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Cereri Mărci publicate în 29/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 08802 22/12/2021 ALINA ROSU VILA HAVEN COSTINEȘTI

2 M 2021 09121 22/12/2021 ONCO-CONSULT S.R.L. ONCO - CONSULT

3 M 2021 09122 22/12/2021 ENERGY-XPLODE S.R.L. nothing is impossible

4 M 2021 09123 22/12/2021 THE DOCTOR OF YOUR
BUSINESS S.R.L.

db

5 M 2021 09124 22/12/2021 S.C. A & D ATELIER BOUTIQUE
S.R.L

HUNA

6 M 2021 09126 22/12/2021 LUZ SACRA S.R.L. LUZ SACRA

7 M 2021 09127 22/12/2021 ALIN OCTAVIAN IOVA LIPOTERAPIE by Dr. Alin Iova

8 M 2021 09128 22/12/2021 LORIN MIHAI PETRESCU OK fix

9 M 2021 09129 22/12/2021 AMIGO SRL XEREDA

10 M 2021 09130 22/12/2021 PAUL-CRISTIAN GORNIC Al Fresco

11 M 2021 09131 22/12/2021 FARMEC SA Farmec

12 M 2021 09132 22/12/2021 NOVOLINE PHARM SRL ForTussin

13 M 2021 09133 22/12/2021 LIBAO LUXORY SRL LIBAO LUXURY EVENTS

14 M 2021 09134 22/12/2021 SC FLOREA GRUP SRL Neptun

15 M 2021 09135 22/12/2021 EMIL ROȘCA GRAMMATIK DRAMMATIK

16 M 2021 09136 22/12/2021 EMIL ROȘCA PROHIBITION 2.0

17 M 2021 09137 22/12/2021 EMIL ROȘCA DREAM HOTEL

18 M 2021 09138 22/12/2021 DENISA-GABRIELA TODOR
RAUL-ALEXANDRU HEPEȘ

hotel Pannonia

19 M 2021 09139 22/12/2021 SC FLOREA GRUP SRL Stonic

20 M 2021 09140 22/12/2021 EMIL ROȘCA BILLIONAIRE MONKEY

21 M 2021 09141 22/12/2021 EMIL ROȘCA AL MASK

22 M 2021 09142 22/12/2021 EMIL ROȘCA SEVENTH

23 M 2021 09143 22/12/2021 SC FLOREA GRUP SRL Pluto

24 M 2021 09144 22/12/2021 SC FLOREA GRUP SRL Sando

25 M 2021 09145 22/12/2021 SC RORA CONSING SRL KEMTEK Cement Cleaner

26 M 2021 09146 22/12/2021 SC FLOREA GRUP SRL Saturn

27 M 2021 09147 22/12/2021 SC FLOREA GRUP SRL Genium
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
28 M 2021 09148 22/12/2021 COMUNA MAGURI RACATAU Măguri

29 M 2021 09149 22/12/2021 SC FLOREA GRUP SRL Uranus

30 M 2021 09150 22/12/2021 COMUNA MAGURI RACATAU Muntele Rece

31 M 2021 09151 22/12/2021 COMUNA MAGURI RACATAU Răcătău

32 M 2021 09152 22/12/2021 UNIVERSITATEA VASILE
ALECSANDRI DIN BACĂU

UB Universitatea Vasile
Alecsandri din Bacău

33 M 2021 09153 22/12/2021 UNIVERSITATEA VASILE
ALECSANDRI DIN BACĂU

Universitatea aproape de tine!

34 M 2021 09154 22/12/2021 UNIVERSITATEA VASILE
ALECSANDRI DIN BACĂU

FORMAȚIA DE DANSURI
POPULARE PASTELURI
BĂCĂUANE

35 M 2021 09155 22/12/2021 SWISS DETOX LINE SRL SLIM ENERGY 369

36 M 2021 09156 22/12/2021 SC ROCAST SRL HARDEN

37 M 2021 09157 22/12/2021 CUCINA TUREA SRL Cucina TUREA

38 M 2021 09158 22/12/2021 CUCINA TUREA SRL Cucina TUREA băcănie cu
bucătărie

39 M 2021 09159 22/12/2021 ASOCIATIA QUBE ROBOTICS -
QUBE ROBOTICA

Q QUBE. BECAUSE AMBITION
DOESN'T WAIT

40 M 2021 09160 22/12/2021 CHEF'S LIFE SRL RozMarine

41 M 2021 09161 22/12/2021 JT INTERNATIONAL SA LUMIA
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(210) M 2021 08802
(151) 22/12/2021
(732) ALINA ROSU, 12

CRIZANTEMELOR, JUDET
CONSTANTA, SCHITU, 907091,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

VILA HAVEN COSTINEȘTI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.03.17; 26.11.12;
29.01.02; 29.01.04

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

clase:
43. Organizare de cazare pentru turiști.

───────

(210) M 2021 09121
(151) 22/12/2021
(732) ONCO-CONSULT S.R.L., STR.

FLORIN MEDELET NR. 13,
JUD. TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
ONCO - CONSULT

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

42. Cercetare biologică, cercetare clinică și
cercetare medicală, cercetare medicală, servicii

de cercetare medicală și farmaceutică,
furnizarea de informații despre cercetarea
științifică și medicală în domeniul farmaceutic și
al studiilor clinice.

───────

(210) M 2021 09122
(151) 22/12/2021
(732) ENERGY-XPLODE S.R.L., STR.

ȘCOLII NR 101 E, JUD. SIBIU,
FÂNTÂNELE, SIBIU, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ,
STR. PORII NR.152, SC.3, AP.96,
JUD. CLUJ, FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)
nothing is impossible

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

5. Suplimente dietetice și nutritive, suplimente
nutritive, suplimente nutritive minerale,
suplimente nutritive lichide, suplimente nutritive
nu de uz medical, suplimente nutritive care
conțin în principal magneziu, suplimente nutritive
care conțin în principal calciu, suplimente
nutritive care conțin în principal zinc, suplimente
nutritive care conțin în principal fier, suplimente
nutritive din amidon adaptate pentru uz medical,
suplimente nutritive sub formă de prafuri pentru
băuturi, de tip instant, agenți de eliberare
sub formă de învelișuri de medicamente care
facilitează eliberarea suplimentelor nutritive,
batoane care înlocuiesc o masă, ca supliment
nutritiv, pentru sporirea energiei.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte si parti ale
acesteia, încălțăminte și articole pentru
acoperirea capului, articole de îmbrăcăminte
impermeabile, îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte pentru copii mici,
articole de purtat pe cap pentru copii, costume
de baie, îmbrăcăminte pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), cizme, sutiene, şepci (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte din
imitaţie din piele, îmbrăcăminte din piele,
paltoane, gulere (îmbrăcăminte), combinezoane
(îmbrăcăminte), corsete, corsete (lenjerie de
corp), manşoane / manşete (îmbrăcăminte),
rochii, capoate, pantofi sau sandale din iarba
esparto(espadrile), cape de blană, încălţăminte,
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blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
mănuşi (îmbrăcăminte), cizmuliţe, pălării,
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii tip
pulover / rochii tip salopetă, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, egări (pantaloni), mănuşi cu
un deget, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru gât,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantalejupe, ponchouri, pijamale,
îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-a gata
(piese de îmbrăcăminte), sandale, eşarfeşaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, bonete, papuci,
furouri (lenjerie de corp), ghetre / şoşoni, articole
sport din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), body-
uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanţi, pantaloni, chiloţi, lenjerie de
corp/ desuuri, uniforme, văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă,
hanorace sport, pantaloni sport, bustiere
sport, sacouri sport, ghete sport, bluze sport,
jachete sport, echipament sportiv (articole de
imbracaminte si incaltaminte), maiouri sportive,
pantaloni sportivi, cămăși stil sport, încălțăminte
pentru sport, încălțăminte de sport, șorturi pentru
sport, îmbrăcăminte pentru sport, treninguri
(pentru sport), pantaloni de sport, șosete pentru
sport, maiouri pentru sport, pantaloni scurți
pentru sport, încălțăminte, nu pentru sport,
costume sportive pentru jogging, tricouri sportive
fără mâneci, îmbrăcăminte pentru practicarea
sporturilor, șepci și căciuli pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru sport, bluze sport cu
mâneci scurte, bluze și șorturi pentru sport,
cămăși sport care absorb umezeala, pantaloni
sport care absorb umezeala, bustiere sport
care absorb umezeala, pantaloni matlasați de
uz sportiv, uniforme pentru sporturi de contact,
crampoane pentru atașare pe încălțămintea
sport, costume impermeabile pentru sporturi pe
apă, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, articole sportive pentru acoperit capul
(cu excepția căștilor), îmbrăcăminte de sport
(care nu include mănușile de golf), articole de
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte pentru
femei, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, încălțăminte pentru alergare, încălțăminte
de stradă, încălțăminte de atletism, încălțăminte
pentru antrenament, tricouri, tricouri polo, tricouri
imprimate, tricouri pentru fotbal, tricouri de fotbal,

tricouri tip polo, tricouri de tenis, geci, pantaloni
colanți, pantaloni scurți, pantofi de fotbal, ghete
de fotbal, încălțăminte de fotbal, șepci sportive,
mănuși, mănuși pentru motocicliști, mânuși
pentru condus, mănuși pentru cicliști, mănuși
de iarnă, mănuși de camuflaj, mănuși de
schi, mănuși (articole de îmbrăcăminte), fulare
(îmbrăcăminte), eșarfe pentru gât (fulare), fulare
(eșarfe pentru gât).
28. Aparate de interior pentru fitness, roți pentru
exerciții abdominale pentru fitness, echipamente
pentru sport, aparate pentru antrenament
sportiv, articole de sport, articole de gimnastică
și de sport, greutăți pentru picioare (articole de
sport), aparate pentru culturism (exerciții fizice),
aparate de gimnastică, aparate pentru exerciții
fizice, aparate pentru tonifierea corpului (exerciții
fizice), aparate pentru obținerea unei bune
condiții fizice (de uz nemedical), biciclete statice
de antrenament, benzi pentru exerciții, bănci de
exerciții, bare pentru exerciții, gantere (pentru
ridicare de greutăți), mingi pentru sport, mingi
de sport, discuri pentru sport, mingi (articole
sportive), protecții inghinale pentru sportivi
(articole sportive), mingi gonflabile pentru sport,
plase (articole de sport), trambuline (articole
de sport), sănii (articole de sport), bănci de
uz sportiv, ținte pentru uz sportiv, echipament
sportiv de jucărie, mingi pentru practicarea
sporturilor, mănuși confecționate special pentru
sport, genți adaptate articolelor de sport, articole
și echipament de sport, măști de față pentru
sport, protecții de piept pentru sport, protecții
de corp pentru sport, protecții de umeri pentru
sport, protecții de mâini pentru sport, protecții
utilizate în activități sportive, rășină folosită de
către sportivi, plase folosite cu scopuri sportive,
mingi pentru sporturi cu rachetă, huse adaptate
pentru articole de sport, arme pentru paintball
(articole sportive), plăci pentru practicarea
sporturilor nautice, genți adaptate special pentru
echipamente sport, protecții de antebraț (articole
de sport), apărători de tibie (articole de
sport), apărători de genunchi (articole de
sport), apărătoare de tibie pentru uz sportiv,
plase pentru jocuri sportive cu minge, jucării,
jucării electronice, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării gonflabile, vehicule (jucării),
drone (jucării), jucării acționate mecanic, jucării
pentru copii, jucării din lemn, jucării electronice
didactice, jucării cu baterii, jucării de construit,
jucării electronice teleghidate, jucării din cauciuc,
jucării din metal, puzzle-uri (jucării), jucării
de lemn, jucării robot care se transformă,
jucării, jocuri și articole de joacă, jucării de
construit care se îmbină, vehicule cu patru
roți pentru copii (jucării), porți pentru fotbal,
genunchiere pentru fotbal, mănuși de fotbal,
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mingi de fotbal, echipament pentru fotbal, mingi
medicinale, mingi de joacă, mingi de tenis,
pompe pentru mingi, mingi de handbal, mingi
de polo, mingi de antrenament, mingi pentru
gimnastică, mingi de plajă, mingi de rugbi, mingi
de baschet, mingi de joc, mingi pentru jocuri,
jocuri sportive, mănuși de box, mănuși pentru
karate, mănuși pentru ridicarea de greutăți,
biciclete de jucărie, trotinete, skateboarduri,
skateboarduri (echipament recreativ), jocuri,
jocuri electronice, jocuri mecanice.
32. Băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
carbogazoase dulci, băuturi carbogazoase
aromate nealcoolice, băuturi nealcoolice
aromatizate cu ceai, băuturi răcoritoare
nealcoolice cu aromă de fructe, băuturi
răcoritoare cu conținut caloric scăzut, apă tonică
(băuturi care nu sunt pentru uz medicinal),
băuturi energizante, băuturi energizante care
conțin cafeină, băuturi energizante (care nu
sunt de uz medical), băuturi izotonice, băuturi
izotonice (nu pentru uz medical).
35. Managementul afacerilor sportivilor,
promovare de competiții și evenimente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de băuturi
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal.servicii de publicitate în legătură cu
eventimente de sporturi electronice, servicii de
promovare în legătură cu evenimente de sporturi
electronice, servicii de marketing în legătură cu
evenimente de sporturi electronice, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu activități sportive, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu competiții sportive, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii
ale terților prin sponsorizare și contracte

de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, marketing digital, marketing
promoțional, publicitate și marketing, campanii
de marketing, informații de marketing, marketing
de referință, marketing pe internet, servicii de
marketing, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing prin telefon
(nu pentru vânzări), producție de înregistrări
audio în scopuri de marketing, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, servicii de marketing în
domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
promovarea comercială, promovarea vânzărilor,
servicii de promovare, promovarea afacerii
(publicitate), servicii de promovare comercială,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare și realizare de
expoziții comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic.

───────

(210) M 2021 09123
(151) 22/12/2021
(732) THE DOCTOR OF YOUR

BUSINESS S.R.L., ȘOS.
SPĂTARULUI NR. 44A, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(540)

db
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(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.24

(591) Culori revendicate:verde (HEX #00ffce),
alb, negru

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

35. Administrarea afacerilor, managementul
și administrarea afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, asistență privind
managementul afacerilor, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță privind organizarea
și managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
servicii de consultanță în materie de
organizare și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor, prin
intermediul internetului, consultanță referitoare
la managementul afacerilor, servicii de
consultanță și consiliere în managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, asistență și
consultanță privind managementul afacerilor.
36. Servicii financiare, servicii financiare
personale, servicii financiare privind patrimoniul,
servicii financiare privind investițiile, servicii
bancare și financiare, servicii de investiții
financiare, servicii financiare și monetare, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
consultanță privind investițiile financiare, servicii
de consiliere privind investițiile financiare,
servicii de consultanță privind strategiile
financiare, servicii de management de investiții
financiare, furnizare de informații privind
serviciile financiare, servicii financiare furnizate
prin intermediul internetului, servicii financiare
privind planurile individuale de investiții, servicii
de consultanță și de informații financiare.

───────

(210) M 2021 09124
(151) 22/12/2021
(732) S.C. A & D ATELIER BOUTIQUE

S.R.L, ALEEA MIHAIL
SADOVEANU NR. 61D, BL.C2,
ET.6, JUD. IAȘI, IAȘI, 700490, IAȘI,
ROMANIA

(540)

HUNA

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX #092b1f,
HEX #556C14)

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

40. Tratarea și prelucrarea articolelor de
îmbrăcăminte în vederea reciclării.

───────
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(210) M 2021 09126
(151) 22/12/2021
(732) LUZ SACRA S.R.L., ȘOS.

OLTENIȚEI NR. 14D BIS, ET. 5
AP. 38, JUD. ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, ET. 1,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

LUZ SACRA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17

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

14. Pietre prețioase și semiprețioase, bijuterii
din cristal, placate cu metale prețioase, bijuterii,
bijuterii-pandantive, cristale.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și
ridicata în legătură cu pietre prețioase și
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate
cu metale prețioase, cristale, bijuterii,
bijuterii-pandantive, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor magazinelor de comert
cu amanuntul în legătură cu pietre prețioase
și semiprețioase, bijuterii din cristal, placate
cu metale prețioase, cristale, bijuterii, bijuterii-
pandantive, servicii de magazin fizic sau online
de comercializare cu amanuntul și/sau cu
ridicata în legatură cu pietre prețioase și
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, cristale, bijuterii, bijuterii-
pandantive, distribuire de materiale publicitare,
și anume, pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță de pietre

prețioase și semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, cristale, bijuterii,
bijuterii-pandantive, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul si ridicata de pietre
prețioase și semiprețioase, bijuterii din cristal,
placate cu metale prețioase, cristale, bijuterii,
bijuterii-pandantive, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea de
pietre prețioase și semiprețioase, bijuterii din
cristal, placate cu metale prețioase, cristale,
bijuterii, bijuterii-pandantive, publicitate, inclusiv
publicitatea online pentru pietre prețioase și
semiprețioase, bijuterii din cristal, placate cu
metale prețioase, cristale, bijuterii, bijuterii-
pandantive.
41. Instruire pentru adulți, furnizarea de
instruire online, furnizare de cursuri de
instruire privind conștiința de sine, transfer de
know-how (instruire), coordonare de cursuri
de instruire, coordonare de evenimente,
seminarii educative, formare privind sănătatea
și starea de bine, servicii educative privind
tratamentele terapeutice, coaching personal
(formare), asistență profesională individualizată
(coaching), coaching pentru viață (instruire),
servicii educative în materie de dezvoltare
spirituală.
44. Terapie prin artă, asistență sanitară
în legătură cu masaje terapeutice, masaj
terapeutic, servicii de terapie, servicii de terapie
ocupațională și reabilitare, terapie muzicală
în scopuri fizice, psihologice și cognitive,
tratamente terapeutice pentru corp, oferire de
tratamente psihologice.

───────
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(210) M 2021 09127
(151) 22/12/2021
(732) ALIN OCTAVIAN IOVA, STR.

ONEȘTILOR NR. 27/A, BL. T2,
ET. 10, AP 1002, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

LIPOTERAPIE by Dr. Alin Iova

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
24.15.02; 26.11.02; 26.11.12

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

clase:
44. Servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 09128
(151) 22/12/2021
(732) LORIN MIHAI PETRESCU, STR.

MAIOR ION ALEXANDRESCU,
NR.71, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)

OK fix

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 02.01.02;
02.01.15

(591) Culori revendicate:albastru inchis
(Pantone 2575C), portocaliu (Pantone
1575C)

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

2. Vopsele, finisuri, lacuri, substanțe de protecție
contra ruginii și contra deteriorării lemnului,
materiale colorante, mordanti, rășini naturale
în stare brută, metale sub formă de foițe și
sub formă de pudra pentru pictori, decoratori,
tipografi și artiști.
8. Scule și instrumente de mâna acţionate
manual, cuţite, furculiţe şi linguri, arme albe,
aparate de ras.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale, produse din
materiale plastice semiprelucrate, materiale de
calafatuire, etanșare și izolare, conducte flexibile
nemetalice.
19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
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asfalt, smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 09129
(151) 22/12/2021
(732) AMIGO SRL, STR.VANATORILOR

NR.9, JUDETUL HARGHITA,
MIERCUREA CIUC, 530144,
HARGHITA, ROMANIA

(540)

XEREDA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.14; 06.01.02;
03.07.16

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

32. Bere, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor, apă carbogazoasă, apă
minerală, apă plată, apă de masă.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru, esențe si extracte alcoolice,
băuturi alcoolice spirtoase, băuturi alcoolice
energizante, băuturi alcoolice aperitiv, bitter,
băuturi alcoolice din fructe, băuturi alcoolice de
tip bitter, băuturi alcoolice care conțin fructe,
băuturi alcoolice pe bază de cafea, băuturi

alcoolice pe bază de ceai, băuturi alcoolice
distilate pe bază de cereale, băuturi alcoolice
pre-amestecate, altele decât cele bazate pe
bere.

───────

(210) M 2021 09130
(151) 22/12/2021
(732) PAUL-CRISTIAN GORNIC, STR.

DACILOR, NR. 18, ET. 2, AP.4,
JUDETUL ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33,
ET.1, AP.7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Al Fresco

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 26.11.01

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

clase:
30. Friganele congelate, paste congelate,
produse de patiserie congelate, foi de patiserie
congelate, plăcinte cu iaurt congelate, blaturi de
pizza congelate, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, mâncăruri congelate constând
în principal din paste, mâncăruri congelate
constând în principal din orez, produse de
patiserie congelate cu umplutură de legume,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, sosuri conservate, produse
alimentare fabricate din orez, pizza refrigerată,
alimente sărate preparate din făină de cartofi,
snack-uri preparate din făină de cartofi, produse
pentru gustări preparate din făină de cartofi, orez
congelat preparat, lapte congelat (înghețată),
produse de cofetărie congelate pe bază de
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lactate, produse de cofetărie pe bază de produse
lactate.
29. Legume congelate, ouă congelate, fructe
congelate, produse congelate pe bază de
pește, mâncăruri cu legume, congelate rapid,
mâncăruri congelate constând în principal din
pește, mâncăruri congelate constând în principal
din carne, aperitive congelate constând în
principal din carne de pui, aperitive congelate
constând în principal din fructe de mare,
mâncăruri congelate constând în principal
din carne de pasăre, mâncăruri congelate
care conțin în principal carne de pui, carne
congelată, produse din carne congelată, carne
de pasăre congelată, carne de pui congelată,
aripioare de pui, cașcaval, cașcaval afumat,
alimente refrigerate din pește, bucati de carne
refrigerate, alimente refrigerate constând în
principal din pește, crochete alimentare, produse
alimentare din pește, supă semipreparată, cartofi
pai congelați, cartofi pai, cartofi, conservați,
cartofi feliați congelați, spanac, congelat, pește
congelat, lapte, lapte covăsit, lapte aromat, lapte
fermentat, lapte deshidratat, lapte ecologic, lapte
condensat, lapte bătut, lapte praf, lapte de vacă,
lapte de oaie, lapte de capră, gustări pe bază
de lapte, deserturi pe bază de lapte, budinci
pe bază de lapte, iaurt preparat din lapte de
capră, băuturi aromate pe bază de lapte, iaurt,
iaurturi cremoase, iaurt de băut, iaurturi de
băut, băuturi facute din iaurt, produse lactate,
smântână (produse lactate), băuturi pe bază de
produse lactate, deserturi preparate din produse
lactate.
35. Gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la
fructe, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse alimentare, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata și cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul.

───────

(210) M 2021 09131
(151) 22/12/2021
(732) FARMEC SA, STR. HENRI

BARBUSSE NR.16, JUDETUL
CLUJ, CLUJ NAPOCA, 400616,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Farmec

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
3. Preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive, parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate cosmetic, loţiuni
pentru păr, pastă de dinţi, săpunuri
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curăţarea dinţilor, produse cosmetice pentru
sprâncene, produse cosmetice pentru păr,
produse de curăţare a pielii (produse cosmetice),
vopsele de corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru machiajul ochilor, creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice pentru uz personal, produse
exfoliante pentru ten (produse cosmetice),
produse pentru curăţarea feţei (produse
cosmetice), produse cosmetice de protecţie a
buzelor, produse pentru îndepărtarea lacului
de pe unghii (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de lapte, produse de
curăţare pentru perii cosmetice, loţiuni de
corp hidratante (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de creme, crème hidratante
pentru piele (produse cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice sub formă de geluri, produse
cosmetice sub formă de uleiuri, produse
cosmetice de aplicare pe buze, produse
cosmetice sub formă de loţiuni, creme pentru
îngrijirea pielii (produse cosmetice), produse
cosmetice sub formă de pudră, şerveţele pentru
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faţă îmbibate cu produse cosmetice, tampoane
de curăţare impregnate cu produse cosmetice,
dizolvanţi pentru lac de unghii (produse
cosmetice), uleiuri de îngrijire a pielii (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru machiaj,
(aplicate pe piele), seturi de produse cosmetice
pentru igiena bucală, produse cosmetice pentru
baie, (nu de uz medical), produse cosmetice sub
formă de fard de obraz, produse cosmetice sub
formă de farduri de pleoape, produse cosmetice
sub formă de aerosoli pentru îngrijirea pielii,
prosoape din hârtie pentru mâini, impregnate cu
produse cosmetice, geluri pentru folosire după
expunerea la soare, produse cosmetice, produse
cosmetice pentru protejarea pielii împotriva
arsurilor provocate de soare, piatră ponce,
uleiuri de baie nemedicinale, uleiuri de baie
pentru îngrijirea părului, uleiuri de baie de uz
cosmetic, săpunuri cosmetice, săpunuri cremă,
săpunuri antiperspirante, săpunuri parfumate,
săpunuri granulate, săpunuri deodorante,
săpunuri şi geluri, săpunuri cu aloe, săpunuri
de rufe, săpunuri pentru toaletă, săpunuri
de faţă, săpunuri pentru mâini, săpunuri
pentru îngrijirea corporală, săpunuri-cremă de
corp, săpunuri de baie lichide, săpunuri de
toaletă nemedicinale, săpunuri din buretele
loofah, săpunuri stick pentru bărbierit, săpunuri
sub formă de gel, săpunuri lichide pentru
mâini şi faţă, creme exfoliante, produse
exfoliante pentru faţă (nemedicinale), produse
exfoliante de uz cosmetic, loţiuni tonice
pentru piele nemedicinale, loţiuni tonice
pentru păr nemedicinale, loţiuni tonice de
înfrumuseţare pentru aplicare pe corp, loţiuni
tonice de înfrumuseţare pentru aplicare pe
faţă, şampoane nemedicinale, produse pentru
aranjarea părului, spume pentru aranjarea
părului, geluri pentru aranjarea părului, loţiuni de
aranjare a părului, geluri sub formă de sprayuri
pentru coafură, produse pentru decolorarea
părului, produse pentru decolorarea şuviţelor
de păr (preparate de nuanţare), deodorant
antiperspirante, deodorante de uz personal,
deodorante pentru îngrijirea corpului, sprayuri
deodorante pentru zona intimă feminină,
deodorante cu bilă (produse de toaletă),
deodorante de uz personal sub formă de
batoane, deodorant pentru picioare, săpun
pentru bărbierit, gel după bărbierit, loţiuni
de bărbierit, gel pentru bărbierit, loţiune
după bărbierit, spray-uri pentru bărbierit, lapte
hidratant după bărbierit, cremă hidratantă după
bărbierit, pietre de alaun pentru bărbierit,
soluţii de bronzare, produse cosmetice pentru
bronzare, loţiuni pentru bronzare, geluri pentru
bronzare, uleiuri de bronzare de uz cosmetic,
pudre pentru faţă, spray-uri de protecţie solară,

loţiuni cu protecţie solară de uz cosmetic, săruri
de baie, săruri de baie nemedicinale, săruri
de baie parfumate, produse pentru îngrijirea
dinţilor, produse pentru lustruirea dinţilor, paste
pentru albirea dinţilor, preparate de albire a
dinţilor, preparate cosmetic pentru îngrijirea gurii
şi a dinţilor, produse pentru curăţarea dinţilor
şi ape de gură, pastă de dinţi sub formă de
gumă de mestecat, cremă pentru unghii, gel
pentru unghii, balsamuri pentru unghii, produse
cosmetice pentru unghii, întăritor pentru unghii,
lac de unghii, ojă de unghii, loţiuni pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru întărirea
unghiilor, preparate pentru repararea unghiilor,
lac pentru albirea unghiilor, produse pentru
întărirea unghiilor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, lac de bază pentru unghii, preparate
cosmetice pentru uscarea unghiilor, produse
cosmetice pentru îngrijirea unghiilor, lac de
unghii pentru strat superior, preparate pentru
îndepărtarea gelului de unghii, lac de unghii de
uz cosmetic, creioane corectoare pentru lacul
de unghii, pulbere de catifea pentru decorarea
unghiilor, straturi de acoperire pentru sculptarea
unghiilor, produse pentru îndepărtarea lacurilor
de pe unghii, beţişoare universale cu vată
de uz personal, beţişoare de bumbac pentru
uz cosmetic, şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, şerveţele impregnate cu produse
cosmetice, şerveţele cosmetic umezite în
prealabil, şerveţele umede impregnate cu loţiuni
cosmetice, produse de machiaj pentru faţă
şi corp, demachiante pentru ochi, dischete
demachiante din vată, produse demachiante
pentru ochi, loţiuni depilatoare, pudră de talc,
ceară pentru epilat, ceară pentru mustaţă, geluri
de masaj, altele decât cele de uz medicinal,
preparate cosmetice care ajută la slăbit, agenţi
de slăbit (cosmetici), cu excepţia celor de uz
medical, adezivi pentru uz cosmetic, geluri
de uz cosmetic, geluri cosmetice pentru ochi,
geluri hidratante (produse cosmetice), gel de
aloe vera de uz cosmetic, parfumuri, parfumuri
naturale, beţişoare parfumate, parfumuri
solide, potpuriuri parfumate, creme parfumate,
şerveţele parfumate, uleiuri parfumate, apă de
parfum, aromatizanţi pentru parfumuri, produse
de parfumerie, sprayuri parfumate pentru corp,
apă parfumată pentru lenjerie, parfumuri de uz
personal, ulei de mentă (parfumerie), extracte
de flori (parfumerie), produse de parfumerie
sintetice, spray-uri parfumate pentru lenjerie,
uleiuri parfumate pentru îngrijirea pielii, pudră
parfumată (de uz cosmetic), loţiuni şi creme de
corp parfumate, săculeţi parfumaţi pentru mască
de ochi, uleiuri parfumate pentru fabricarea
de preparate cosmetice, loţiuni pentru corp
parfumate (preparate de toaletă), loțiuni după
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ras, balsamuri (nemedicinale), vopsele pentru
barbă , măști cosmetice, creioane pentru
sprâncene, creioane pentru buze, farduri pentru
truse de machiaj, preparate pentru ondularea
părului, preparate pentru ondulare permanentă,
coloranți cosmetici, lapte demachiant, creme
cosmetice, creme autobronzante (cosmetice),
creme tonifiante (produse cosmetice), produse
de protecție solară, creme cu protecție solară,
produse cosmetice pentru gene, creme pentru
epilare, produse pentru epilare și bărbierit,
preparate chimice de curățare pentru uz casnic,
produse pentru spălare, produse pentru spălarea
mâinilor, produse cosmetice pentru spălarea
feței, înălbitor pentru rufe, lichide pentru spălarea
rufelor, pulbere pentru spălarea rufelor, produse
chimice pentru spălarea rufelor, rujuri, ruj cu
protecție solară (cosmetice), demachiant pentru
catifelarea pielii (produs cosmetic), mascara
pentru gene lungi, apă micelară, șampoane
uscate, șampoane, preparate sub formă lichidă
pentru ras, produse pentru bărbierit, săpunuri,
săpunuri lichide, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, apă de toaletă, preparate
de toaletă nemedicamentoase, pastă de dinți
nemedicinală.
5. Săpun antibacterian, dezinfectante,
dezinfectante folosite pentru igienă,
dezinfectanți de uz medical, dezinfectante
pentru wc-uri chimice, loțiuni antibacteriene
pentru mâini, preparate antibacteriene,
preparate pentru dezinfectarea mâinilor, produse
dezinfectante de uz menajer, produse
dezinfectante pentru bazine de înot, produse
dezinfectante pentru spălare (altele decât
săpunuri), șervețele antibacteriene, șervețele
dezinfectante, sprayuri antibacteriene, substanțe
dezinfectante impregnate în șervețele, biocide,
produse dezinfectante pentru spălarea mâinilor.

───────

(210) M 2021 09132
(151) 22/12/2021
(732) NOVOLINE PHARM SRL, STRADA

ISACCEI, NR.7, CAMERA NR.
1, BLOC I2, SCARA A, PARTER,
AP.1, JUDETUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STRADA 11 IUNIE, NR.51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
ForTussin

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

5. Sirop de tuse, suplimente alimentare.
───────

(210) M 2021 09133
(151) 22/12/2021
(732) LIBAO LUXORY SRL, STR. I.I.C

BRATIANU NR.20B, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

LIBAO LUXURY EVENTS

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 01.01.05;
26.11.01

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

clase:
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43. Rezervări de cazare temporară, respectiv
rezervarea hotelurilor, închirierea sălilor de
ședința, a corturilor și a clădirilor transportabile,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea de
scaune, mese, fete de masă, sticlărie, servicii
de lounge, servicii de bucătari personali,
servicii de unități de cazare (hoteluri, pensiuni),
servicii de bar, servicii de pensiune, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
închirierea de scaune, mese, fete de masă,
sticlărie, închirierea aparatelor de gătit, servicii
de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi, sculptură în
alimente, servicii hoteliere, închirierea aparatelor
de iluminat, închirierea sălilor de ședințe, servicii
de recepție pentru cazare temporară (gestiunea
sosirilor și plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea
corturilor, servicii de restaurante udon and sobă,
decorare de alimente, decorarea de torturi,
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la prepararea de mâncăruri, servicii de bucătari
personali, servicii de restaurante washoku.

───────

(210) M 2021 09134
(151) 22/12/2021
(732) SC FLOREA GRUP SRL,

BULEVADUL HOREA NR.2,
JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
Neptun

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

19. Pavaje luminoase, pavaje prefabricate, plăci
pentru pavaje, plăci de pavaj, bolovani de
pavaj, blocuri de pavaj luminoase, pavaje și
placări ceramice, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, blocuri de pavaj
luminoase, nemetalice, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, construcții, construcții
rutiere, construcții civile, impermeabilizarea

construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de
proprietăți rezidențiale, construcție de proprietăți
comerciale, construcție de proprietăți industriale,
construcție de case, construcție de clădiri,
construcție de poduri, construcție de șosele,
lucrări de construcție.

───────

(210) M 2021 09135
(151) 22/12/2021
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)
GRAMMATIK DRAMMATIK

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2021 09136
(151) 22/12/2021
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)
PROHIBITION 2.0

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────
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(210) M 2021 09137
(151) 22/12/2021
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, 5T. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)
DREAM HOTEL

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2021 09138
(151) 22/12/2021
(732) DENISA-GABRIELA TODOR, STR.

CLOȘCA, NR. 7, SC. 1, ET. 3, AP.
23, JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA
RAUL-ALEXANDRU HEPEȘ, STR.
FĂCLIEI, NR. 30A, JUDEȚ BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUDEȚ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

hotel Pannonia

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24; 27.05.25

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

43. Servicii de cazare, servicii de restaurant.
───────
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(210) M 2021 09139
(151) 22/12/2021
(732) SC FLOREA GRUP SRL,

BULEVADUL HOREA, NR.2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
Stonic

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

19. Pavaj, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
blocuri de pavaj luminoase, nemetalice, pavaje
și placări ceramice, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, construcții, construcții
civile, construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.

───────

(210) M 2021 09140
(151) 22/12/2021
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)
BILLIONAIRE MONKEY

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2021 09141
(151) 22/12/2021
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)
AL MASK

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2021 09142
(151) 22/12/2021
(732) EMIL ROȘCA, STR. GÂRLEI NR.

47C, BL. C2-U5, ET. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
030834, ROMANIA

(540)
SEVENTH

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

3. Produse de parfumerie, produse cosmetice,
produse cosmetice de îngrijire a frumuseţii.

───────

(210) M 2021 09143
(151) 22/12/2021
(732) SC FLOREA GRUP SRL,

BULEVADUL HOREA NR. 2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
Pluto
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

19. Pavaj, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
blocuri de pavaj luminoase, nemetalice, pavaje
și placări ceramice, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții),
servicii de consiliere privind amenajarea
clădirilor, amenajarea spațiilor comerciale,
construcții, construcții civile, construcții rutiere,
impermeabilizarea construcțiilor, construcții de
terase, construcție de pardoseli, construcție de
magazine, construcție de proprietăți, construcție
de case, construcția de clădiri, construcție
de poduri, construcție de șosele, lucrări de
construcție.

───────

(210) M 2021 09144
(151) 22/12/2021
(732) SC FLOREA GRUP SRL,

BULEVADUL HOREA NR. 2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
Sando

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

19. Pavaj, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
blocuri de pavaj luminoase, nemetalice, pavaje
și placări ceramice, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, construcții, construcții

civile, construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.

───────

(210) M 2021 09145
(151) 22/12/2021
(732) SC RORA CONSING SRL, STR.

GĂRII NR. 6, JUDEȚ BRAȘOV,
RÂŞNOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
KEMTEK Cement Cleaner

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

1. Preparate de curățare de uz industrial
folosite în timpul fabricării, produse de curățare
cu solvenți pe bază de apă, folosite în
procesele de fabricație, preparate de degresare
folosite în procesele de producţie, detergenţi
folosiţi în procesele de producţie, dezincrustanţi,
substanțe (chimice) pentru curățarea mortarului,
substanțe (chimice) pentru curățarea betonului,
substanțe (chimice) pentru curățarea lucrărilor
din piatră, solvenți de curățare folosiți la
procesele de fabricație, solvenți pentru curățare
industrială în timpul proceselor de fabricație,
lichide folosite la curățare în timpul proceselor
de fabricare, agenți de curățare chimici folosiți în
procesele de fabricare industriale.
3. Preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, abrazivi, agenți caustici
pentru curățare, agenți de deparafinare pentru
curațare, agenți pentru îndepărtarea petelor,
compoziții pentru tratarea pardoselilor, produse
de curățat, decapanți, degresanți pentru
curățare, detartranți de uz casnic, preparate
chimice de curățare pentru uz casnic, preparate
de curățare pentru plăci de gresie, preparate
de curățare pentru zidărie, preparate pentru
spălare, produse de curățare sub formă de
spume, produse degresante pe bază de solvenți,
produse pentru curățarea pardoselilor, spray-uri
de curățare.

───────
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(210) M 2021 09146
(151) 22/12/2021
(732) SC FLOREA GRUP SRL,

BULEVADUL HOREA NR. 2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
Saturn

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

19. Pavaj, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, pavaje și placări ceramice,
blocuri de pavaj luminoase, blocuri de pavaj
luminoase, nemetalice, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, construcții, construcții
civile, construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.

───────

(210) M 2021 09147
(151) 22/12/2021
(732) SC FLOREA GRUP SRL,

BULEVADUL HOREA NR. 2,
JUDEȚ ALBA, ALBA IULIA,
5100136, ALBA, ROMANIA

(540)
Genium

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

19. Pavaj, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
blocuri de pavaj luminoase, nemetalice, pavaje
și placări ceramice, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe

de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții.
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, construcții, construcții
civile, construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,
construcție de proprietăți, construcție de case,
construcția de clădiri, construcție de poduri,
construcție de șosele, lucrări de construcție.

───────

(210) M 2021 09148
(151) 22/12/2021
(732) COMUNA MAGURI RACATAU,

COMUNA MĂGURI-RĂCĂTĂU
NR. 88, AP. 0, JUDEȚ CLUJ,
SAT MĂGURI-RĂCĂTĂU, CLUJ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Măguri
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 05.01.01; 05.01.16;
08.03.12; 03.04.13; 26.01.01; 26.11.03;
05.11.05

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

clase:
29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate si coapte, legume in saramura,
legume fermentate, legume in conserva, legume
pre-taiate, mancaruri cu legume, congelate
rapid, mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, jeleuri, gemuri, dulceata,
compoturi, oua, inlocuitori de ouă, lapte, branza,
unt, iaurt si alte produse lactate, inlocuitori
de lapte, unt, smantana, inlocuitori de branza,
uleiuri si grăsimi alimentare, produse din carne
preparate, seitan (inlocuitor de carne), inlocuitor
de carne de pasare, inlocuitor de carne pe baza
de legume, bucati din carne de pui, pateuri pe
baza de carne, gustari pe baza de carne.

───────

(210) M 2021 09149
(151) 22/12/2021
(732) SC FLOREA GRUP SRL,

BULEVADUL HOREA NR.2, JUD.
ALBA, ALBA IULIA, 5100136,
ALBA, ROMANIA

(540)
Uranus

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

19. Pavaj, pavaje luminoase, pavaje
prefabricate, plăci de pavaj, bolovani de pavaj,
plăci pentru pavaje, blocuri de pavaj luminoase,
blocuri de pavaj luminoase, nemetalice, pavaje
și placări ceramice, pietre de pavaj din beton,
blocuri de pavaj din beton, dale din beton pentru
pavajul șoselelor, blocuri de pavaj realizate
din materiale nemetalice, blocuri și suprafețe
de pavaj din gresie ceramică, construcții
nemetalice, construcții nemetalice prefabricate,
construcții prefabricate nemetalice, construcții
modulare nemetalice, ciment pentru construcții
37. Amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), amenajarea
spațiilor comerciale, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, construcții, construcții
civile, construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, construcții de terase, construcție
de pardoseli, construcție de magazine,

construcție de clădiri, construcție de case,
construcție de poduri, construcție de șosele,
lucrări de construcție

───────

(210) M 2021 09150
(151) 22/12/2021
(732) COMUNA MAGURI RACATAU,

COMUNA MĂGURI-RĂCĂTĂU, NR.
88, AP. 0, JUD. CLUJ, MĂGURI-
RĂCĂTĂU, CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Muntele Rece

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.10; 01.01.04; 08.03.12;
03.04.11; 26.01.01; 29.01.11

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

clase:
29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate si coapte, legume in saramura,
legume fermentate, legume in conserva, legume
pre-taiate, mancaruri cu legume, congelate
rapid, mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, jeleuri, gemuri, dulceata,
compoturi, oua, inlocuitori de ouă, lapte, branza,
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unt, iaurt si alte produse lactate, inlocuitori
de lapte, unt, smantana, inlocuitori de branza,
uleiuri si grăsimi alimentare, produse din carne
preparate, seitan (inlocuitor de carne), inlocuitor
de carne de pasare, inlocuitor de carne pe baza
de legume, bucati din carne de pui, pateuri pe
baza de carne, gustari pe baza de carne.

───────

(210) M 2021 09151
(151) 22/12/2021
(732) COMUNA MAGURI RACATAU,

COMUNA MĂGURI-RĂCĂTĂU, NR.
88, AP. 0, JUD. CLUJ, MĂGURI-
RĂCĂTĂU, CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Răcătău

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.01.10; 08.03.12; 05.07.10;
03.04.07; 26.01.01; 29.01.11

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

clase:
29. Carne, peste, pasari de curte si vanat,
extracte din carne, fructe si legume conservate,
congelate, uscate si coapte, legume in saramura,
legume fermentate, legume in conserva, legume

pre-taiate, mancaruri cu legume, congelate
rapid, mancaruri gatite si congelate constand in
principal din legume, jeleuri, gemuri, dulceata,
compoturi, oua, inlocuitori de ouă, lapte, branza,
unt, iaurt si alte produse lactate, inlocuitori
de lapte, unt, smantana, inlocuitori de branza,
uleiuri si grăsimi alimentare, produse din carne
preparate, seitan (inlocuitor de carne), inlocuitor
de carne de pasare, inlocuitor de carne pe baza
de legume, bucati din carne de pui, pateuri pe
baza de carne, gustari pe baza de carne.

───────

(210) M 2021 09152
(151) 22/12/2021
(732) UNIVERSITATEA VASILE

ALECSANDRI DIN BACĂU,
CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 157,
JUD. BACĂU, BACAU, 600115,
BACĂU, ROMANIA

(540)

UB Universitatea Vasile
Alecsandri din Bacău

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de educație și
formare profesională, organizare de cursuri,
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organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de formare, organizare de cursuri
prin corespondență, organizare de cursuri de
limbi străine, organizare și coordonare de cursuri
de zi pentru adulţi, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
servicii de educaţie, instruire și divertisment,
servicii de educație universitară, cercetare
în domeniul educației, furnizarea educației,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de cursuri
prin metode de educație deschisă, servicii de
certificare în educație, și anume furnizare de
cursuri și examinare, servicii de certificare în
educație, și anume furnizare de cursuri și
examinare pedagogică, educație fizică, cursuri
de educație fizică, servicii de educație fizică,
instruire în domeniul educației fizice, instruire în
materie de educație fizică, educație cu privire la
sănătatea fizică, servicii în materie de educație
fizică, organizare de cursuri de educație fizică,
educație sportivă, servicii de educație sportivă,
organizare de cursuri de instruire legate de sport,
organizare de cursuri prin metode autodidactice,
educație în domeniul informaticii, educație
în domeniul științei informaticii, educație în
domeniul procesării de date, cursuri de instruire
în elaborarea bazelor de date, educație
și instruire în domeniul procesării datelor
electronice, educație în domeniul proiectării
asistate de calculator, servicii de educație
pentru comunicarea de metode de predare
referitoare la procesarea datelor, furnizare de
cursuri de instruire cu privire la managementul
tehnologiei informațiilor, educație în domeniul
lingvistic, furnizare de cursuri de pregătire în
domeniul limbilor străine, organizare de cursuri
de instruire tehnică, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul ingineriei, servicii de
educație tehnologică, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul științei, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul finanțelor,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
managementului general, furnizare de cursuri
de instruire cu privire la managementul în
afaceri, cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicității, promovării,
marketingului și managementului, coordonare
de cursuri de învățământ la distanță, la nivel
universitar, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel postuniversitar, furnizare
de cursuri de instruire la nivel postuniversitar,
consultanță profesională referitoare la educație,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
educației, organizare de seminarii referitoare la
educație, organizarea de conferințe referitoare la
educație, organizare de simpozioane referitoare

la educație, organizarea de congrese în
domeniul educației, organizarea și susținerea
de târguri de educație, acreditare de servicii
de educație, servicii de educație furnizate prin
televiziune, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, furnizare
de cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii în profesia aleasă, consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), furnizarea de informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de cursuri de instruire online,
furnizarea de cursuri de instruire asistate de
calculator, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, organizare și coordonare de
competiții (educație sau divertisment), servicii de
editare, publicare de cărți, publicare de manuale,
publicare de lucrări științifice, publicare de
reviste, publicare de reviste și cărți, publicare de
cărți și recenzii, publicare de anuare, publicare
de cataloage, publicare de publicații periodice,
publicare de materiale didactice, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, transfer de know-how
(instruire).
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii de proiectare, testare, autentificare și
controlul calității, cercetare și dezvoltare de
produs, servicii it, cercetare în proiectarea
de calculatoare, servicii de analiză și
cercetare industrială, servicii științifice de
programare de calculatoare, servicii științifice
și cercetare în acest domeniu, cercetare
biologică, cercetare tehnică, cercetare științifică,
cercetare biochimică, cercetare biotehnologică,
cercetare tehnologică, servicii de cercetare,
cercetare de laborator, laborator de cercetare,
servicii de cercetare matematică, analize în
domeniul ingineriei tehnologice, cercetare și
dezvoltare științifică, cercetare științifică și
industrială, cercetarea proceselor industriale,
cercetare cu privire la ingineria mecanică,
cercetarea și dezvoltare de produse noi,
evaluare a dezvoltării produselor, cercetare
privind echipamentele industriale, cercetare
în domeniul ingineriei electrice, audit în
domeniul energiei, cercetare în domeniul științei
materialelor, cercetare în domeniul tehnologiei
informației, cercetare în materie de programe
și software de calculatoare, cercetare în
domeniul conservării mediului, cercetare în
domeniul ecologic, cercetare științifică privind
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ecologia, consultanță în materie de protecție a
mediului, consultanță tehnică în domeniul științei
mediului, servicii de consultanță în materie
de poluare a mediului, studii în domeniul
protecției mediului, studii de mediu, consultanță
în domeniul proiectării tehnologice, consultanță
în domeniul cercetării științifice, consultanță
în domeniul cercetării industriale, controlul
calității, certificare (controlul calității), certificarea
serviciilor de educație, consultanță it, servicii de
consiliere și asigurare de informații, consultanță
în domeniul proiectării de software, consultanță
în domeniul programelor de calculator, creare
de software, dezvoltare de hardware si software
de calculator, instalarea de programe, întreținere
de software, managementul proiectelor it,
programare de software educativ, programare
de pagini web, proiectare de portaluri web,
proiectare, întreținere, dezvoltare și actualizare
de software de calculator, furnizare de
informații despre servicii de analize și cercetare
industrială, furnizare de informații privind
ingineria industrială, furnizare de rapoarte
tehnice, furnizare de studii tehnice, furnizare de
studii științifice, inginerie, inginerie mecanică,
inginerie tehnică, inginerie informatică, întocmire
de rapoarte referitoare la cercetarea tehnică,
întocmire de rapoarte științifice, întocmire de
rapoarte tehnologice, întocmire de rapoarte
despre design industrial, proiectare științifică și
tehnologică, proiectare în domeniul ingineriei,
proiectare și dezvoltare de produse de inginerie,
proiectare și dezvoltare de produse industriale,
servicii de proiectare asistată de calculator,
realizare de studii științifice, realizare de studii
tehnice, realizare de teste de control al calității,
servicii de autentificare, servicii de cercetare
industrială, servicii de cercetare informatică,
servicii de cercetare științifică, servicii de
cercetare tehnică, servicii de certificare a
eficienței energetice a clădirilor, servicii de
dezvoltare industrială, servicii de inginerie,
servicii de inginerie referitoare la proiectarea de
mașini-unelte, servicii de laboratoare științifice,
servicii științifice, servicii tehnologice, servicii
de testare științifică, servicii de testare tehnică,
studii și proiecte de cercetări tehnice, studii
de proiecte tehnice, teste de inginerie, teste
industriale, verificarea calității produselor.

───────

(210) M 2021 09153
(151) 22/12/2021
(732) UNIVERSITATEA VASILE

ALECSANDRI DIN BACĂU,
CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 157,
JUD. BACĂU, BACAU, 600115,
BACĂU, ROMANIA

(540)

Universitatea aproape de tine!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii de educație și
formare profesională, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri de formare, organizare de cursuri
prin corespondență, organizare de cursuri de
limbi străine, organizare și coordonare de cursuri
de zi pentru adulţi, organizare de cursuri de
formare profesională cu privire la calculatoare,
servicii de educaţie, instruire și divertisment,
servicii de educație universitară, cercetare
în domeniul educației, furnizarea educației,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de cursuri
prin metode de educație deschisă, servicii de
certificare în educație, și anume furnizare de
cursuri și examinare, servicii de certificare în
educație, și anume furnizare de cursuri și
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examinare pedagogică, educație fizică, cursuri
de educație fizică, servicii de educație fizică,
instruire în domeniul educației fizice, instruire în
materie de educație fizică, educație cu privire la
sănătatea fizică, servicii în materie de educație
fizică, organizare de cursuri de educație fizică,
educație sportivă, servicii de educație sportivă,
organizare de cursuri de instruire legate de sport,
organizare de cursuri prin metode autodidactice,
educație în domeniul informaticii, educație
în domeniul științei informaticii, educație în
domeniul procesării de date, cursuri de instruire
în elaborarea bazelor de date, educație
și instruire în domeniul procesării datelor
electronice, educație în domeniul proiectării
asistate de calculator, servicii de educație
pentru comunicarea de metode de predare
referitoare la procesarea datelor, furnizare de
cursuri de instruire cu privire la managementul
tehnologiei informațiilor, educație în domeniul
lingvistic, furnizare de cursuri de pregătire în
domeniul limbilor străine, organizare de cursuri
de instruire tehnică, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul ingineriei, servicii de
educație tehnologică, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul științei, furnizare de
cursuri de instruire în domeniul finanțelor,
furnizare de cursuri de instruire în domeniul
managementului general, furnizare de cursuri
de instruire cu privire la managementul în
afaceri, cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicității, promovării,
marketingului și managementului, coordonare
de cursuri de învățământ la distanță, la nivel
universitar, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel postuniversitar, furnizare
de cursuri de instruire la nivel postuniversitar,
consultanță profesională referitoare la educație,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
educației, organizare de seminarii referitoare la
educație, organizarea de conferințe referitoare la
educație, organizare de simpozioane referitoare
la educație, organizarea de congrese în
domeniul educației, organizarea și susținerea
de târguri de educație, acreditare de servicii
de educație, servicii de educație furnizate prin
televiziune, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, furnizare
de cursuri de pregătire pentru tineri în vederea
pregătirii în profesia aleasă, consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), furnizarea de informații
în domeniul educației, furnizate on-line dintr-
o bază de date computerizată sau de pe
internet, furnizare de cursuri de instruire online,
furnizarea de cursuri de instruire asistate de

calculator, asigurare de testări și evaluări în
domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, organizare și coordonare de
competiții (educație sau divertisment), servicii de
editare, publicare de cărți, publicare de manuale,
publicare de lucrări științifice, publicare de
reviste, publicare de reviste și cărți, publicare de
cărți și recenzii, publicare de anuare, publicare
de cataloage, publicare de publicații periodice,
publicare de materiale didactice, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale tipărite privind drepturile de proprietate
intelectuală, servicii de publicare, inclusiv servicii
de publicare electronică, transfer de know-how
(instruire).

───────

(210) M 2021 09154
(151) 22/12/2021
(732) UNIVERSITATEA VASILE

ALECSANDRI DIN BACĂU,
CALEA MĂRĂȘEȘTI, NR. 157,
JUD. BACĂU, BACAU, 600115,
BACĂU, ROMANIA

(540)

FORMAȚIA DE
DANSURI POPULARE

PASTELURI BĂCĂUANE
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.01.01; 26.11.25;
29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu, galben,
albastru, alb, negru

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

41. Activități sportive și culturale, instruire,
educație, divertisment și sport, servicii educative,
de divertisment și sportive, activități de
divertisment, sportive și culturale, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
activități de divertisment, divertisment de
tipul reprezentațiilor de dans, organizare de
spectacole de dans, organizare de spectacole
de dans, prezentare de demonstrații de dans,
demonstrații de dans în direct, organizare de
concursuri de dans, organizare de demonstrații
de dans, furnizare de cursuri de dans,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizare și coordonare de baluri,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizare de seminarii instructive
referitoare la organizarea timpului, producție de
spectacole.

───────

(210) M 2021 09155
(151) 22/12/2021
(732) SWISS DETOX LINE SRL,

STR. VIRGIL MADGEARU NR.
26B, PARTER, AP.1, BIROUL
NR.3, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

SLIM ENERGY 369

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.03.16; 29.01.11

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

30. Produse ceaiuri.
35. Servicii de agenții de import-export, servicii
de comerț, regruparea în avantajul terțilora
produselor solicitate la protecție la clasa
30 (exceptând transportul lor), permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, publicitate/promovare, prin toate formele
a produselor de ceaiuri.

───────
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(210) M 2021 09156
(151) 22/12/2021
(732) SC ROCAST SRL, ŞOS. ODĂII

NR. 62- 68, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(740) INVENTA AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

HARDEN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.04.05

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
uneltelor, sculelor, echipamentelor industriale,
a organelor de asamblare și a sistemelor
de fixare, cu excepția transportului acestora,
permițând clienților să vadă și 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 poștă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de agenții de import și comerț cu
unelte, scule, echipamente industriale, organe
de asamblare și îsiteme de fixare.

───────

(210) M 2021 09157
(151) 22/12/2021
(732) CUCINA TUREA SRL, STR.

DONATH NR. 113, O3, AP. 12,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Cucina TUREA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.03.02; 11.01.22

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

30. Paste făinoase alimentare pentru consum
uman, paste alimentare făinoase, paste făinoase
alimentare, specialități de patiserie.
39. Livrare de produse de băcănie.

───────
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(210) M 2021 09158
(151) 22/12/2021
(732) CUCINA TUREA SRL, STR.

DONATH NR. 113/12, AP. 12,
JUDETUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

Cucina TUREA
băcănie cu bucătărie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 11.03.02; 11.01.22

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

39. Livrare de produse de băcănie.
43. Furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
servicii ale bistrourilor.

───────

(210) M 2021 09159
(151) 22/12/2021
(732) ASOCIATIA QUBE ROBOTICS -

QUBE ROBOTICA, STR. COZLA
NR.10, CAMERA 2, BL. A11,
SC.2, ET.1, AP.14, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Q QUBE. BECAUSE
AMBITION DOESN'T WAIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
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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.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 09160
(151) 22/12/2021
(732) CHEF'S LIFE SRL, STR. TEPES

VODA NR. 14B, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET IND IORGULESCU
MARIANA, STR. FAGETULUI
NR. 144, BL. ST2, SC. B, ET. 5,
AP. 46, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

RozMarine

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.03.11

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

29. Mancaruri preparate, gustari pe bază de
carne și gustări pe bază de legume.
35. Servicii de comanda mancare online in
domeniul restaurantelor care ofera mancare la
pachet si livrare la domiciliu.

───────

(210) M 2021 09161
(151) 22/12/2021
(732) JT INTERNATIONAL SA, 8 RUE

KAZEM RADJAVI, GENEVA, 1202,
ELVEȚIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011056, ROMANIA

(540)
LUMIA

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, trabucuri, cigarillos, tutun pentru
prizat, articole pentru fumători, incluse în clasa
34, hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete
şi chibrituri.

───────



 

Erată 

 

 Referitor la cererea de marcă „Trupa de weekend” având număr de depozit 
M 2021 09045/24.12.2021 publicată în 24.12.2021, dintr-o eroare materială a fost 
menţionată eronat, ca data de depozit fiind 18.12.2021, corect este M 2021 
09045/24.12.2021. 

 

 

 

 


