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Cereri Mărci publicate în 07/12/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
e SLOTS

2 M 2021 08546 29/11/2021 MARCHESA INVEST SA GOLDLINGOT

3 M 2021 08547 29/11/2021 MARCHESA INVEST SA GOLDINGOT

4 M 2021 08551 29/11/2021 GENERAL ALARM & ESCORT
SRL

GENERAL ALARM & ESCORT
SRL

5 M 2021 08552 29/11/2021 IONUT BOROVINA BB Boro Brasserie

6 M 2021 08553 29/11/2021 ECOSOFT INVESTMENT SRL CAIDO

7 M 2021 08554 29/11/2021 BISCOTTO SRL UNCLE GEORGE Hot Dog

8 M 2021 08555 29/11/2021 SANOFOODS SRL cmbck

9 M 2021 08556 29/11/2021 MIRACLE TOUCH SRL CAMELOT Playground for little
HEROES

10 M 2021 08557 29/11/2021 MIRACLE TOUCH SRL TOUCH

11 M 2021 08558 29/11/2021 ELEGANCE HOME
RESIDENCE SRL

EHR ELEGANCE HOME
RESIDENCE Construim eleganță
prin calitate

12 M 2021 08559 29/11/2021 WU GUO FENG Leiccina

13 M 2021 08560 29/11/2021 BINAL MOB SRL SZÉKELYKÖ KÚRIA CONACUL
SECUIESC

14 M 2021 08561 29/11/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one TIMPURI NOI

15 M 2021 08562 29/11/2021 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one FLOREASCA VISTA

16 M 2021 08563 29/11/2021 ALEXANDRU PAL Orchestra Română de Folclor

17 M 2021 08564 29/11/2021 CMAG ONLINE SHOP SRL ANSTON

18 M 2021 08565 29/11/2021 ASOCIATIA PENTRU
EDUCAREA SI INTEGRAREA
TUTUROR

APETIT

19 M 2021 08566 29/11/2021 ALEX MELCOVICH BH SRL MERLIN'S KIDS BEER

20 M 2021 08567 29/11/2021 TEHNODENT POKA SRL Clinique Dental Solutions for
Specialists

21 M 2021 08568 29/11/2021 MARINA IVASCU AGRIVET

22 M 2021 08569 29/11/2021 ROZALIA MARINESCU CEAI FRATE

23 M 2021 08570 30/11/2021 MARIA-VIOLETA HUTUPASU Senelar

1 M 2021 08495 25/11/2021 SC COMMODITY TRUST AG
SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2021 08571 30/11/2021 MUSIC TOOLS S.R.L. Scuth

25 M 2021 08572 30/11/2021 ENDOSTYLE ESD

26 M 2021 08573 30/11/2021 SC AUTO DIAMOND SRL AD AUTO DIAMOND

27 M 2021 08574 30/11/2021 RADU RESOURCES SA Rocky Extraterestrul

28 M 2021 08575 30/11/2021 RADU RESOURCES S.A. Rita Extraterestra

29 M 2021 08576 30/11/2021 HIGHLANDER PROTECT SRL H HIGHLANDER PROTECT

30 M 2021 08577 30/11/2021 OMS SECUIRTY MIND SRL OMS SECURITY MIND

31 M 2021 08578 30/11/2021 SOMA KÖNCZEI DRIBLI
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SRL, STR. N. TITULESCU NR.
39-49, BL. 12, SC. C, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

e SLOTS

(531) Clasificare Viena:
24.09.05; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
9. Programe software conținând jocuri de noroc,
înregistrate sau descărcabile, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea și reproducerea
sunetului sau imaginii, automate de vânzare
bilete și mecanisme pentru aparate care
funcționează cu fise, jocuri electronice de
noroc, aparate acționate cu monede, mecanisme
pentru aparate acționate cu monede, programe
de jocuri pe computer, dispozitive de memorie
pentru computere, programe pentru computer
(software descărcabil), software înregistrat
pentru computere, publicații electronice
descărcabile, tonomate muzicale, tonomate
muzicale acționate cu monede, pipei imprimate
de circuite, circuite imprimate, programe (jocuri
pentru computer) înregistrate sau descărcabile,
cititoare (echipament de procesare a datelor),
cartușe de jocuri video, carduri inteligente
(carduri cu circuite integrate).
28. Aparate electrice, electronice și
electromecanice pentru jocurile noroc, loterie,
video loterie și pentru agențiile de pariuri, în
rețea sau independente, aparate cu manetă
electrice și electropneumatice, aparate de jocuri
și divertisment utilizate cu ecran de afișaj
independent sau cu monitor extern, aparate
pentru sporturi și jocuri diverse, jetoane pentru

jocuri, cârduri pentru bingo, cartonașe pentru
jocuri, discuri pentru jocuri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, servicii de vânzare
prin magazinele de desfacere, prezentarea
produselor, prin orice mijloace, pentru
comercializare en-gross și en-detail, prezentări
de produse și servicii, prezentarea, difuzarea și
distribuirea de prospecte, imprimate, de orice
tip și pe orice cale prin corespondență, pe cale
radiofonică, prin televiziune, prin internet, on-
line într-o rețea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicații, punerea împreună, spre
beneficiul altora produse prevăzute în clasele
9 şi 28 (exceptând transportul lor), permițând
în mod convenabil consumatorilor să vadă și
să cumpere, în magazine, lanț de magazine, la
standuri, ori pe bază de comandă prin poștă,
internet sau prin alte mijloace de comunicații,
toate aceste servicii pentru orice tip de produse,
în special pentru cele enumerate în clasele 9 si
28.

───────

(210) M 2021 08546
(151) 29/11/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR.

PETRE CRETU 34, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 012052,
ROMANIA

(540)
GOLDLINGOT

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri,
instrumente pentru măsurarea timpului, pietre
prețioase, perle și metale prețioase și imitații
ale acestora, articole de bijuterie, articole
de bijuterie, instrumente de cronometrare,
instrumente cronologice, lingou de aur, monede,
monede comemorative, monede de colecție,
monede din aur, monede făcute din lingouri de
aur.

───────

(210) M 2021 08495
(151) 25/11/2021
(732) SC COMMODITY TRUST AG
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(210) M 2021 08547
(151) 29/11/2021
(732) MARCHESA INVEST SA, STR.

PETRE CRETU 34, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 012052, ROMANIA

(540)
GOLDINGOT

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

14. Lingou de aur, monede, monede
comemorative, monede de colecție, monede din
aur, monede făcute din lingouri de aur, obiecte
de artă confecționate din pietre prețioase,
obiecte de artă din aur emailat, obiecte de
artă din metale prețioase, seturi de monede
pentru colecționari, trofee confecționate din
metale prețioase, trofee statuare comemorative
fabricate din metal prețios.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii.

───────

(210) M 2021 08551
(151) 29/11/2021
(732) GENERAL ALARM & ESCORT

SRL, STR SALCIILOR NR 100 A,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
GENERAL ALARM

& ESCORT SRL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 08552
(151) 29/11/2021
(732) IONUT BOROVINA, VITAN

BARZESTI, NR 7D-7E CORP C,
BUCURESTI, 042121, ROMANIA

(540)
BB Boro Brasserie

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

43. Servicii oferite de restaurante.
───────

(210) M 2021 08553
(151) 29/11/2021
(732) ECOSOFT INVESTMENT SRL,

ŞOS. ARCU NR. 53-55, BL. T12,
SC. B, PARTER, AP. 3, JUD. IAŞI,
IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)
CAIDO

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

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

───────
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(210) M 2021 08554
(151) 29/11/2021
(732) BISCOTTO SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 526A, JUD.
TIMIŞ, SANMIHAIU ROMAN,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI NR. 33, ET.1,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
300629, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

UNCLE GEORGE Hot Dog

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 27.05.01; 27.05.24

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

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

30. Hot dog (sandvișuri), sandvișuri, sandvișuri
cu carne, sandvișuri cu crenvurști, sandvișuri
încălzite la grill, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, hamburgeri (sandvișuri), sandviș din
brânză topită, sandvișuri care conțin hamburgeri,
sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri care conțin
salată, sandviș din brânză topită și șuncă.
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, restaurante (servirea
mesei), servicii de restaurant și bar, servicii

de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de rezervări la restaurant,
furnizarea de informații cu privire la restaurante.

───────

(210) M 2021 08555
(151) 29/11/2021
(732) SANOFOODS SRL, STR. MIRCEA

CEL BATRAN NR. 14, ET. 2, CAM.
22, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

cmbck

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

42. Creare de imbracaminte, incaltaminte si
articole care servesc la acoperirea capului
(design).

───────
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(210) M 2021 08556
(151) 29/11/2021
(732) MIRACLE TOUCH SRL, CALEA

URSENI, NR. 59, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33,
ET.1, AP.7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

CAMELOT Playground
for little HEROES

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 23.05.01; 23.05.05;
07.01.01; 24.01.13; 02.03.04; 02.01.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, negru, rosu,
visiniu, gri, albastru

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

28.  Echipamente pentru locuri de joacă,
echipament de locuri de joacă pentru copii,
jucării, jocuri și articole de joacă, aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă, piscine
gonflabile de înot (articole de joacă), farse
(articole de joacă), echipamente pentru terenuri
de joacă, structuri de cățărat pentru terenuri de
joacă, echipamente din lemn pentru terenuri de
joacă, tobogane pentru cățărat (aparate de joacă
pentru copii), gropi cu nisip (echipamente pentru
terenuri de joacă), articole de joacă educative,
corturi de joacă, tobogane (articole de joacă),
structuri de joacă pentru copii, corturi de joacă

pentru interior, cutii pentru accesorii de joacă,
saltele de joacă pentru bebeluși, covoare de
joacă puzzle (jucării), aparate de joacă pentru
interior pentru copii.

───────

(210) M 2021 08557
(151) 29/11/2021
(732) MIRACLE TOUCH SRL, CALEA

URSENI, NR. 59, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
CALEA ARADULUI, NR. 33,
ET.1, AP.7, JUDETUL TIMIS,
TIMISOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

TOUCH

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii de psihoterapie holistică, servicii
de terapie, servicii de terapie ocupațională,
servicii de terapie luminoasă, servicii de
terapie ocupațională și reabilitare, terapie
muzicală în scopuri fizice, psihologice și
cognitive, terapie psihologică pentru sugari
și copii, tratamente terapeutice pentru corp,
servicii personale terapeutice referitoare la
îmbunătățirea circulației sangvine.

───────
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(210) M 2021 08558
(151) 29/11/2021
(732) ELEGANCE HOME RESIDENCE

SRL, STRADA TRISTAN TZARA
NR.4, JUD. TIMIȘ, DUMBRĂVIȚA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR.
33, ET.1, AP.7, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300629, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

EHR ELEGANCE HOME
RESIDENCE Construim

eleganță prin calitate

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 07.01.08; 07.01.24

(591) Culori revendicate:roșu, maro, negru,
alb, vișiniu

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

36. Brokeraj imobiliar, consultanță imobiliară,
agenții imobiliare, agenție imobiliară,
afaceri imobiliare, managementul proprietăților
imobiliare.
37. Servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, construcții, lucrări de construcție,
construcție de proprietăți, construcție de
case, construcție de clădiri, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție de
proprietăți comerciale, construcție de clădiri de
apartamente, construcție de spații de cazare

interioare, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, construcție de clădiri și
de alte structuri, inspecția clădirilor (în timpul
lucrărilor de construcție).

───────

(210) M 2021 08559
(151) 29/11/2021
(732) WU GUO FENG, ROOM

1803, UNIT 3, BLOCK A5,
MAOYI APARTMENT, YANJIAO
DEVELOPMENT ZONE, SANHE
CITY, HEBEI PROVINCE, CHINA

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

(540)

Leiccina

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte, trusouri (articole
de îmbrăcăminte), costume de baie,
articole pentru acoperirea capului, șosete,
mănuși, cravate, centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), costume de ploaie, articole de
încălțăminte.

───────
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(210) M 2021 08560
(151) 29/11/2021
(732) BINAL MOB SRL , SAT COLȚESTI,

STR. PRINCIPALĂ NR. 105A, JUD.
ALBA, COMUNA RIMETEA, ALBA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SZÉKELYKÖ KÚRIA
CONACUL SECUIESC

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.16; 26.01.18; 07.01.01;
07.01.24

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenții de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,

administrație comercială, afaceri comerciale,
comerț si servicii de informare a consumatorilor,
compilare computerizată a listelor cu clienți,
compilare computerizată a listelor cu comenzi,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, desfășurare de vânzări
prin licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, compilare
de date statistice pentru cercetarea științifică,
consultanță privind cercetarea în afaceri,
analiză comercială, servicii de informare și
cercetare de piață, analiză și cercetare de
piață, servicii de cercetare privind publicitatea,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, management de restaurant
pentru terți, administrare a afacerilor pentru
restaurante, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
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domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
servicii de consultanță comercială cu privire la
administrarea de restaurante, servicii publicitare
pentru hoteluri, administrare de programe
hoteliere de stimulare ale terților, furnizare
de informații pentru compararea tarifelor
hoteliere, administrarea hotelurilor, management
hotelier pentru terți, management de hoteluri
pentru terți, servicii de management hotelier
(pentru terți), administrare a afacerilor pentru
hoteluri din stațiuni turistice, servicii de
secretariat furnizate de hoteluri, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor
și managementul hotelier, marketing pentru
evenimente, promovare de evenimente speciale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, servicii de
publicitate privind industria turismului.
37. Servicii de construire de locuri de cazare
pentru turism.
39. Livrare de alimente de către restaurante,
organizarea transportului până la și de la
hotel, rezervarea călătoriilor prin intermediul
agențiilor de turism, servicii de agenție de
turism pentru organizarea de vacanțe, servicii
de agenție de turism pentru organizarea
călătoriilor, servicii de ghizi de turism, servicii
de turism, servicii de agenție de turism, și
anume organizarea transportului pentru călători,
servicii de agenții de turism pentru călătorii de
afaceri, servicii specifice agențiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru transport,
servicii specifice agențiilor de turism și servicii
de rezervări, servicii specifice agențiilor de turism
pentru organizarea călătoriilor.
41. Pregătire în sectorul restaurantelor
(instruire), servicii educative privind furnizarea
de servicii specifice restaurantelor, servicii de
formare cu privire la curățenia în restaurante,
servicii de divertisment furnizate de hoteluri,
furnizare de instalații de divertisment în hoteluri,
servicii de formare cu privire la curățenia
în hoteluri, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizare de evenimente
de recreere, coordonare de evenimente

de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
editare video pentru evenimente, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
cursuri de pregătire în industria turismului,
furnizare de cursuri de pregătire referitoare la
turismul cu rulotă, organizare și coordonare
de cursuri educative în domeniul industriei
turismului.
42. Design pentru restaurante, proiectare
(design) de restaurante, servicii de design pentru
restaurante, proiectare de hoteluri.
43. Servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii de restaurant washoku, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante de
sushi, servicii de restaurant prestate de hoteluri,
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii
oferite de restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii de restaurante care servesc
tempura, servicii de restaurante care servesc
ramen, servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de restaurant cu servire la pachet,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii de restaurante
fast-food, servicii de restaurant cu specific
japonez, servicii oferite de restaurante care
servesc udon și soba, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii
de restaurante cu mâncare specific spaniolă,
rezervări la restaurant, servicii de rezervări
la restaurant, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
servicii de informare privind restaurantele,
furnizarea de informații cu privire la restaurante,
furnizare de recenzii de restaurante și baruri,
servicii prestate de o agenție pentru rezervări de
restaurante, servicii de agenție de voiaj pentru
rezervarea de locuri la restaurante, servicii
oferite de hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare
turistică și de vacanță, servicii hoteliere, servicii
de cazare hotelieră, agenții de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de hoteluri și moteluri, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii hoteliere
pentru clienții preferați, servicii de cazare
temporară la hoteluri și moteluri, servicii de
rezervare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, furnizare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/11/2021-30/11/2021

de servicii de hoteluri și moteluri, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții,
în hoteluri, organizare de mese la hoteluri,
servicii de catering hotelier, informații hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de rezervări de
hoteluri, rezervări la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, rezervări de hotel pentru
terți, rezervare de cazare la hotel, informații
cu privire la hoteluri, servicii de rezervare la
hoteluri, rezervare de camere de hotel pentru
călători, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, servicii de consultanță referitoare la
instalațiile hotelurilor, servicii prestate de agenții
pentru rezervări la hotel, servicii electronice
de informații cu privire la hoteluri, servicii de
rezervare la hoteluri oferite pe internet, furnizare
de informații online despre rezervări la hoteluri,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, servicii de agenție de voiaj
pentru rezervare de camere de hotel, furnizare
de servicii de rezervare de camere și rezervare
la hoteluri, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii ale agențiilor de turism
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanță, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de agenții de turism
privind rezervări de cazare, servicii de agenții de
turism pentru efectuarea de rezervări la hotel.

───────

(210) M 2021 08561
(151) 29/11/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one TIMPURI NOI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.05

(591) Culori revendicate:albastru indigo
( Pantone 281C), alb

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul
unui site web, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, asistenta in afaceri,
management si servicii administrative, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
servicii de intermediere comercială, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
materialele de construcţii, informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
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de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), servicii oferite de
agențiile imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, organizare
de închirieri imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
planificare imobiliară (activități financiare),
gestionare de proprietăți imobiliare, colectarea
chiriilor, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri

rezidențiale, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
evaluari imobiliare, investiții imobiliare, servicii
imobiliare, finantare imobiliara, gestionarea
proprietatilor (imobiliare), intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), servicii de construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, servicii de construcții și reparații
de clădiri, servicii deconstrucții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de lucrări de
construcții de inginerie civilă, instalare de schele
pentru construcții, consultații pentru construcții,
servicii de informații și consultanță cu privire la
construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, sudură de
structuri din oțel pentru construcții, servicii de
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri.

───────
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(210) M 2021 08562
(151) 29/11/2021
(732) ONE UNITED PROPERTIES

S.A., STR. MAXIM GORKI NR.
20, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

one FLOREASCA VISTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru indigo
(Pantone 281C), alb

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

35. Publicitate pentru servicii de arhitectură,
design, grafică, media sau online, servicii de
publicitate și marketing online, administratie
comerciala, servicii de promovare şi de
informare, administratie de afaceri, furnizarea
de informatii de afaceri prin intermediul unui
site web, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, asistenta in afaceri, management
si servicii administrative, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
intermediere comercială, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la materialele
de construcţii, furnizarea de informații şi sfaturi
comerciale, servicii de asistență comercială
și consultanță pentru consumatori în legătură
cu serviciile prestate, publicitate, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
postarea de afişe publicitare, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii

de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, asistenţă
privind managementul comercial sau industrial,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare
în relaţiile publice, consultanţă privind
strategiile de comunicare în publicitate, analiza
costurilor, prognoze economice, facturare,
întocmire de planuri de marketing, studii
de marketing, marketing, marketing imobiliar,
campanii de marketing, servicii de relaţii
media, servicii de comunicaţii corporative,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de
afaceri pentru terţi, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, servicii de publicitate în
domeniul imobiliar, administrarea afacerilor,
management de afaceri comerciale, servicii
de secretariat, marketing cu public ţintă,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, servicii de publicitate,
marketing și promovare.
36. Managementul apartamentelor, închirierea
apartamentelor, investiţii de capital, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, oferirea de informaţii
financiare, studii financiare, servicii financiare,
afaceri imobiliare, investiţii în fonduri,
împrumuturi (finanţare), servicii oferite de
agențiile imobiliare, gestiunea bunurilor
imobiliare, închirierea birourilor (bunuri
imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, management imobiliar, organizare
de închirieri imobiliare, multiproprietăți în
domeniul imobiliar, servicii de achiziții imobiliare,
planificare imobiliară (activități financiare),
gestionare de proprietăți imobiliare, colectarea
chiriilor, servicii privind afaceri imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații de clădiri, servicii de planificare
imobiliară (organizare de afaceri financiare),
servicii de consiliere privind deținerea de
proprietăți imobiliare, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, închiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru clădiri
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rezidențiale, gestiune financiară a proiectelor
imobiliare, servicii de administrare de bunuri
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare, servicii de management imobiliar
privind tranzacțiile cu proprietăți imobiliare,
evaluari imobiliare, investiții imobiliare, servicii
imobiliare, finantare imobiliara, gestionarea
proprietatilor (imobiliare), intermediere pentru
inchirierea de proprietati imobiliare, servicii
financiare privind proprietatile imobiliare, servicii
de consultanta privind proprietatile imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, inchiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți, stabilirea
finanţării pentru proiectele de construcţii.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de clădiri,
etanşarea clădirilor / impermeabilizare (clădire),
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), servicii de construcţie, consultanţă
în construcţii, demolarea cladirilor, servicii de
constructii, servicii de dezvoltare imobiliara
(constructii), servicii de instalatii si reparatii,
servicii de consiliere privind amenajarea
cladirilor, reparatii de constructii, construcții
și demolări de clădiri, amenajare teritorială
pentru construcții, servicii de management în
construcții, servicii de construcții și reparații
de clădiri, servicii deconstrucții de clădiri
rezidențiale și comerciale, servicii de lucrări de
construcții de inginerie civilă, instalare de schele
pentru construcții, consultații pentru construcții,
servicii de informații și consultanță cu privire la
construcții, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, sudură de
structuri din oțel pentru construcții, servicii de
construcții de locuințe pe bază de comandă,
realizarea de construcții cu caracter industrial,
instalare de elemente fabricate de construcții,
servicii de construcții de structuri temporare,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcții de clădiri comerciale, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale, servicii de
construcții de clădiri.

───────

(210) M 2021 08563
(151) 29/11/2021
(732) ALEXANDRU PAL, STR.

SALCAMILOR, NR. 2, JUDETUL
ALBA, SAT TELEAC (COM.
CIUGUD), ALBA, ROMANIA

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

(540)
Orchestra Română de Folclor

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

9. Cd-uri audio, cd-uri cu muzică, cd-
uri pre-înregistrate cu muzică, discuri
compacte și cd-rom-uri interactive, înregistrări
video, descărcabile, cu muzică, înregistrări
video, materiale înregistrate, materiale video
muzicale pre-înregistrate, conținut media,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, dispozitive și suporturi pentru
stocarea de date.
41. Servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o orchestra muzicală,
prezentare de spectacole în direct susținute de o
orchestra muzicală, servicii oferite de o orghestra
muzicală, producție de videouri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, producție de înregistrări
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
reprezentații muzicale în direct, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, servicii
de divertisment prestate de formații muzicale,
divertisment, spectacole muzicale, spectacole
muzicale live, concerte muzicale pentru radio,
concerte muzicale pentru televiziune, producere
de concerte muzicale, producție de spectacole
muzicale, organizare și coordonare de concerte
muzicale, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, concerte în direct susținute
de formații muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de furnizare de divertisment sub
formă de spectacole muzicale în direct.

───────
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(210) M 2021 08564
(151) 29/11/2021
(732) CMAG ONLINE SHOP SRL,

STR. STEFAN MIHAILEANU
NR. 59, CAMERA 4, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ANSTON

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

10. Proteze medicale, proteze pentru tratamente
medicale, orteze medicale, orteze pentru
corectarea degetelor de la picioare, branțuri
pentru tratamentul corectiv al afecțiunilor labei
piciorului, branțuri pentru tratamentul corectiv al
afecțiunilor membrelor inferioare, dispozitive de
fixare posterioară a coloanei vertebrale pentru
corectarea spatelui, orteze pentru susținerea
în poziția corectă a unei părți mobile a
corpului, dispozitive de fixare posterioară
a coloanei vertebrale, pentru corectarea
defectelor coloanei vertebrale, plăci pentru
coloana vertebrală (instrumente medicale),
aparate ortopedice pentru coloana vertebrală,
orteze, dispozitive ortopedice, pantofi ortopedici,
aparate ortopedice, încălțăminte ortopedică,
ciorapi ortopedici, bandaje ortopedice, hamuri
ortopedice, suporturi ortopedice, articole
ortopedice, perne ortopedice, tălpi ortopedice,
orteze pentru picior, branțuri moi (ortopedice),
aparate pentru ortopedie, implanturi ortopedice
artificiale, branțuri ortopedice detașabile,
câmpuri ortopedice adaptate pentru operațiile
ortopedice, suporturi arcuite (ortopedice), orteze
de cot de uz medical, orteze de gleznă
de uz medical, orteze de genunchi de uz
medical, orteze suport pentru degetele de
la picioare, orteze pentru încheietura mâinii,
de uz medical, proteze articulare, proteze
pentru șold, proteze pentru oase, proteze de
genunchi, tije de proteze, proteze auditive
digitale, proteze auditive electronice, proteze
pentru picior (atele), proteze ortopedice de
șold, implanturi (proteze) pentru tendoane,
implanturi de proteze, proteze biodegradabile,
proteze auditive, proteze ortopedice pentru
implanturi articulare, șosete pentru proteze de
membre, aparate auditive pentru persoane cu

deficiențe de auz (proteze auditive), centuri
lombare, centuri ombilicale, centuri medicale,
centuri medicale electrice, centuri pentru
gravide, centuri pentru uz ortopedic, centuri
pentru hernii abdominale, centuri abdominale
(de uz medical), centuri prenatale, de uz
medical, suporturi de compresie ortopedice,
colanți medicali de compresie, ciorapi cu
compresie graduală, articole vestimentare de
compresie postoperatorii, ciorapi de compresie,
instrumente de compresie pentru membre,
ciorapi medicali cu compresie descrescătoare,
articole de îmbrăcăminte de compresie, aparate
gonflabile de compresie a membrelor, manșoane
de compresie pentru membrele corpului,
articole vestimentare de compresie pentru
tratamente medicale, bandaje elastice de
compresie, de uz chirurgical, bandaje elastice
de compresie, de uz medical, bandaje de
compresie cu rol de susținere anatomică,
ciorapi de compresie de uz medical sau
terapeutic, șuruburi de compresie sub formă de
implanturi chirurgicale ortopedice, șuruburi de
compresie sub formă de instrumente chirurgicale
ortopedice, manșoane de compresie pentru
membrele corpului, de uz atletic, genunchiere
(de susținere), aparate ortopedice pentru
malformații congenitale ale labei piciorului,
bandaje elastice, bandaje ghipsate, bandaje din
gips pentru uz ortopedic, bandaje de susținere
pentru articulații, atele de uz medical, atele de
uz ortopedic, atele pentru degete, dispozitive
pentru mobilitate, suporturi pentru genunchi,
cadre de mers, cadre de mers cu roți, bastoane
de mers, de uz medical, bastoane tetrapode
pentru uz medical, bandaje de susținere,
bandaje ortopedice de susținere, bandaje
ortopedice pentru genunchi, bandaje ortopedice
pentru articulații, branțuri pentru alinierea
piciorului (ortopedice), centuri abdominale,
ciorapi medicali de susținere, ciorapi medicali
de uz terapeutic, ciorapi medicinali pentru
susținere, ciorapi pentru scopuri terapeutice,
ciorapi profilactici, colanți compresivi, colanți
de suport pentru uz chirurgical, ciorapi elastici
compresivi, ciorapi medicali, ciorapi de suport
pentru prevenirea trombozei venoase, ciorapi
medicali compresivi, ciorapi pentru persoane
cu diabet, corsaje folosite în scopuri curative,
corsete abdominale, corsete de uz chirurgical,
corsete de uz medical, corsete pentru uz
terapeutic, dispozitive de asistență adaptate
pentru persoane cu handicap, dispozitive
medicale pentru susținerea corpului, dispozitive
ortopedice de fixare, dispozitive ortopedice din
silicon, ghete de uz medical, inserții ortopedice
pentru încălțăminte, ghete pentru exerciții pentru
reabilitare medicală, ghete pentru exerciții
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(încălțăminte ortopedică), papuci de acupresură
de uz medical, perne de uz ortopedic, perne
ortopedice pentru picioare, pernițe pentru
pantofi, de uz ortopedic, protecții de genunchi
sub formă de suporturi (altele decât articole
sportive), protecții pentru degete introduse
în încălțăminte (ortopedice), șabloane pentru
scopuri ortopedice, separatoare ortopedice
pentru degetele de la picioare, suporturi arcuite
pentru ghete și cizme ortopedice, suporturi
arcuite pentru platfus, suporturi arcuite pentru
bolta plantară (ortopedic), suporturi ortopedice
pentru călcâie, suporturi ortopedice pentru
picioare, suporturi pentru arcada piciorului,
suporturi pentru călcâi de uz ortopedic, suporturi
pentru genunchi de uz medical, suporturi
pentru gleznă de uz medical, sutiene post-
mastectomie, talonete de uz ortopedic, tălpi
din piele (ortopedice), tălpi pentru încălțăminte
(ortopedice), scaune pentru coloana vertebrală
(aparate medicale).

───────

(210) M 2021 08565
(151) 29/11/2021
(732) ASOCIATIA PENTRU EDUCAREA

SI INTEGRAREA TUTUROR,
STRADA SALCETULUI, NR 34,
SECTOR 4, BUCURESTI, 041372,
ROMANIA

(540)

APETIT

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 05.01.02

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

41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive.

───────

(210) M 2021 08566
(151) 29/11/2021
(732) ALEX MELCOVICH BH SRL, STR.

ION IONESCU DE LA BRAD, NR.
33D, JUDET NEAMT, PIATRA
NEAMT, NEAMȚ, ROMANIA

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

(540)
MERLIN'S KIDS BEER

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

32. Băuturi carbogazoase nealcoolice, băuturi
nealcoolice din malț, băuturi nealcoolice cu
adaos de vitamine.

───────

(210) M 2021 08567
(151) 29/11/2021
(732) TEHNODENT POKA SRL,

STRADA DR. RUSSEL NR. 5,
ETAJ 8, AP. 35, JUDEȚ TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Clinique Dental
Solutions for Specialists

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
3005 C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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5. Materiale pentru dinți artificiali, materiale
pentru repararea dinților, materiale pentru
restaurarea dinților, materiale dentare pentru
obturarea dinților, materiale pentru plombarea
dinților, agenți corozivi pentru tratarea suprafeței
dinților, preparate pentru facilitarea erupției
dinților, materiale sintetice de uz dentar pentru
plombarea dinților, materiale ceramice de uz
dentar pentru plombarea dinților, preparate și
articole dentare și produse medicinale pentru
îngrijirea dinților, stomatologie profilactică,
metale fasonate pentru stomatologie, rășini
sintetice utilizate în stomatologie, produse
medicinale pentru curățarea dinților, materiale
dentare pentru plombarea dinților.
10. Dinți artificiali, coroane pentru dinți, părți
artificiale pentru dinți, instrumente utilizate la
fabricarea dinților artificiali, aparate utilizate
la fabricarea dinților artificiali, chei de
culori pentru culoarea dinților, aparate pentru
utilizare în reconstrucția dinților, instrumente
utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
aparate utilizate pentru fixarea dinților artificiali,
aparate pentru șlefuirea dinților utilizate de
medici stomatologi, dispozitive pentru calmarea
durerilor provocate de erupția dinților, folie
extensibilă pentru izolarea dinților în timpul
lucrărilor dentare, coliere pentru dentiție pentru
ameliorarea durerilor cauzate de erupția
dinților, ustensile electrice utilizate de către
medici stomatologi pentru îngrijirea dinților,
freze folosite în stomatologie, piese protetice
pentru stomatologie, irigatoare orale utilizate
în stomatologie, implanturi (proteze) folosite
în stomatologie., protecții pentru dinți, de uz
medical, dispozitive pentru îndreptarea dinților
(aparate ortodontice), aparate ortodontice
(aparate dentare) pentru îndreptarea dinților.

───────

(210) M 2021 08568
(151) 29/11/2021
(732) MARINA IVASCU, PRELUNGIREA

GHENCEA 289-293, SC. 2 ET. 4,
AP. 29, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
061703, ROMANIA

(540)
AGRIVET

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

1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,

materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și neprocesate, fructe și legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante și
flori naturale, bulbi, răsaduri și semințe pentru
plantare, animale vii, hrană și băuturi pentru
animale, malt.

───────

(210) M 2021 08569
(151) 29/11/2021
(732) ROZALIA MARINESCU,

PRELUNGIRE GHENCEA NR.
45, BL. B6, SC. B, ET. 4, AP. 88,
JUD. BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
077265, ROMANIA

(540)
CEAI FRATE

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

32. Băuturi nealcoolice cu aromă de ceai.
───────
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(210) M 2021 08570
(151) 30/11/2021
(732) MARIA-VIOLETA HUTUPASU,

BD. IULIU MANIU NR. 65, BL. 7P,
SC. 3, ET. 6, AP. 89, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Senelar

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

3. Produse de curățenie, produse de igienă
personală.

(210) M 2021 08571
(151) 30/11/2021
(732) MUSIC TOOLS S.R.L., STR.

CIUTACI NR. 233, JUD. ILFOV,
DOMNEȘTI, 077090, ILFOV,
ROMANIA

(540)
Scuth

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

15. Huse pentru instrumente muzicale, cutii de
transport instrumente muzicale.

(210) M 2021 08572
(151) 30/11/2021
(732) ENDOSTYLE, STR.GRIGORE

PROCOPIU NR.46,, BL.G3, SC.B,
AP.3, JUD. VÂLCEA, RAMNICU
VALCEA, 240193, VALCEA,
ROMANIA

(540)

ESD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.01; 26.01.13; 01.15.03

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

9. Folii de protecție adaptate pentru telefoane
inteligente, folii de protecție adaptate pentru
lentilele telefoanelor inteligente, folii de protecție
pentru tablete, folii de protecție cu cristale lichide
pentru telefoane inteligente, protecţii de ecran
pentru telefoane mobile, protecții de ecran, din
sticlă călită, pentru telefoane inteligente, protecții
de ecran sub formă de folii pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane, huse pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
(special adaptate), huse pentru tablete,
incarcatoare, încărcătoare usb, încărcătoare
portabile, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
țigarete electronice, încărcătoare de baterii
pentru telefoane, încărcătoare usb pentru
țigările electronice, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, cabluri telefonice,

───────

35. Publicitate.

───────
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cabluri usb, cabluri ethernet, cabluri audio,
cabluri de conectare, conectoare pentru cabluri
audio, cabluri pentru sincronizarea datelor,
cabluri pentru transmisia de date, suporturi
pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru
telefoane inteligente, unități cu difuzor pentru
birou sau montat în mașină pentru a permite
folosirea unui telefon mobil în modul hands-
free, suporturi pentru telefoane mobile, suporturi
de telefoane mobile pentru bord, suporturi
adaptate pentru telefoane mobile și telefoane
inteligente, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, suporturi de bord adaptate
pentru telefoane mobile și telefoane inteligente,
suporturi cu inel pentru telefoane mobile,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile, căști,
căști audio, căști fără fir, combinații de căști
cu microfon, căști pentru telefoane inteligente,
stickuri de memorie, carduri de memorie, usb
hub-uri, adaptoare usb

───────

(210) M 2021 08573
(151) 30/11/2021
(732) SC AUTO DIAMOND SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 138, BL. D7,
SC. A, AP. 16, ET. 4, JUD. NEAMŢ,
PIATRA NEAMŢ, 610166, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

AD AUTO DIAMOND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17

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

41. Servicii oferite de şcoală auto.
───────

(210) M 2021 08574
(151) 30/11/2021
(732) RADU RESOURCES SA, STR.

FAINARI NR. 3, MANSARDA,
BIROUL NR. 2, SECTOR 2,
BUCURESTI, 021221, ROMANIA

(540)

Rocky Extraterestrul

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15; 04.02.20

(591) Culori revendicate:rosu, verde,
albastru, gri, alb

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
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18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 08575
(151) 30/11/2021
(732) RADU RESOURCES S.A., STR.

FĂINARI NR. 3, MANSARDĂ,
BIROUL NR. 2, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 021221, ROMANIA

(540)

Rita Extraterestra

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.05; 29.01.06; 27.05.01;
02.03.22; 02.03.23

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

clase:

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 08576
(151) 30/11/2021
(732) HIGHLANDER PROTECT SRL,

STR. AUREL PERȘU 132-158,
VILA 136C, PARTER, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

H HIGHLANDER PROTECT

(531) Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.01; 27.05.17; 05.03.15

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

45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.

───────
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(210) M 2021 08577
(151) 30/11/2021
(732) OMS SECUIRTY MIND SRL,

ALEEA ARINIȘ NR. 1, BL. OD1,
SC. C, ET. 10, AP. 129, CAM.
1, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

OMS SECURITY MIND

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.04

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

(210) M 2021 08578
(151) 30/11/2021
(732) SOMA KÖNCZEI, STR.DECEBAL,

NR.76, AP.3, JUDET CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400037, CLUJ,
ROMANIA

(740) SC RASKAI MM BREVMARC
CONSULT SRL, STR.UNIRII NR.3,,
BLOC D8, AP.31, JUDET CLUJ,
DEJ, 405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

DRIBLI

(531) Clasificare Viena:
27.05.06; 27.05.17; 01.07.06; 26.11.12;
21.03.01

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

clase:
41. Servicii ale cluburilor sportive, în special al
clubului de fotbal pentru copii și adolescenți,
servicii de antrenare (instruire), servicii de
antrenare (instruire) în special de fotbal pentru
copii și adolescenți, servicii de tabere de
vacanţă, organizarea de competiţii sportive,
educaţie fizică, servicii de evaluare a stării fizice
pentru antrenamente, servicii de tabere sportive,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport.

───────


