
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

PUBLICATE ÎN DATA DE 03/04/2020

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
20/03/2020-21/03/2020



2

Cereri Mărci publicate în 03/04/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 02067 20/03/2020 GEORGE-EMANUEL NICU 5K

2 M 2020 02068 20/03/2020 SC DANEEL COMEXIM SRL

3 M 2020 02069 20/03/2020 CORTENGARTEN SRL CORTENGARTEN

4 M 2020 02070 20/03/2020 BOGDAN–CRISTIAN
GEORGESCU

Sobresa

5 M 2020 02071 20/03/2020 S.C. UNIDOOS PARA LA
MUSICA SRL

hi SUSHI BAR

6 M 2020 02072 20/03/2020 PANDORRA STORY STYLE
SRL

reimagine.ro

10 M 2020 02076 20/03/2020 LAROPHARM SRL POPOLIN

11 M 2020 02077 20/03/2020 Dacian Nistor Pop ZEN IMOBILIARE Do it Zen

12 M 2020 02078 21/03/2020 SC TRIPTAGO SRL ITINERAMA

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/03/2020-21/03/2020

7 M 2020 02073 20/03/2020 OMNIA HELP ASOCIATIE SRL MEGA DEZBATERE

8 M 2020 02074 20/03/2020 SC ARDIS OFFICE SRL Vizionar

9 M 2020 02075 20/03/2020 MARVEL S.R.L.



(210) M 2020 02067
(151) 20/03/2020
(732) GEORGE-EMANUEL NICU, STR.

BASARABILOR NR. 45, BL. 7, SC.
D, ET. 1, AP. 5, JUDETUL OLT,
SLATINA, OLT, 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)
5K

(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)

───────

(210) M 2020 02068
(151) 20/03/2020
(732) SC DANEEL COMEXIM SRL,

STR. DRISTOR NR. 96, BL. 17,
PARTER, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, 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)

(531) Clasificare Viena: 02.01.23; 29.01.14;
01.15.05

(591) Culori revendicate:rosu, galben, verde,
negru

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte, jeleuri, dulce
ţuri, compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale,
pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muş
tar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.

───────
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(210) M 2020 02069
(151) 20/03/2020
(732) CORTENGARTEN SRL, STR.

INDUSTRIILOR NR. 9, BIROU 1,
JUD. BRAŞOV, CODLEA, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) N.P.C. SRL, STR. ALEXANDRU
CEL BUN, NR.13, BL.E28, AP.7,
COD 500025, OP 1 – CP 298,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

CORTENGARTEN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 29.01.12

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

clase:
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping, servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum şi
compilarea datelor matematice sau statistice,
servicii ale agenţiilor de publicitate şi servicii
precum distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă, sau distribuirea de eşantioane.
40. Servicii de transformare a obiectelor sau
substanþelor şi tratamente care presupun
modificarea proprietăţilor lor esenţiale (de ex.
vopsirea articolelor de îmbrăcăminte), servicii de
prelucrare a materialelor care pot interveni în
cursul fabricării unei substanţe sau unui obiect,
altul decât o clădire, servicii de tăiere, fasonare
sau lustruire prin abraziune sau acoperiri
metalice, prelucrarea (fabricarea) de garduri si
obiecte artizanale prelucrate în forme diverse din
metale tratate.

───────

(210) M 2020 02070
(151) 20/03/2020
(732) BOGDAN–CRISTIAN

GEORGESCU, STR. PECINEAGA
NR. 10, BL. 17C, SC. 2, ET. 2,
APT. 20, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, 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)

Sobresa

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.11
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Conserve pe bază de carne, legume şi
fructe, murături, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
paste de fructe și legume, carne, peşte, păsări
de curte
şi vânat, extracte din carne, fructe şi legume
conservate, congelate, uscate şi coapte, gemuri,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
alimentare.
30. Dulciuri, cafea, ceai, cacao şi cafea
artificială, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, glazuri
comestibile, zahăr, miere, melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri (condimente),
mirodenii, gheaţă (apă îngheţată).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
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servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii, servicii de magazin fizic sau on-
line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicată, publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 02071
(151) 20/03/2020
(732) S.C. UNIDOOS PARA LA MUSICA

SRL, STR. AL.LOTUS NR. 6, BL.
12A, SC. A, ET.2, AP. 9, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

hi SUSHI BAR

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12; 26.13.01; 26.13.25

(591) Culori revendicate:portocaliu, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 02072
(151) 20/03/2020
(732) PANDORRA STORY STYLE SRL,

STR. PUŢUL LUI ZAMFIR NR.
23, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, 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)
reimagine.ro

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

38. Telecomunicaţii, transmisie de știri și
informații de actualitate, comunicare prin bloguri
online, servicii
de comunicare online, furnizarea accesului la
conținut multimedia online, furnizare de servicii
de buletine
informative electronice și camere de chat online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizarea
accesului utilizatorilor la o rețea globală de
calculatoare și la
site-uri online care conțin informații despre
diverse subiecte, servicii de telecomunicaţii, şi
anume
transmisie electronică de date, mesaje, grafice,
fotografii, imagini, audio, video şi informaţii,
furnizare de
camere de chat, servicii de mesagerie instant
și buletine informative electronice, servicii de
transmisie,
servicii de difuzare date, servicii de difuzare
audio, text şi video prin internet sau alte reţele de
comunicaţ
ii, transmitere de mesaje şi de imagini cu ajutorul
calculatorului, asigurarea accesului la baze de
date
electronice, pe calculator şi online, furnizarea
de forumuri online privind subiecte de interes
general,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele
globale de computere, închiriere de timp de
acces la reţele
informatice mondiale, difuzare de date,
transmisia de fişiere digitale, transmisie
electronică de media
electronică, date, mesaje, grafice, imagini, audio,
video şi informaţii, servicii de chatroom pentru
reţele
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sociale, furnizare de servicii de buletine
informative electronice şi camere de chat online,
asigurarea
accesului la baze de date de calculator,
electronice şi online în domeniul reţelelor sociale,
servicii de
difuzare în reţele de calculatoare sau de
comunicare, şi anume încărcarea, postarea,
afişarea, etichetarea şi
transmiterea electronică de date, de informaţii,
mesaje, grafice şi imagini, servicii de mesagerie
electronică
instantanee, servicii de distribuire de poze,
distribuire video şi distribuire de date peer-to-
peer, şi anume
transmisie electronică de fişiere cu poze
digitale, conţinut audio, materiale video, conţinut
audiovizual şi
grafice, între utilizatori, servicii de distribuire
de poze şi de distribuire de date, şi anume
transmisia
electronică de fişiere cu poze digitale, materiale
video, conţinut audiovizual şi date între utilizatorii
de
internet şi de dispozitive mobile, furnizarea
accesului la baze de date de calculator în
domeniile rețelelor,
prezentării și matrimonialelor online, servicii de
informare, consiliere si consultanta cu privire la
serviciile
mentionate anterior.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de reporteri de știri, servicii de
programe de știri pentru radio sau televiziune,
servicii de scriere pentru bloguri, furnizare
de cursuri de instruire online, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
publicații electronice online, nedescărcabile,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, furnizare de informații despre
exerciții fizice pe un site web online, servicii de
bibliotecă online, și anume furnizare de
servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o rețea
online de calculatoare, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, furnizare
de baze de date informatice, electronice şi on-
line în domeniul divertismentului, publicare de
jurnale electronice şi bloguri cu conţinut generat
sau specificat de utilizatori, servicii de editare,
şi anume, publicarea de publicaţii electronice
ale terţilor, organizarea şi conducerea de
workshop-uri, jocuri on-line printr-o reţea de
calculatoare, servicii de divertisment interactiv,
servicii de divertisment furnizate prin intermediul
reţelelor de telecomunicaţii, servicii de informaţii

cu privire la educaţie, pregătire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale furnizate prin
intermediul reţelelor de telecomunicaţii, furnizare
de ştiri, servicii de producţie de televiziune
şi de programe de televiziune furnizate prin
intermediul tehnologiei de protocol internet,
servicii de punere la comun de fotografii şi de
imagini video, servicii de informare, consiliere şi
consultanţă cu privire la toate serviciile anterior
menţionate.

───────

(210) M 2020 02073
(151) 20/03/2020
(732) OMNIA HELP ASOCIATIE SRL,

CALEA ARADULUI NR. 18, BL. 8,
SC. C, AP. 01, JUDEŢUL TIMIŞ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUDEŢ TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629

(540)

MEGA DEZBATERE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2020 02074
(151) 20/03/2020
(732) SC ARDIS OFFICE SRL, ALEEA

VIILOR NR. 4, COMUNA VALEA
CĂLUGĂREASCĂ, JUDEŢUL
PRAHOVA, SAT NICOVANI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Vizionar

(531) Clasificare Viena: 26.11.05; 26.11.12;
26.11.25; 27.05.01

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

33. Vinuri, băuturi alcoolice, preparate alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, exceptând berea,
extracte
alcoolice.

───────

LUCEAFARULUI NR. 1261A,
SAT IPOTESTI, JUD. SUCEAVA,
COMUNA IPOTESTI, SUCEAVA,
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)

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 29.01.11
(591) Culori revendicate:roșu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Echipamente de protecție și siguranță, căști
de protecție, încălțăminte de protecție, viziere
de protecție, șepci de protecție, mănuși de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva focului, îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, frânghii de siguranță pentru protecție
împotriva căzăturilor, îmbrăcăminte de protecție
confecționată din materiale antiglonț, șosete
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, geci de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, aparate de
protecție pentru prevenirea accidentelor sau
rănirilor, veste de protecție (îmbrăcăminte)
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor
(altele decât cele adaptate pentru sport), cotiere
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(210) M 2020 02075
(151) 20/03/2020
(732) MARVEL S.R.L., STR.



de protecție folosite pentru prevenirea de
accidente (altele decât articole sportive).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de protecție și siguranță, căști
de protecție, încălțăminte de protecție, viziere
de protecție, șepci de protecție, mănuși de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva focului, îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor,iradierii și
incendiilor, frânghii de siguranță pentru
protecție împotriva căzăturilor, îmbrăcăminte de
protecție confecționată din materiale antiglonț,
șosete de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, geci de protecție
împotriva accidentelor, iradierii și incendiilor,
aparate de protecție pentru prevenirea
accidentelor sau rănirilor, veste de protecție
(îmbrăcăminte) pentru prevenirea accidentelor
sau leziunilor (altele decât cele adaptate
pentru sport), cotiere de protecție folosite
pentru prevenirea de accidente (altele decât
articole sportive), publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice în legătură cu
echipamente de protecție și siguranță, căști
de protecție, încălțăminte de protecție, viziere
de protecție, șepci de protecție, mănuși de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva focului, îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, frânghii de siguranță pentru protecție
împotriva căzăturilor, îmbrăcăminte de protecție
confecționată din materiale antiglonț, șosete
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, geci de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, aparate de
protecție pentru prevenirea accidentelor sau
rănirilor, veste de protecție (îmbrăcăminte)
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor
(altele decât cele adaptate pentru sport), cotiere
de protecție folosite pentru prevenirea de
accidente (altele decât articole sportive), servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul de echipamente de protecție și
siguranță, căști de protecție, încălțăminte de
protecție, viziere de protecție, șepci de protecție,
mănuși de protecție împotriva accidentelor,
îmbrăcăminte de protecție împotriva focului,
îmbrăcăminte de protecție contra accidentelor,
iradierii și incendiilor, frânghii de siguranță pentru
protecție împotriva căzăturilor, îmbrăcăminte de
protecție confecționată din materiale antiglonț,
șosete de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, geci de
protecție împotriva accidentelor, iradierii și
incendiilor, aparate de protecție pentru
prevenirea accidentelor sau rănirilor, veste
de protecție (îmbrăcăminte) pentru prevenirea
accidentelor sau leziunilor (altele decât cele

adaptate pentru sport), cotiere de protecție
folosite pentru prevenirea de accidente (altele
decât articole sportive), administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul în legătură
cu echipamente de protecție și siguranță, căști
de protecție, încălțăminte de protecție, viziere
de protecție, șepci de protecție, mănuși de
protecție împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
de protecție împotriva focului, îmbrăcăminte
de protecție contra accidentelor, iradierii și
incendiilor, frânghii de siguranță pentru protecție
împotriva căzăturilor, îmbrăcăminte de protecție
confecționată din materiale antiglonț, șosete
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, geci de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, aparate de
protecție pentru prevenirea accidentelor sau
rănirilor, veste de protecție (îmbrăcăminte)
pentru prevenirea accidentelor sau leziunilor
(altele decât cele adaptate pentru sport), cotiere
de protecție folosite pentru prevenirea de
accidente (altele decât articole sportive).

───────

(210) M 2020 02076
(151) 20/03/2020
(732) LAROPHARM SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 154A, JUD
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(540)
POPOLIN

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

3. Produse cosmetice, creme cosmetice,
preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, loțiuni pentru bebeluși, lapte
de corp pentru bebeluși, spumant de
baie pentru bebeluși, balsamuri pentru păr
destinate bebelușilor, șervețele umede pentru
îngrijirea bebelușului, creme pentru bebeluși
și copii (nemedicinale), produse de îngrijire
nemedicinale pentru bebeluși, pudră de talc
pentru bebeluși (nemedicinală), creme de
protecție solară pentru bebeluși, balsam contra
iritație de scutec pentru bebeluși, șervețele
umede pentru îngrijirea bebelușului impregnate
cu preparate de curățat.

───────
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(210) M 2020 02077
(151) 20/03/2020
(732) Dacian Nistor Pop, STR.

PRINCIPALA NR. 84B, JUD. CLUJ,
SARDU, 400358, CLUJ, ROMANIA

(540)

ZEN IMOBILIARE Do it Zen

(531) Clasificare Viena: 26.04.07; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.01

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

clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2020 02078
(151) 21/03/2020
(732) SC TRIPTAGO SRL, STR.

COLONEL IOSIF ALBU NR. 88,
AP. B63, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ITINERAMA

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

39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
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Erată Referitor la cererea de înregistrare a mărcii nr.  M 2020/01639 din 02.03.2020,  publicată la data de 09.03.2020,  se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi publicare nu a fost incasata în contul OSIM.  


