, hamburgeri de carne, produse
din carne preparate, mâncăruri preparate din
carne (în care predomină carnea), produse din
carne de miel, feluri de mâncare preparate din
carne, gustări pe bază de carne, supe și baze
de supă, extracte din carne, salate preparate pe
bază de legume, fructe, carne.
30. Salată de macaroane, tabbouleh (salată
libaneză), salată de orez, creme de salată,
sandvișuri care conțin salată, sosuri de salată
care conțin smântână, pizza, pizza (preparată),
pizza conservată, pizza congelată, sosuri pentru
pizza, blaturi de pizza, blat de pizza, blaturi de
pizza coapte în prealabil, mâncăruri preparate
sub formă de pizza, preparate pentru pregătirea
blaturilor de pizza, paste alimentare (aluaturi),

paste alimentare proaspete, sos pentru paste,
paste făinoase alimentare, conserve de paste,
paste făinoase umplute, paste din grâu integral,
paste făinoase gata-preparate, paste cu legume
(sosuri), paste care conțin ouă, Sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, paste
uscate și proaspete, tăieței și găluște, cu
excepția celor pe bază de legume, sandvișuri
cu carne, hot dog (sandvișuri), sandvișuri cu
crenvurști, sandviș din brânză topită, sandvișuri
care conțin pește, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care
conțin carne de vită tocată., paste făinoase gata-
preparate.
43. Restaurante (servirea mesei), servicii de
catering, servicii hoteliere, servicii oferite de
snack-baruri.

───────

(210) M 2020 01683
(151) 03/03/2020
(732) SC SABRINI COMPANY SRL,

CALEA NAŢIONALĂ NR. 72,
PARTER, JUDEŢUL BOTOŞANI,
BOTOŞANI, BOTOȘANI, ROMANIA

(540)

Sabrini CADOUL PERFECT

(531) Clasificare Viena: 09.01.10; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu, roșu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie şi pentru
măsurarea timpului, bijuterii, amulete (bijuterii),
coliere (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii
emailate, bijuterii cloisonne, medalioane
(bijuterii), lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, camee (bijuterii), cruciulițe
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(bijuterii), brățări (bijuterii), inele (bijuterii),
bijuterii-pandantive, perle (bijuterii), bijuterii cu
diamante, bijuterii din aur, aur filat (bijuterii),
bijuterii de damă, imitații de bijuterii, pietre
sintetice (bijuterii), bijuterii, inclusiv imitații
de bijuterii și bijuterii din plastic, închizători
pentru bijuterii, accesorii pentru bijuterii, pietre
pentru bijuterii, bijuterii din platină, lanțuri
de bijuterii, cutii pentru bijuterii, casete de
bijuterii, casete de bijuterii, bijuterii din metale
prețioase, bijuterii fabricate din argint, bijuterii
confecționate din bronz, bijuterii confecționate
din aur, imitații de bijuterii ornamentale,
bijuterii din pietre prețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, casete de bijuterii, nemetalice,
bijuterii din metale neprețioase, bijuterii pentru
uz personal, brățări de identificare (bijuterii),
bijuterii cu pietre prețioase, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, cutii din lemn pentru bijuterii,
talismane (bijuterii) din metale comune, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
sub formă de mărgele, bijuterii confecționate
din metale neprețioase, bijuterii placate cu
metale prețioase, lănțișoare de siguranță pentru
bijuterii, piese și accesorii pentru bijuterii, cutii
de prezentare pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii, din metal, inele (bijuterii) confecționate
din metale prețioase, lanțuri confecționate din
metale prețioase (bijuterii), cutii pentru bijuterii
din metale prețioase, casete de bijuterii din
metale prețioase, casete din metale prețioase
pentru bijuterii, inele (bijuterii) confecționate din
metale neprețioase, bijuterii confecționate din
perle de cultură, bijuterii placate cu aliaje din
metale prețioase, cutii mici pentru bijuterii din
metale prețioase, casete pentru bijuterii și cutii
pentru ceasuri, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), articole decorative
(bibelouri sau bijuterii) pentru uz personal,
casete pentru bijuterii, cu excepția celor din
metale prețioase, articole semifinisate din pietre
prețioase utilizate în producția de bijuterii, cutii
mici pentru bijuterii, altele decât cele din metale
prețioase, acoperitoare pentru inele ca
bijuterii pentru protecția împotriva impactului,
abraziunii și deteriorării monturii și pietrelor,
clipsuri ca bijuterii pentru transformarea cerceilor
cu prindere prin perforare în cercei cu prindere
stil clips, ceasuri cu cuarț, ceasuri din aur,
piese pentru ceasuri, ceasuri de buzunar, ceasuri
de damă, ceasuri cu lanț, accesorii pentru
ceasuri, brățări metalice pentru ceasuri, ceasuri
placate cu aur, brățări și ceasuri combinate,
cutii pentru ceasuri (ajustate), ceasuri din metale
prețioase, ceasuri din aur laminat, ceasuri de
mână elegante,
mecanisme pentru întoarcerea ceasurilor, brățări
metalice extensibile pentru ceasuri, casete

pentru ceasuri de mână, ceasuri cu mecanisme
cu cuarț, casete de prezentare pentru ceasuri,
huse pentru ceasuri de mână, ceasuri digitale cu
cronometre automate, brățări pentru ceasuri de
mână, ceasuri mecanice cu întoarcere manuală,
carcase de ceasuri de mână, cutii de prezentare
pentru ceasuri, ceasuri de mână din argint,
ceasuri de mână din platină, ceasornice și
ceasuri de mână, curele pentru ceasuri de mână,
curele de încheietură pentru ceasuri, ceasuri
mecanice cu întoarcere automată, mecanisme
de ceasornice și ceasuri, cutii adaptate pentru
păstrarea ceasurilor, ceasuri cu o funcție
de memorare, curele din materiale sintetice
pentru ceasuri, cutii pentru ceasuri de mână
și ceasornice, ceasuri de mână din metale
prețioase sau placate cu acestea.
35. Servicii de publicitate pentru bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare
a timpului, publicitate online, publicitate și
marketing, promovarea afacerii [publicitate],
publicitate în cinematografe, publicitate prin
bannere, publicitate și reclamă, publicitate prin
corespondență, publicitate, inclusiv publicitatea
online
în rețele informatice, publicitate radio și de
televiziune, publicitate în reviste, broșuri și
ziare, publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, publicitate prin
intermediul panourilor electronice de afișare,
publicitate prin intermediul mediilor electronice și
îndeosebi prin internet, promovarea vânzărilor,
promovarea comercială, promovare a vânzărilor
prin mijloace audiovizuale, promovare și
realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor
prin sponsorizare, realizare de expoziții în
scopuri comerciale, organizare și coordonare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și de
promovare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, postarea de afișaj
publicitar.

───────
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(210) M 2020 01684
(151) 03/03/2020
(732) CSILLA-ERZSEBET COTESCU,

STR. CPT. ION BECLEANU NR. 10,
BL. C9, SC. B, AP. 19, JUDEȚUL
ARGEȘ, CAMPULUNG, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , CALEA ARADULUI NR. 33,
AP. 7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
IMPREUNA PENTRU BUBU

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2020 01685
(151) 03/03/2020
(732) CLINICA ANDAM SRL, STR.

DR. AUREL LAZAR NR. 20,
JUDEȚUL ALBA, ALBA-IULIA,
ALBA, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

A-DENTAL CLINIC

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.01;
27.05.11; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii stomatologice.

───────

(210) M 2020 01686
(151) 03/03/2020
(732) ANCA-LUIZA OLARU, STR.

MELODIEI NR. 1, AP. G15,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
mamaste

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

NR. 26, JUDETUL MARAMUREŞ,
SIGHETU MARMAŢIEI, 435500,
MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

Roua Maramureşului

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 03.13.04;
26.11.25; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (Hex
#ffcd06), alb, negru

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

30. Zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, miere, miere
naturală, miere maturată
natural, miere (pentru alimentație), produse
tartinabile dulci (miere), dulciuri (nemedicinale)
pe bază de

(210) M 2020 01777
(151) 09/03/2020
(732) I.I TIVADAR PETRU, STR. ŞUGĂU
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miere, pastile din miere cu ierburi aromatice
(dulciuri), ciocolată, sirop de melasă.

───────


