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Cereri Mărci publicate în 20/02/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 00303 13/02/2020 DORIN FIRONDA Academy DODO Style

2 M 2020 00332 13/02/2020 EUROPEAN ADVERTISING
HOLDING SRL

pictorul fericit

TELEVIZIUNE
GALA DESENULUI ANIMAT

7 M 2020 01083 13/02/2020 EAST BRIDGE ESTATE SRL CANABIO MEDICAL CANNABIS
CLINIC

8 M 2020 01084 13/02/2020 PENTAGON SRL PENTAGON ROMANIA

9 M 2020 01085 13/02/2020 ORIENTAL DISTRIBUTION SRL MY SUSHI

10 M 2020 01086 13/02/2020 PENTAGON SRL PTG

11 M 2020 01087 13/02/2020 PENTAGON SRL Întotdeauna Soluția Potrivită

12 M 2020 01088 13/02/2020 PENTAGON SRL PTG

13 M 2020 01089 13/02/2020 PENTAGON SRL TERENTEX

14 M 2020 01090 13/02/2020 WEBER 2000 SRL LUCIFER

15 M 2020 01091 13/02/2020 AROMA SFERA SRL HATIX HANDMADE
PROFESSIONAL COSMETICS

16 M 2020 01092 13/02/2020 ALIANŢA PENTRU UNITATEA
RROMILOR

AUR ALIANŢA PENTRU
UNITATEA RROMILOR

17 M 2020 01093 13/02/2020 Essentialdent SRL essentialdent

18 M 2020 01094 13/02/2020 BORA TEGLASS SI ASOCIATII
SRL

GRiLLiN GRILL TO GO

19 M 2020 01095 13/02/2020 BORA TEGLASS SI ASOCIATII
SRL

GriLLiN - Grill To Go

20 M 2020 01096 13/02/2020 SC CALDOTHERM SRL CALDOTHERM

21 M 2020 01097 13/02/2020 OPA GYROS KING S.R.L. OPA GYROS KING specific
grecesc

22 M 2020 01098 13/02/2020 PETRU ADRIAN ZAHARIEA KRONBURGER

23 M 2020 01099 13/02/2020 SC ZDROVIT ROMANIA SRL MOSCUT

3 M 2020 00342 13/02/2020 Florian Bogdan Barascu REFLECTION VISION

4 M 2020 00446 27/01/2020 FLORIN GABRIEL LĂCUREANU LARTIST

5 M 2020 01075 13/02/2020 S.C. COMLACT S.R.L. COMLACT BIO

6 M 2020 01082 13/02/2020 SOCIETATEA ROMANA DE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 01100 13/02/2020 BRUTĂRIE ARTIZANALĂ SRL BRUTĂRIA ARTIZANALĂ

Coşul cu pâini PRODUSE
TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI

25 M 2020 01101 13/02/2020 SEMBRO LINE SRL Here & Now

26 M 2020 01102 13/02/2020 VLAD MIHALACHIOIU ROMANIAN BUSINESS CLUB

27 M 2020 01103 13/02/2020 BEBELEO ROMANIA SRL Bebeleo

28 M 2020 01104 13/02/2020 RADU TORTIN RADIATOR EXPRES

29 M 2020 01105 13/02/2020 CORNELIU-NICOLAE IONESCU 2ND FACE

30 M 2020 01109 13/02/2020 DRAGOS PREDA Cabana HaiHui

31 M 2020 01110 13/02/2020 Robo Invent SRL-D ACADEMIA DE ROBOTICĂ

32 M 2020 01111 13/02/2020 RIG IMOBILIARE ARAD SRL AVAGARDEN Events & more

33 M 2020 01113 13/02/2020 GLOBAL RECORDS SRL BRB

34 M 2020 01114 13/02/2020 GLOBAL RECORDS SRL B.R.B.
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(210) M 2020 00303
(151) 13/02/2020
(732) DORIN FIRONDA, STR. MIRCEA

CEL BĂTRÂN NR. 119A, JUDEŢUL
TIMIŞ
, TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Academy DODO Style

(531) Clasificare Viena: 02.03.01; 02.03.02;
26.01.14; 27.05.01; 27.05.08

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

44. Servicii medicale, servicii de igienă şi îngrijire
a frumuseţii pentru oameni.

───────

(210) M 2020 00332
(151) 13/02/2020
(732) EUROPEAN ADVERTISING

HOLDING SRL, STR. MĂRĂŞEŞTI
NR. 18, ET. 1, AP. 2, JUDEŢUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 720181,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

pictorul fericit

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.04;
27.05.01; 20.01.05

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#ffcb2a), albastru (HEX #11a3aa)

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

16. Pensule, pensule de pictat, pensule pentru
desen, pensule pentru artiști plastici, cutii pentru
vopsele și pensule, picturi, picturi artistice,
reproduceri de picturi, picturi (tablouri) înrămate
sau nu, picturi și lucrări caligrafice.

───────

(210) M 2020 00342
(151) 13/02/2020
(732) Florian Bogdan Barascu, STR.

LIBERTĂŢII NR. 4, BL. I7, SC.
A, ET. 3, AP. 301, JUDEŢ ILFOV,
STREFANESTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)
REFLECTION VISION

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

6. Bare de sprijin metalice pentru căzi,
grinzi metalice/traverse metalice, încuietori
metalice pentru uși, încuietori metalice, încuietori
metalice, altele decât cele electrice , încuietori
metalice pentru vehicule, încuietori metalice
pentru bagaje.
7. Perii (componente ale maşinilor), perii,
acţionate electric (componente ale maşinilor),
dispozitive de curăţare cu abur, maşini şi aparate
pentru curăţare, electrice.
10. Mănuşi pentru scopuri medicale, mănuşi
pentru masaj, aparate pentru masajul estetic,
perne pentru scopuri medicale, aparate de
masaj.
12. Oglinzi retrovizoare, alarme de marşarier
pentru vehicule, jante pentru roţi de bicicletă,
centuri de siguranţă pentru scaunele vehiculului,
manşe de comandă pentru vehicule, huse pentru
vehicule (formate).
14. Ceasuri cu alarmă, cutii din
metale preţioase, cronometre, instrumente
cronometrice, cutii de ceasuri, ceasornice,
ceasuri şi ceasornice, electrice, mecanisme de
ceasuri, ceasuri, ceasuri de mână.
16. Trafaleti, tuşuri de desen, pastă de modelaj.
17. Pungi (plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic,
pentru ambalat, furtunuri din pânză cauciucată,
opritoare de uşi din cauciuc, opritoare din
cauciuc pentru ferestre.
20. Saltele cu aer, nu cele pentru scopuri
medicale, perne de aer, nu cele pentru scopuri
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medicale, perne gonflabile / pneumatice, nu
cele pentru scopuri medicale, coşuri, nemetalice,
articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei, perne de
sprijin, cutii pentru jucării.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, perii pentru
animale (perii), cădite pentru bebeluşi, portabile,
coşuri pentru uz casnic, linguri de gătit (ustensile
de gătit), pensule pentru gătit, cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, seturi de oale
pentru gătit, ţepuşe metalice pentru gătit, oale
de gătit, ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi
de gătit, altele decât cele pentru microunde,
aparate de gătit cu aburi, neelectrice, autoclave,
neelectrice, pentru gătit / oale de gătit sub
presiune, neelectrice, linguri de gătit (ustensile
de gătit), pensule pentru gătit.
28. Mingi pentru jocuri, clopoţei pentru pomul
de crăciun, jocuri pe tablă, pomi de crăciun
din material sintetic, suporturi pentru pomii de
crăciun, păpuşi, biberoane pentru păpuşi, paturi
pentru păpuşi, case de păpuşi, îmbrăcăminte
pentru păpuși, camere de păpuși.

───────

STR. PADINA NR. 8, BL. 51, SC. A,
ET. 2, AP. 11, JUDEŢUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653, ROMANIA

(540)
LARTIST

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniștite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esențe
alcoolice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
asistenţă în managementul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa

afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigații
privind afacerile, cercetări privind afacerile,
consultanţă
profesională în afaceri, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi
serviciilor, demonstrații cu produse, distribuirea
de eşantioane, proiectarea de materiale
publicitare,
servicii de agenţie de import-export, servicii de
lobby comercial, servicii de comerţ și regruparea
în
avantajul terților a produselor cuprinse în
clasa 33 (exceptând transportul acestora),
prezentarea acestora
pentru vânzare prin toate mijloacele cunoscute,
inclusiv online, furnizarea unei pieţe comerciale
online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziţii în
scopuri comerciale
sau publicitare, scrierea de scenarii în scopuri de
publicitate, scrierea de texte publicitare.

───────

(210) M 2020 01075
(151) 13/02/2020
(732) S.C. COMLACT S.R.L., STR.

PRINCIPALA NR. 5, SAT CORUȘU,
JUD. CLUJ, COMUNA BACIU,
CLUJ, ROMANIA

(540)

COMLACT BIO

(531) Clasificare Viena: 27.05.25; 02.01.23;
05.03.13; 29.01.13

(210) M 2020 00446
(151) 27/01/2020
(732) FLORIN GABRIEL LĂCUREANU,
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(591) Culori revendicate:verde, negru. alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Lapte de albumină / proteine din lapte, lapte
de migdale pentru uz culinar, lapte de migdale,
băuturi pe bază de lapte de migdale, unt, cremă
de unt, brânză, lapte de nucă de cocos, lapte
de nucă de cocos pentru uz culinar, băuturi pe
bază de lapte de nucă de cocos, compoturi, lapte
condensat, chiftele din brânză de vaci, smântână
(produse lactate), lapte bătut, ouă, peşte, nu
viu, peşte, conservat, peşte, la conservă, lapte
de iapă fermentat (băutură din lapte)/ cumâs
(băutură din lapte), carne, carne, conservată,
carne, la conservă, lapte, băuturi din lapte, cu
conţinut predominant de lapte, produse din lapte,
băutură din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi
din lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
lapte praf, lapte de soia, zer, frişcă, albuş de ou,
iaurt.

───────

(210) M 2020 01082
(151) 13/02/2020
(732) SOCIETATEA ROMANA

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR.191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GALA DESENULUI ANIMAT

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01083
(151) 13/02/2020
(732) EAST BRIDGE ESTATE SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI NR. 38A,
CORP CLADIRE C1, JUD. ILFOV,
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CANABIO MEDICAL
CANNABIS CLINIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
27.05.10; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Asistenţă administrativă privind exploatarea
sau conducerea unei întreprinderi comerciale,
servicii de asistenţă administrativă în ceea ce
priveşte conducerea afacerilor sau a funcţiilor
comerciale ale întreprinderilor industriale sau
comerciale, servicii asigurate de firme de
publicitate care se ocupă în principal de
comunicare publică, declaraţii sau anunţuri prin
toate mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile
de produse sau servicii, publicitate, conducerea
şi administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 01084
(151) 13/02/2020
(732) PENTAGON SRL, STR.

GHEORGHE PETRAŞCU, NR. 29,
BLOC R1A, AP. PARTER, JUD.
GALAŢI, MUNICIPIUL TECUCI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
PENTAGON ROMANIA

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din producţie proprie şi a terţilor ( exceptând
transportul lor), pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 01085
(151) 13/02/2020
(732) ORIENTAL DISTRIBUTION SRL,

BD. THEODOR PALLADY NR.
287, LOT 17, ACTIV C1 OBIECTIV
50, NR, CADASTRAL 4837/292,
SUPRAFATA EXCLUSIVA DE 184
MP, SECTOR 3, 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)
MY SUSHI

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție 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 protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2020 01086
(151) 13/02/2020
(732) PENTAGON SRL, STR.

GHEORGHE PETRAŞCU, NR. 29,
BLOC R1A, PARTER, TECUCI,
JUD. GALAȚI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
PTG

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
din producție proprie și a terților (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 01087
(151) 13/02/2020
(732) PENTAGON SRL, STR.

GHEORGHE PETRAŞCU, NR. 29,
BLOC R1A, PARTER, TECUCI,
JUD. GALAȚI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Întotdeauna Soluția Potrivită

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
din producție proprie și a terților (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

───────
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(210) M 2020 01088
(151) 13/02/2020
(732) PENTAGON SRL, STR.

GHEORGHE PETRAŞCU, NR. 29,
BLOC R1A, PARTER, TECUCI,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

PTG

(531) Clasificare Viena: 26.05.03; 27.05.01;
27.05.17

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
din producție proprie și a terților (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin

magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 01089
(151) 13/02/2020
(732) PENTAGON SRL, STR.

GHEORGHE PETRAŞCU, NR. 29,
BLOC R1A, PARTER, TECUCI,
JUD. GALAȚI, GALAȚI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
TERENTEX

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

6. Metale comune şi aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri şi
construcţii, construcţii metalice transportabile,
cabluri şi fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, de navigaţie , topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, 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
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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 protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
din producție proprie și a terților (exceptând
transportul lor), pentru a permite clienților să le
vadă și să le achiziționeze cât mai comod, prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2020 01090
(151) 13/02/2020
(732) WEBER 2000 SRL, STR. FABRICII

NR. 4, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

LUCIFER

(531) Clasificare Viena: 24.11.07; 04.01.04;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, Substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
4. Uleiuri și unsori industriale, ceară, lubrifianți,
produse pentru absorbția, umezirea și
compactarea pulberilor, combustibili şi materiale
pentru iluminat, lumânări și fitile pentru iluminat.

───────

(210) M 2020 01091
(151) 13/02/2020
(732) AROMA SFERA SRL, STR.

STIRBEI VODA NR. 5, CAMERA
3, BL. P1, SC. C, ET. 1, JUD.
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STR. L.
PĂTRĂŞCANU NR. 2, JUD.
BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

HATIX HANDMADE
PROFESSIONAL COSMETICS

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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───────

(210) M 2020 01092
(151) 13/02/2020
(732) ALIANŢA PENTRU UNITATEA

RROMILOR, AL. EMIL BOTTA NR.
2, BL. M108, SC. 1, AP. 9, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
AUR ALIANŢA PENTRU
UNITATEA RROMILOR

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 01093
(151) 13/02/2020
(732) Essentialdent SRL, STR.

RITMULUI NR. 14, BLŞ. 432, SC.
A, PARTER, AP. 1, INTERFON 001,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 021678,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

essentialdent

(531) Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:violet (RGB 142 37
141), verde (RGB 88 166 24)

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

44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2020 01094
(151) 13/02/2020
(732) BORA TEGLASS SI ASOCIATII

SRL, STR. PLT. MARIN PAZON
NR. 22, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

GRiLLiN GRILL TO GO

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 26.01.18;
27.05.02; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13;
01.15.05; 25.05.25

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

clase:
43. Servicii de alimentaţie publică, asigurarea
de hrană şi băuturi, servicii de informare,
de consiliere şi de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente şi băuturi.

───────
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(210) M 2020 01095
(151) 13/02/2020
(732) BORA TEGLASS SI ASOCIATII

SRL, STR. PLT. MARIN PAZON
NR. 22, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GriLLiN - Grill To Go

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

43. Servicii de alimentație publică, asigurarea
de hrană și băuturi, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
furnizarea de alimente și băuturi

───────

(210) M 2020 01096
(151) 13/02/2020
(732) SC CALDOTHERM SRL, STR.

ZAHARIA STANCU NR. 6A, BL.
C2, SPAȚIUL COMERCIAL 7, JUD.
BRAȘOV, BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA,
BD. DECEBAL, NR. 17, BL. S16,
SC. 2, ET. 3, AP. 30, SECT.3.,
BUCURESTI

(540)

CALDOTHERM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.12; 01.15.17

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

35. Servicii de comerț cu amănuntul cu privire
la materiale de construcții, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de încălzire,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de răcire, servicii de comert
cu amanuntul în legatură cu aparate HVAC
(încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
servicii de comerț cu ridicata în legatură cu

aparate HVAC (încălzire, ventilare și climatizarea
aerului), servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în ceea ce privește: materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
de construcții nemetalice, materiale izolante
pentru construcții, tencuieli, materiale pentru
controlul eroziunii, materiale metalice refractare
pentru construcții, plăci fibrolemnoase, materiale
adezive pentru industria construcțiilor, servicii
de vânzare cu amanuntul și cu ridicata
în ceea ce privește: materiale metalice de
întărire pentru construcții, materiale nemetalice
țesute folosite în construcții, materiale laminate
nemetalice folosite în construcții, materiale
plastice expandate folosite în construcții,
materiale plastice transparente folosite în
construcții, materiale de construcții din fibre
minerale, materiale de construcții nemetalice
pentru nivelare, placaje de piatră (materiale de
construcții), servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în ceea ce privește: marchize
din metal (materiale de construcții), materiale
folosite la protejarea construcțiilor (vopsele),
materiale folosite la întreținerea construcțiilor
(vopsele), scânduri din materiale nemetalice
utilizate în construcții, materiale de etanșare
ignifuge folosite în construcții, paravane
nemetalice folosite ca materiale de construcții,
materiale nemetalice de stabilizare folosite la
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în ceea ce privește: materiale
de fundație (nemetalice) folosite în construcții,
materiale de construcții pe bază de bitum,
corniere metalice pentru rigips (materiale de
construcții), materiale din sticlă laminată folosite
în construcții, materiale de etanșare pentru
îmbinări în construcții, placări exterioare din vinil
(materiale de construcții), servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în ceea ce privește:
materiale de construcții (metalice) sub formă de
foi, materiale de construcții (metalice) sub formă
de panouri, materiale de construcții din beton
armat cu materiale plastice și fibră de sticlă,
rosturi de dilatație din materiale nemetalice
folosite în construcții, materiale textile nețesute
realizate din fibre sintetice destinate utilizării în
industria construcțiilor, Servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în ceea ce privește
straturi de finisare decorative pentru interior
(vopsele), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de răcire.
37. Servicii de instalare, reparare și întreținere
de echipament de încălzire, servicii de instalare,
întreținere și reparații de aparate de climatizare,
servicii de instalare, întreținere și reparare HVAC
(încălzire, ventilare și climatizarea aerului),
servicii de instalații de încălzire centrală, servicii
de instalarea și reparare a aparatelor de aer



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
13/02/2020

condiționat, servicii de instalare de aparate de
aer condiționat, servicii de consiliere cu privire la
întreținerea instalațiilor.

───────

(210) M 2020 01097
(151) 13/02/2020
(732) OPA GYROS KING S.R.L., STR.

GHEORGHE TATTARESCU NR.
11, JUD. SIBIU, SELIMBĂR, SIBIU,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OPA GYROS KING
specific grecesc

(531) Clasificare Viena: 24.09.02; 24.09.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2020 01098
(151) 13/02/2020
(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)
KRONBURGER

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

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).

───────

(210) M 2020 01099
(151) 13/02/2020
(732) SC ZDROVIT ROMANIA SRL, STR.

SEVASTOPOL NR. 13-17, AP. 404,
SECT. 1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MOSCUT

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
10. Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali, articole ortopedice, materiale
de sutură, dispozitive terapeutice şi de asistenţă
adaptate pentru persoanele cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive şi articole
pentru sugari, aparate, dispozitive şi articole
pentru activitate sexuală (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2020 01100
(151) 13/02/2020
(732) BRUTĂRIE ARTIZANALĂ SRL,

BD. DACIA NR. 38, BL. SD1, ET. 8,
AP. 29, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
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)

BRUTĂRIA ARTIZANALĂ
Coşul cu pâini PRODUSE

TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI

(531) Clasificare Viena: 05.07.02; 08.01.01;
08.01.02; 08.01.03; 08.01.07; 27.05.01;
27.05.02; 19.01.12

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

30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie.

───────

(210) M 2020 01101
(151) 13/02/2020
(732) SEMBRO LINE SRL, ALEEA

SECELENILOR NR. 4, BL. 17,
SC. F, ET. 1, AP. 108, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI , PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

Here & Now

(531) Clasificare Viena: 26.15.07; 24.17.25;
27.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.

───────
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(210) M 2020 01102
(151) 13/02/2020
(732) VLAD MIHALACHIOIU, STR.

GRINTIESULUI NR. 3, BL. P32,
SC. 1, ET. 4, AP. 17, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIAN BUSINESS CLUB

(531) Clasificare Viena: 01.17.25; 13.01.17;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
(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.

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 01103
(151) 13/02/2020
(732) BEBELEO ROMANIA SRL,

STR. 13 DECEMBRIE NR. 5,
JUDEŢUL DÂMBOVIŢA, GAESTI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)

Bebeleo

(531) Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.24;
02.09.01; 24.09.03; 27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben
închis, galben deschis, maro, crem

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 01104
(151) 13/02/2020
(732) RADU TORTIN , STR. MATEI

CORVIN NR. 135, JUDEŢUL
BIHOR, ORADEA, 410140, BIHOR,
ROMANIA

(540)

RADIATOR EXPRES

(531) Clasificare Viena: 13.03.05; 24.15.02;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.15

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

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

7. Radiatoare (de răcire) pentru motoare de
vehicule.
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───────

(210) M 2020 01105
(151) 13/02/2020
(732) CORNELIU-NICOLAE IONESCU,

STR. BREBU NR. 5, BL. T5,
SC. 1, ET. 8, AP. 51, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
2ND FACE

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 01109
(151) 13/02/2020
(732) DRAGOS PREDA, STR. VITIOARA

NR. 37B, BUCURESTI, 032312,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Cabana HaiHui

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

39. Servicii de turism (organizare de călătorii).
───────

(210) M 2020 01110
(151) 13/02/2020
(732) Robo Invent SRL-D, STRADA

FĂINARI NR. 9, CORP F,
CAMERELE 19-20, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, SECTOR 5
, BUCUREŞTI, 050726 ,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE ROBOTICĂ

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 26.04.04; 09.07.22; 13.01.17;
21.01.25

(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde,
roşu, portocaliu

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2020 01111
(151) 13/02/2020
(732) RIG IMOBILIARE ARAD SRL , BD.

REVOLUŢIEI NR. 99, ET. 1, AP. 5,
JUDEŢUL ARAD
, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)

AVAGARDEN Events & more

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 02.09.01; 25.01.25

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01113
(151) 13/02/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA
(540)

BRB
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 01114
(151) 13/02/2020
(732) GLOBAL RECORDS SRL , STR.

CATEDRALA TINERETULUI
NR. 3, CAMERA 1, JUDEŢUL
CONSTANŢA

, SCHITU, CONSTANȚA, ROMANIA
(540)

B.R.B.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────



Erată 

 

Referitor  la  depozitul  M  2020  00940,  publicat  în  data  de 

14.02.2020, lista corecta de servicii este:  

Clasa 41 : Servicii de îngrijire pentru animale de companie. 


