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Cereri Mărci publicate în 21/01/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 00069 14/01/2021 ALEXANDRU-VICTOR

HUDITAN
Amazonienii

2 M 2021 00207 14/01/2021 SETAROF DESIGN SRL SETAROF

3 M 2021 00217 14/01/2021 Societatea "AFACERI
POLIGRAFICE" S.R.L.

afp.ro Acting ForPrint

4 M 2021 00218 14/01/2021 NETOP TECH SRL Netop Vision

5 M 2021 00219 14/01/2021 NETOP TECH SRL Netop Live Guide

6 M 2021 00220 14/01/2021 NETOP TECH SRL Netop

7 M 2021 00221 14/01/2021 NETOP TECH SRL Netop Remote Control

8 M 2021 00222 14/01/2021 NOVA POWER & GAS SRL NOVA POWER AND GAS

9 M 2021 00223 14/01/2021 HARRIS HOLDING SRL Nicholas Philby

10 M 2021 00224 14/01/2021 FU JUNXIAO iTREND

11 M 2021 00225 14/01/2021 SC UTI FACILITY
MANAGEMENT SA

GF GERM FIGHT SOLUTIONS

12 M 2021 00226 14/01/2021 MAKEUP REVOLUTION SRL BR BEAUTY REVOLUTION

13 M 2021 00227 14/01/2021 S.C. ALCONOR COMPANY SRL SUMMER DREAM

14 M 2021 00228 14/01/2021 ATLAS CONCEPT SRL KHAYRAT ALQUDS

15 M 2021 00229 14/01/2021 TOTAL TECHNOLOGIES SRL smartscan integrating technology

16 M 2021 00230 14/01/2021 COROX ENGINEERING SRL Seitel

17 M 2021 00231 14/01/2021 EUROAVIPO SA, ÎN FALIMENT,
IN BANKRUPTCY, EN FALLITE
HECTA VITICOL SRL, ÎN
FALIMENT, IN BANKRUPTCY,
EN FALLITE

U

18 M 2021 00232 14/01/2021 CRISTINEL ZARZU Mierea Familiei

19 M 2021 00233 14/01/2021 EUROAVIPO SA, ÎN FALIMENT,
IN BANKRUPTCY, EN FALLITE
HECTA VITICOL SRL, ÎN
FALIMENT, IN BANKRUPTCY,
EN FALLITE

UNIREA

20 M 2021 00234 14/01/2021 GEORGE ANDREI DUMITRU SIMPLU RENOVARE

21 M 2021 00235 14/01/2021 STALL ARDALEX SRL PETRO

22 M 2021 00236 14/01/2021 CABINET AVOCAT IANCU
VLAD ALEXANDRU

RNPM ONLINE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 00237 14/01/2021 KRATOS SECURITY SRL KRATOS SECURITY

24 M 2021 00238 14/01/2021 BUNGE ROMANIA SRL SOL DE Óliva

25 M 2021 00239 14/01/2021 VIDAR GUARD SRL VIDAR GUARD

26 M 2021 00240 14/01/2021 NEXT LABEL SRL NEXTINK

27 M 2021 00241 14/01/2021 OCTAVIAN SANDU Petreceti cu noi

28 M 2021 00242 14/01/2021 SC PAN ADAMI SRL Patiser.ro ustensile și accesorii

29 M 2021 00243 14/01/2021 BARBER GROOMING CARE
S.R.L.

SMO KED DOG

30 M 2021 00245 14/01/2021 CONSILIUL JUDETEAN
BISTRITA-NASAUD

JUDETUL BISTRITA-NASAUD
Poarta Transilvaniei

31 M 2021 00246 14/01/2021 ELENA-LETITIA PAMFIL Parfumeria-Auto.ro Car&Home

32 M 2021 00247 14/01/2021 NEBY FITNESS SRL MyMove

33 M 2021 00248 14/01/2021 BRIVAS FISH SRL BRIVAS FISH

34 M 2021 00249 14/01/2021 BRIVAS FISH SRL POPASUL PESCARILOR
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(210) M 2021 00069
(151) 14/01/2021
(732) ALEXANDRU-VICTOR HUDITAN,

ALE. FOISORULUI, NR. 1A,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 031171,
ROMANIA

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

(540)
Amazonienii

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

41. Editare, întocmire de rapoarte și redactare
de texte altele decât cele publicitare, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, editare de publicații altele
decât cele publicitare, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, furnizare de publicații
on-line, furnizare de publicații electronice altele
decât cele publicitare, publicare de cărți,
publicare de documente, publicare de cărți,
reviste, almanahuri și jurnale, publicare de cărți
audio, publicare de periodice și cărți în format
electronic, publicare de materiale educative,
publicare de materiale educative tipărite,
publicare multimedia, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare de texte
educative, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, servicii de publicare on-line,
educație și instruire, îndrumare (instruire),
organizare de congrese și de conferințe în
scopuri culturale și educative, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de conferințe în domeniul instruirii, organizare
de conferințe cu privire la educație, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
expoziții în scopuri educative, organizare de
seminarii în domeniul afacerilor, organizare
și coordonare de prelegeri, organizarea de
seminarii pe teme de comerț, realizare,
coordonare și organizare de conferințe,
realizare, coordonare și organizare de congrese,
realizare, coordonare și organizare de seminarii,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
conferințe, furnizare de cursuri de instruire
online, servicii educative și de instruire, servicii
de scriere pentru bloguri, transfer de know-
how (instruire), furnizare online de reviste cu
articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, servicii de publicare de divertisment

video digital, audio și multimedia, producție de
înregistrări sonore și/sau video, producție audio,
video și multimedia și fotografie, furnizare de
materiale video on-line, nedescărcabile, instruire
profesională, servicii de instruire, instruire
educativă, coaching pentru viață (instruire),
publicare de ghiduri pentru învățământ și
instruire, asistență profesională individualizată
(coaching), servicii educaționale de tip coaching,
servicii de îndrumare în afaceri (instruire),
formare în domeniul managementului.

───────

(210) M 2021 00207
(151) 14/01/2021
(732) SETAROF DESIGN SRL, STR.

DORNEASCA, NR. 16, BL. P58,
SC. 2, ET. 6, AP. 46, SECTOR 5 ,
BUCUREŞTI, 075100, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA,
NR. 37E, JUD. ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

SETAROF

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
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bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri
de dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume
(articole de îmbrăcăminte), costume bărbătești
și taioare, costume de baie (galanterie),
costume de baie pentru bărbați, costume de
baie pentru bărbați și femei, costume de
baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghete, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate

de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
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seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de nailon
și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, baie (papuci de
baie), sandale de balerini, (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,

pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
îmbrăcăminte din bumbac, îmbrăcăminte din
pânză, îmbrăcăminte din dantela, îmbrăcăminte
din viscoza.
35. Publicitate, servicii de vânzare cu
amănuntul, servicii de vânzare cu ridicata si
servicii de vânzare online în legătură cu:
articole de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
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cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghetre, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii

de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de nailon
și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de seară,
ținută stil casual, tricouri cu mânecă scurtă,
tricouri de tenis, tricouri imprimate, tricouri pentru
fotbal, tricouri polo, tricouri sportive fără mâneci,
tunici, trusouri (articole de îmbrăcăminte),
uniforme, uniforme profesionale, veste, veste
de piele, veste matlasate, baie (papuci de -),
baie (sandale de -), balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
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ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
îmbrăcăminte din bumbac, îmbrăcăminte din
pânză, îmbrăcăminte din dantela, îmbrăcăminte
din viscoza.

───────

(210) M 2021 00217
(151) 14/01/2021
(732) Societatea "AFACERI

POLIGRAFICE" S.R.L., STR.
MARGARETELOR, NR. 7,
CAMERA 2, JUD. ILFOV,
MĂGURELE, ILFOV, ROMANIA

(540)

afp.ro Acting ForPrint

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.05;
29.01.12

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

clase:
16. Hârtie, carton şi produse din
acestemateriale, tipărituri, articole de legătorie,
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 00218
(151) 14/01/2021
(732) NETOP TECH SRL, STR.

PRINCIPATELE UNITE, NR.
46-48, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Netop Vision

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

9. Dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
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pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
aparate de procesare a datelor, interfețe pentru
calculatoare, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe de
calculator), calculator tip notebook, procesoare
(unități centrale de procesare)/unități centrale de
procesare, calculatoare tip tabletă, unități flash
USB.
16. Cataloage, manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), prospecte.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicații prin terminalele
de calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicații), transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și
imaginilor, furnizarea de informații în domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, asigurarea conexiunilor de telecomunicații
la o rețea globală de computer, transmiterea
e-mail-urilor, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, transmisia fără fir
(wireless).
42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță în securitatea informatică,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea

electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul de
identitate.

───────

(210) M 2021 00219
(151) 14/01/2021
(732) NETOP TECH SRL, STR.

PRINCIPATELE UNITE, NR.
46-48, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Netop Live Guide

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

9. Dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicații software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
aparate de procesare a datelor, interfețe pentru
calculatoare, monitoare (componente
hardware pentru calculatoare), monitoare
(programe de calculator), calculator tip
notebook, procesoare (unități centrale de
procesare)/unități centrale de procesare,
calculatoare tip tabletă, unități flash USB.
16. Cataloage, manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), prospecte.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicații prin terminalele
de calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicații), transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și
imaginilor, furnizarea de informații în domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, asigurarea conexiunilor de telecomunicații
la o rețea globală de computer, transmiterea
e-mail-urilor, transmiterea fișierelor digitale,
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furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, transmisia fără fir
(wireless).
42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță în securitatea informatică,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea și mentenanța site-urilor web
pentru terți, crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), consultanță
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare),
duplicarea programelor de calculator, stocarea
electronică a datelor, monitorizarea electronică
a informațiilor personale de identificare pentru
a detecta furtul de identitate prin intermediul
internetului, monitorizarea electronică a activității
cărților de credit pentru a detecta furtul de
identitate.

───────

(210) M 2021 00220
(151) 14/01/2021
(732) NETOP TECH SRL, STR.

PRINCIPATELE UNITE, NR.
46-48, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Netop

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.01.01; 26.05.01

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

9. Dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
aparate de procesare a datelor, interfețe pentru
calculatoare, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe de
calculator), calculator tip notebook, procesoare
(unități centrale de procesare)/unități centrale de
procesare, calculatoare tip tabletă, unități flash
USB.
16. Cataloage, manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), prospecte.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicații prin terminalele
de calculator, comunicații prin rețelele de fibră
optică, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicații), transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și
imaginilor, furnizarea de informații în domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, asigurarea conexiunilor de telecomunicații
la o rețea globală de computer, transmiterea
e-mail-urilor, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, transmisia fără fir
(wireless).
42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță în securitatea informatică,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
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pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea și mentenanța site-urilor
web pentru terți, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților de
credit pentru a detecta furtul de identitate.

───────

(210) M 2021 00221
(151) 14/01/2021
(732) NETOP TECH SRL, STR.

PRINCIPATELE UNITE, NR.
46-48, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Netop Remote Control

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

9. Clasa 9: Dispozitive de memorie
pentru calculatoare, programe de calculator,
înregistrate, tastaturi pentru calculatoare,
programe de operare pe calculator,
înregistrate, dispozitive periferice pentru
calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, software pentru jocuri pe
calculator, stocate, aplicații software pentru
calculator, descărcabile, componente hardware
pentru calculator, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
aparate de procesare a datelor, interfețe pentru
calculatoare, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe de
calculator), calculator tip notebook, procesoare
(unități centrale de procesare)/unități centrale de
procesare, calculatoare tip tabletă, unități flash
USB.
16. Cataloage, manuale (ghiduri)/ghiduri
(manuale), prospecte.
38. Telecomunicații, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicații prin terminalele
de calculator, comunicații prin rețelele de fibră

optică, servicii de baze de date electronice
publice (servicii de telecomunicații), transmiterea
cu ajutorul calculatorului a mesajelor și
imaginilor, furnizarea de informații în domeniul
telecomunicațiilor, furnizarea de camere de chat
pe internet, trimiterea de mesaje, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, asigurarea conexiunilor de telecomunicații
la o rețea globală de computer, transmiterea
e-mail-urilor, transmiterea fișierelor digitale,
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de calculatoare, transmisia fără fir
(wireless).
42. Însămânțarea norilor, computerizare în nori
(cloud computing), închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanță software pentru calculatoare, servicii
de protecție împotriva virușilor de calculator,
consultanță în tehnologia calculatoarelor,
consultanță în securitatea informatică,
proiectarea construcțiilor, consultanță în
proiectarea și dezvoltarea componentelor
hardware pentru calculatoare, conversia datelor
sau documentelor din format fizic în format
electronic, conversia datelor și a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în format
fizic, crearea și mentenanța site-urilor
web pentru terți, crearea și proiectarea pentru
terți de indexuri de informații bazate pe site-
urile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, digitalizarea documentelor
(scanare), duplicarea programelor de calculator,
stocarea electronică a
datelor, monitorizarea electronică a informațiilor
personale de identificare pentru a detecta
furtul de identitate prin intermediul internetului,
monitorizarea electronică a activității cărților de
credit pentru a detecta furtul de identitate.

───────
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(210) M 2021 00222
(151) 14/01/2021
(732) NOVA POWER & GAS SRL,

CALEA TURZII NR. 217, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA , CLUJ,
ROMANIA

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

(540)

NOVA POWER AND GAS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 29.01.11

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

clase:
4. Energie electrică, energie electrică din
energie solară, energie electrică din energie
eoliană, energie electrică din surse regenerabile
şi neregenerabile, gaz natural, gaz combustibil,
combustibili gazoși, combustibili, carburanti,
materiale pentru iluminat, generator de gaz.
35. Comercializarea combustibililor gazoşi şi
a energiei electrice, gestionare și organizare
de programe de fidelizare a clienților
în scopuri comerciale, promoționale sau
publicitare, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, regruparea
în beneficiul terţior, a produselor şi a serviciilor
de energie electrică şi combustibili gazoşi,
permiţând clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, prin cataloage de
vânzare, prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, respectiv prin intermediul site-urilor
web, procesarea administrativă a ordinelor de
comandă, publicitate prin toate mijloacele de

comunicare, inclusiv publicitate on-line într-
o reţea informatizată şi prin intermediul site-
urilor web specializate, distribuirea materialelor
publicitare, informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori),
evaluări ale afacerilor, transmiterea facturilor prin
poştă, baze de date computerizate (compilarea
şi sistematizarea informaţiilor), servicii de
facturare în domeniul energiei şi a combustibililor
gazoşi, marketing, promovarea afacerilor,
conducerea şi administrarea afacerilor, lucrări de
birou, actualizare şi întreţinere de date din baze
de date informatice.
37. Servicii de construcţii, în special în domeniul
tehnologiei pentru energie și gaz, servicii de
instalații și reparaţii în domeniul tehnologiei
pentru energie și gaz, service, reparaţii şi
întreţinere, şi anume de staţii de alimentare cu
energie, instalaţii de alimentare cu electricitate
şi gaz, instalare, reglare, asamblare, întreţinere
şi reparare de centrale electrice, generatoare de
gaz şi ţevi şi instalaţii pentru generarea energiei
electrice, servicii de informaţii referitoare la
reparaţii sau instalare, instalare, întreţinere
şi reparare de aparate de măsurare, de
semnalizare şi de monitorizare, reparare de
instalaţii şi maşini pentru producţia de energie,
întreținere și reparare de instalații pentru
economisirea energiei, producerea energiei și
generarea energiei, servicii de instalare în
legătură cu instalaţii fotovoltaice, reparare de
instalaţii de alimentare cu energie, reparare
şi întreţinere de instalaţii pentru generarea de
energie, amplasare de reţele de alimentare
cu electricitate, construcție de structuri pentru
transportul gazelor naturale şi a energiei
electrice, instalare de sisteme de conducte
pentru transportul gazelor, construcţia şi
mentenanţa conductelor, reparații sau întreținere
de generatoare de energie electrică, întreținere,
service și reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie electrică, montare de
instalații de aprovizionare și de distribuție de
gaze, repararea sistemelor de alimentare cu
gaz, lucrări de construcții subterane legate de
conductele de alimentare cu gaz.
39. Furnizare, transport şi distribuţie de energie
electrică și gaze naturale, servicii publice
de distribuție a gazelor naturale, servicii de
îmbuteliere, depozitare, logistică şi transport,
organizarea distribuirii de combustibili, transport
de gaze prin conducte.
40. Servicii de producere a gazelor și a
energiei electrice, producerea și tratarea gazelor
naturale, purificarea gazelor, arderea gazelor,
rafinarea gazelor, filtrarea gazelor, producere de
energie de către centrale electrice şi turbine
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eoliene, închirieri de echipamente generatoare
de energie, închirierea în sistem leasing
a echipamentelor de generare a energiei,
generarea electricităţii din energie solară,
pregătirea circuitelor electronice prin modelarea
energiei de suprafaţă, generarea gazelor și
electricității, servicii de informare și consiliere
referitoare la generarea gazelor şi a electricităţii.
42. Servicii tehnice în domeniul producției
de energie electrică și gaze naturale,
proiectare de sisteme de măsurare, proiectare
industrială în domeniul energiei electrice şi
a gazelor naturale, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, dezvoltare
de sisteme pentru administrarea energiei,
electricităţii şi a gazelor naturale, testare, analiză
si monitorizare de turbine, programare de
software pentru gestionarea energiei, servicii de
asistenţă cu privire la consumul de şi eficienţa
energiei, programare pentru calculatoare pentru
industria energetică, servicii de inginerie privind
sistemele de alimentare cu energie, dezvoltare
de sisteme pentru administrarea energiei şi
electricităţii, proiectare şi dezvoltare de reţele
de distribuire a energiei, înregistrare de
date privind consumul energetic în clădiri,
consultanță și asistenţă tehnică în legătură cu
măsuri de economisire a energiei, proiectare
şi dezvoltare de sisteme pentru generarea
de energie regenerabilă și neregenerabilă,
servicii de analiză de date tehnice, consultanţă
tehnologică în domeniile producţiei şi utilizării de
energie, consultanţă pentru serviciile tehnologie
în domeniul alimentării cu energie şi electricitate,
elaborare și dezvoltare de software pentru
controlul, reglarea și monitorizarea sistemelor
pentru energie electrică și solară, furnizarea
de informaţii despre studii de cercetare şi
de proiecte tehnice referitoare la utilizarea
energiei electrice, servicii de management al
proiectelor de inginerie, monitorizare tehnică şi
evaluare şi consultanţă în domeniul măsurării
energiei electrice, planificare și consultanță
tehnică în domeniul producției energiei solare
energiei, cercetare şi analiză în domeniul
energiei, servicii de certificare pentru eficiența
energetică a turbinelor, construcțiilor, servicii
de analiză tehnologică a nevoilor de energie
şi electricitate ale altor persoane, elaborare şi
dezvoltare de software pentru controlul, reglarea
şi monitorizarea sistemelor pentru energie
electrică, planificare și consultanță tehnică în
materia de servicii tehnice, în special servicii
tehnice în domeniul producerii, alimentării,
utilizării, transportului, depozitării, cuantificării și
distribuției de energie, coordonarea de studii de
proiecte, dezvoltare tehnică, lucrări de cercetare
şi servicii de creaţie aferente, consultanţă,

dezvoltare şi conversie tehnică, consultanţă, în
special consultanţă tehnologică şi ecologică în
legătură cu probleme de mediu, dezvoltarea unei
platforme de internet pentru comerţul electronic.

───────

(210) M 2021 00223
(151) 14/01/2021
(732) HARRIS HOLDING SRL, STRADA

PICTOR NICOLAE BRANA 3/7,
JUD. SIBIU, SELIMBAR, 557260,
SIBIU, ROMANIA

(540)

Nicholas Philby
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri
și grăsimi, mâncăruri preparate, alimente
semipreparate și gustări sărate, supe și baze
de supă, extracte din carne, produse lactate și
înlocuitori, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, fructe, ciuperci, legume, nuci și leguminoase
prelucrate, insecte și larve preparate.

───────
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(210) M 2021 00224
(151) 14/01/2021
(732) FU JUNXIAO, STR. STEJARULUI

NR.29, JUDEȚUL ILFOV, SAT
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

iTREND

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24

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

35. Publicitate, servicii de comerț online cu
echipamente, huse și sccesorii pentru telefoane
mobile cum ar fi: huse și carcase pentru
telefoane mobile, acumulatori, încărcătoare de
baterii electrice, ambalaje pentru piese și
accesorii pentru telefoane, baterii electrice.

───────

(210) M 2021 00225
(151) 14/01/2021
(732) SC UTI FACILITY MANAGEMENT

SA , CALEA BUCUREȘTILOR NR.
224E, IMOBIL SEDIU DIVISION,
DRUM D10, ET. 2, JUDEŢUL
ILFOV , OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, CALEA DOROBANŢILOR
NR. 126-130, BL. 8, AP. 50,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010577

(540)

GF GERM FIGHT SOLUTIONS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

clase:
1. Ozon, altul decât cel pentru uz medical.
9. Ozonizoare (ozonizatoare), aparate de
ozonizare (nu de uz medical), dispozitive pentru
controlarea ozonului, altele decât cele pentru uz
medical.
10. Aparate de dezinfectare pentru scopuri
medicale, în special aparate și sisteme complexe
de dezinfecție în gama UVC, inclusiv în
tehnologia non-cancerigenă și sigură pentru
tegumentul uman, UVC 222.
11. Aparate și instalații de control al mediului,
în particular, pentru igienizare, dozatoare
de substanțe dezinfectante pentru toalete,
aparate de dezinfectare, aparate de dezinfectare
pentru scopuri medicale, aparate de dezinfectat
bancnote, aparate de dezinfectare a apei,
dozatoare de dezinfectante pentru băi,
distribuitoare de dezinfectante pentru toalete,
echipament pentru sterilizare, dezinfectare și
decontaminare, aparate pentru dezinfectarea
veselei.
35. Managementul afacerilor în sectorul
transport și livrări, administrarea afacerilor în
domeniul transportului și livrărilor, furnizarea
si comercializarea de produse conținute în
clasele 1,9,10, 11, în special aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, de
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roboți si echipamente complexe, aparate și
sisteme complexe de dezinfecție în gama
UVC, inclusiv în tehnologia non-cancerigenă
și sigură pentru tegumentul uman, UVC 222,
de tehnologii inteligente de dezinfecție, de
nebulizare, pentru aplicații profesionale, precum
și tehnologie de termoscanare și avertizare si
a accesoriilor acestora prin metode specifice
de comunicare on-line sau prin orice alte
metode de comunicare, prin televiziune, radio,
telefon, cataloage, prin agenți de vânzări,
informații comerciale și asistență pentru afaceri
în legătură cu produsele menționate, servicii de
agenții de import-export, servicii de vânzare,
cu amănuntul si cu ridicata,în legătură cu
oprodusele menționate mai sus, regruparea
în avantajul terților a produselor din clasele
1,9, 10, 11 si in special de aparate de
dezinfebtare pentru scopuri medicale, de roboți
si echipamente complexe, de aparate și sisteme
complexe de dezinfecție în gama UVC, inclusiv
în tehnologia non-cancerigenă și sigură pentru
teaumentul uman UVC 222 de tehnoloaii
inteliaente de dezinfecție denebulizare, pentru
aplicații profesionale, precum și tehnologie de
termoscanare și avertizare si a accesoriilor
acestora, cu excepția transportului lor, permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.
37. Servicii profesionale de dezinfectare,
dezinfectarea clădirilor, dezinfectarea veselei,
aparatelor telefonice, a instrumentelor
chirurgicale, servicii integrate de dezinfecție a
suprafețelor, obiectelor, volumelor de aer pentru:
birouri, depozite, spații comerciale, industriale,
spații publice închise, spitale, cabinete medicale,
farmacii, instituții de învățământ, agenții bancare,
mijloace de transport (scări rulante, lifturi,
autocare, vagoane de tren și de metrou,
aeronave etc), mijloace de curierat, etc, instalare
de echipamente de monitorizare a gradului de
ocupare a unei incinte, de păstrare a distanțării
sociale și de măsurare a temperaturii.
39. Servicii de ambalare, îmbuteliere,
împachetare și livrare de produse, de aparate,
de echipamente, de substanțe de dezinfecție,
servicii de depozitare, transport și distribuire de
produse în special conținute în clasele 1, 9, 10,
11, în special aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, de roboți și echipamente
complexe, aparate și sisteme complexe de
dezinfecție în gama UVC, inclusiv în tehnologia
non-cancerigenă și sigură pentru tegumentul
uman, UVC 222, de tehnologii inteligente
de dezinfecție, de de nebulizare, pentru
aplicații profesionale, precum și tehnologie de

termoscanare și avertizare și a accesoriilor
acestora.

───────

(210) M 2021 00226
(151) 14/01/2021
(732) MAKEUP REVOLUTION SRL,

BULEVARDUL DACIA NR. 56,
BLOC U3, ET 1, AP 4, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACAU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

BR BEAUTY REVOLUTION

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.24

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

35. Servicii de vânzare prin intermediul unei
platforme online de servicii pentru cosmetică,
frizerie și accesorii pentru acestea.
42. Crearea unei platforme online

───────

(210) M 2021 00227
(151) 14/01/2021
(732) S.C. ALCONOR COMPANY SRL,

STRADA ALEXANDRU IOAN CUZA
NR. 27, JUDEȚUL SATU MARE,
CAREI, SATU MARE, ROMANIA

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

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2021 00228
(151) 14/01/2021
(732) ATLAS CONCEPT SRL, STRADA

GHEORGHE POP DE BASESTI
NR 37, CORP A, AP 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA L.
PATRASCANU NR. 2, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
KHAYRAT ALQUDS

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2021 00229
(151) 14/01/2021
(732) TOTAL TECHNOLOGIES SRL,

STR. SMARANDA BRAESCU NR.
20C, SECTOR 1, BUCURESTI,
014206, ROMANIA

(740) PATENTMARK SRL, STR. DR.
NICOLAE TURNESCU NR. 2,
SECTOR 5, BUCURESTI, 050467,
ROMANIA

(540)

smartscan integrating
technology

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de comerț online cu echipamente și
soluții IT.

───────

(210) M 2021 00230
(151) 14/01/2021
(732) COROX ENGINEERING SRL,

STR. SIMION BARNUTIU NR. 69,
ET. 8, AP. 23, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

Seitel
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(531) Clasificare Viena:
26.02.05; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), portocaliu (HEX #f36d21)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
administrarea vânzărilor, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, furnizare de
informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizarea de servicii
online de comparare de prețuri, furnizarea
unei piețe online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, informare cu
privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, încheierea de
contracte de cumpărare și vânzare de mărfuri,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea contractelor de cumpărare
și vânzare pentru terți, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, prelucrare
administrativă a reclamațiilor în perioada de
garanție, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, servicii de comenzi online, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, informare
cu privire la produse de consum în legătură cu
calculatoarele portabile, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, informații despre metode
de vânzare, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri.
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, servicii it, servicii în domeniul științei
și tehnologiei, servicii de testare, autentificare și
controlul calității.

───────

(210) M 2021 00231
(151) 14/01/2021
(732) EUROAVIPO SA, ÎN FALIMENT,

IN BANKRUPTCY, EN FALLITE,
COMUNA POŞTA CÎLNĂU,
JUDEȚUL BACĂU, SAT POŞTA
CÎLNĂU, BUZĂU, ROMANIA
HECTA VITICOL SRL, ÎN
FALIMENT, IN BANKRUPTCY,
EN FALLITE, COMUNA POŞTA
CÎLNĂU NR. 479 A, CAMERA 7, C
9, JUDEȚUL BUZĂU, SAT POŞTA
CÎLNĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

U

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 27.05.01; 27.05.21

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
spirtoase, digestive (lichioruri şi spirtoase).

───────
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(210) M 2021 00232
(151) 14/01/2021
(732) CRISTINEL ZARZU, STR. MIHAI

BRAVU NR. 3, SC. B, AP. 16,
JUDEȚUL BACĂU, ONESTI,
BACĂU, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Mierea Familiei

(531) Clasificare Viena:
03.13.04; 05.05.20; 05.05.21; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:galben închis,
galben deschis, portocaliu deschis,
negru

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

30. Miere, miere naturală, miere maturată
natural, miere (pentru alimentație), miere cu
plante aromatice, miere biologică pentru consum
uman, zahăr, miere, sirop de melasă, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), bomboane
nemedicinale cu miere, înlocuitori de miere,
fagure brut, propolis de uz alimentar, laptișor de
matcă, de uz alimentar, ceară de albine de uz
alimentar.

───────

(210) M 2021 00233
(151) 14/01/2021
(732) EUROAVIPO SA, ÎN FALIMENT,

IN BANKRUPTCY, EN FALLITE,
COMUNA POŞTA CÎLNĂU,
JUDEȚUL BUZĂU, SAT POŞTA
CÎLNĂU, BUZĂU, ROMANIA
HECTA VITICOL SRL, ÎN
FALIMENT, IN BANKRUPTCY,
EN FALLITE, COMUNA POŞTA
CÎLNĂU NR. 479 A, CAMERA 7, C
9, JUDEȚUL BUZĂU, SAT POŞTA
CÎLNĂU, BUZĂU, ROMANIA

(540)

UNIREA

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 24.01.05; 24.09.22; 19.07.25;
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
spirtoase, digestive (lichioruri şi spirtoase).

───────
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(210) M 2021 00234
(151) 14/01/2021
(732) GEORGE ANDREI DUMITRU, STR.

GARII NR. 1, SAT BALTARETI,
JUDETUL GALATI, COMUNA
COSMESTI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

SIMPLU RENOVARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.11.13

(591) Culori revendicate:gri, albastru, verde,
galben, roșu

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

19. Materiale de construcții nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcții,
asfalt, smoală, bitum, construcții nemetalice
transportabile, monumente (cu excepția delor din
metal).
37. Servicii de construcții, servicii de reparații,
servicii de instalații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 00235
(151) 14/01/2021
(732) STALL ARDALEX SRL, STR.

FABRICII, NR.10, JUDETUL SALAJ,
ZALAU, SĂLAJ, ROMANIA

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

(540)
PETRO

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

10. Măști faciale de protecție pentru uz medical,
măști faciale de protecție pentru uz stomatologic,
măști faciale terapeutice de uz medical, măști

faciale bioterapeutice de uz medical, măști de
protecție respiratorie de uz medical, măști nazale
(de protecție) pentru uz medical, măști de
protecție respiratorie de uz chirurgical, măști de
protecție respiratorie pentru respirație artificială,
măști de protecție respiratorie confecționate
din materiale nețesute de uz medical, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, măști
nazale (de protecție) pentru uz veterinar, măști
de protecție pentru gură de uz veterinar,
măști de protecție pentru gură de uz medical,
măști de protecție respiratorie confecționate din
materiale nețesute pentru uz chirurgical, măști
de protecție utilizate de persoane care lucrează
în domeniul medical, măști de față transparente
pentru personalul medical, măști medicale,
măști medicale pentru protecție antibacteriană,
măști chirurgicale pentru protecție împotriva
substanțelor toxice, măști medicale pentru
protecție împotriva substanțelor toxice, măști
sanitare de uz medical, măşti sanitare de uz
medical.

───────

(210) M 2021 00236
(151) 14/01/2021
(732) CABINET AVOCAT IANCU VLAD

ALEXANDRU, STR. PICTOR
DANIEL C. ROSENTHAL NR. 17,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RNPM ONLINE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 26.01.16

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

clase:
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35. Publicitate, publicitate mobiliară,
managementul, organizarea și administrarea
afacerilor.
36. Afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri
imobiliare.
45. Servicii juridice, serviciul juridic de registrator
de publicitate mobiliară.

───────

(210) M 2021 00237
(151) 14/01/2021
(732) KRATOS SECURITY SRL, STR.

ING. DUMITRU IVANOV, NR.
6, BIROURI IMOBIL IBEROM
BUSINESS, CENTER II, CAMERA
D, BIROU 1, ET. 1, JUDETUL
TULCEA, TULCEA, TULCEA,
ROMANIA

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

(540)

KRATOS SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05; 29.01.13

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

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

37. Instalarea sistemelor de securitate, instalare
de aparate de securitate pentru case, întreținere
și service de alarme de securitate, instalare
de echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de informații referitoare la întreținerea
sistemelor de securitate, servicii de informații
referitoare la instalarea de sisteme de securitate,
servicii consultative privind instalarea de
echipamente de securitate și de siguranță.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate
și control, servicii depază și protecție, servicii
oferite de către agenții de pază pentru magazine,
servicii de pază, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale,
monitorizarea sistemelor de securitate, servicii
de securitate pentru clădiri.

───────

(210) M 2021 00238
(151) 14/01/2021
(732) BUNGE ROMANIA SRL, ALEEA

INDUSTRIILOR NR 5-7, JUDETUL
BUZAU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

SOL DE Óliva

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18

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

29. Uleiuri şi grăsimi alimentare, ulei de măsline
alimentar, măsline, conservate.
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(210) M 2021 00239
(151) 14/01/2021
(732) VIDAR GUARD SRL, STR

DRUMUL TABEREI 109,BL.A7,
SC.D, ET.1,AP.51, BUCUREŞTI,
061377, ROMANIA

(540)

VIDAR GUARD

(531) Clasificare Viena:
26.03.03; 26.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2021 00240
(151) 14/01/2021
(732) NEXT LABEL SRL, STRADA BIELZ

ALBERT EDUARD, JUDEŢ SIBIU,
SIBIU, 550031, SIBIU, ROMANIA

(540)
NEXTINK

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

2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă.
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.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.

───────

(210) M 2021 00241
(151) 14/01/2021
(732) OCTAVIAN SANDU, STR. UIOARA,

NR. 3,, BL. M2, SC. 7, ET. 1, AP.
243, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Petreceti cu noi

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

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

───────

(210) M 2021 00242
(151) 14/01/2021
(732) SC PAN ADAMI SRL, STR.

TRANSILVANIEI NR. 5, JUDEŢ
SIBIU, CISNĂDIE, SIBIU,
ROMANIA

(540)

Patiser.ro ustensile
și accesorii
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(531) Clasificare Viena:
08.01.07; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17;
05.03.11; 05.05.21

(591) Culori revendicate:verde, maro, galben,
turcoaz, roz

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

7. Aparate de ridicare și de înălțare, elevatoare
și scări rulante, mașini pentru ambalat, aparate
de manipulare a pulberilor (mașini), aparate
de manipulare automată (maşini), aparate
robotizate pentru manipularea materialelor,
benzi rulante, depaletizatoare (mașini),
dispozitive de încărcare pentru ambalarea
bunurilor, dispozitive pentru schimbarea paleților
pentru mașini unelte, echipamente pentru
manipularea materialelor, instalații pentru
manipularea în vrac a materialelor granulare,
instalații pentru manipularea în vrac a
materialelor pulverulente, aparate de manipulare
(încărcare și descărcare), manipulatoare
(maşini), manipulatoare industriale (mașini),
mașini automate pentru încărcarea materialelor,
mașini de alimentare, mașini de alimentare
pentru prese, mașini de împachetat, maşini
pentru împachetat, încărcătoare antiderapante
cu direcție, încărcătoare frontale, încărcătoare
robotizate pentru cuptoare de difuzie, mașini
de împachetat, mașini de ambalare, mașini de
ambalat sau de împachetat, mașini de bobinat,
mașini de bătut colile pentru oscilarea hârtiei
în scopul așezării în stive, mașini de derulare,
mașini de divizat, mașini de paletizare, mașini
de pliat carton, mașini de sortare, altele decât
cele pentru bani, mașini de stivuit, mașini de
încărcare, mașini de încărcat cu șenile, mașini
de stivuit (cu excepția încărcătoarelor cu furcă ),
mașini de transfer linear, mașini de transport,
mașini electrice de umplut, mașini pentru
bobinarea hârtiei, mașini pentru compactarea
materialelor, mașini pentru manevrarea tăvilor,
mașini pentru încărcare, mașini pentru
încărcarea cuptoarelor, mașini pentru încărcarea
cutiilor, mașini pentru încărcarea loturilor,
mecanisme de deschidere și închidere,
mașini pentru manipularea containerelor, mașini
pentru paletizare, mașini pentru ridicarea
greutăților, mașini pentru sortarea loturilor,
mașini pentru stabilizarea paleților, mașini
pentru transportul paleților, mașini transportoare,
mecanisme robotice pentru transportare, mese
de poziționare xy (mașini), palan cu melc
(piese pentru mașini), palane cu melc (mașini),
palane de roți dințate (piese pentru mașini),
dispozitive pentru deplasarea încărcăturilor pe
paletizoare, perne de aer, platforme de lucru
autopropulsate, platforme de lucru cu acționare
electrică, platforme de încărcare pentru vehicule

(maşini), platforme mobile (electrice), roboți
de manipulare automatizați pentru încărcarea
și descărcarea de produse, transportoare
și benzi rulante, roboți pentru manevrarea
barelor, roboți pentru transferul pieselor de
prelucrat, role sub formă de componente
a liniilor de ambare (mașini), roți electrice
pentru olărit, separatoare de tablă (mașini),
separatoare robotice, sortat (mașini de - pentru
industrie), tambure de înfășurat furtunuri, trolii,
mașini de umplut, ventilatoare de aspirație
pentru aspirarea grăunților, ventilatoare de
aspirație pentru strângerea grăunților într-un
singur loc, ventilatoare de aspirație pentru
transportul grăunților, vinciuri, vinciuri acționate
electric, vinciuri cu dispozitive de blocare,
echipament pentru măturare, curățare și
spălare, generatoare de electricitate, mașini de
distribuire, mașini și mașiniunelte de urgență și
salvare, mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare, roboți industriali,
roboți de uz industrial, roboți folosiți în industrie,
accesorii cu capăt pentru uneltele electrice,
adaptoare pentru mașiniunelte, angrenaje cu
melc pentru utilaje, angrenaje cilindrice (altele
decât cele pentru vehicule terestre), angrenaje
de transmisie pentru mașini, angrenaje pentru
mașini, ansambluri de cutii de angrenaje (altele
decât pentru vehiculele terestre), ansambluri de
supape metalice (componente ale mașinilor),
bancuri de tăiere pentru fierăstraie ca piese
de mașini, cazane de abur pentru producerea
aburului (piese pentru mașini), cazane de
aburi pentru producere de energie, altele
decât pentru vehicule terestre, cazane pentru
mașini cu abur, centre rotative (piese pentru
mașini), chei folosite la fixare (mașini),
comenzi pneumatice pentru mașini și motoare,
componente ale mecanismului de transmisie
(altele decât cele pentru vehicule terestre),
componente de acționare prin fricțiune pentru
mașini, componente de cuplare și transmisie
pentru mașini, cu excepția vehiculelor terestre
și a pieselor acestora, componente de
transmisie (cu excepția celor pentru vehicule
terestre), componente de transmisie, cu excepția
celor pentru vehicule terestre, curele de
transmisie, curele pentru motoare, dispozitive de
acționare pentru mașini, dispozitive de acționare
pentru mecanisme, dispozitive de antrenare
pentru utilaje, dispozitive de aprindere pentru
motoare (cu excepția celor pentru autovehicule),
dispozitive de comandă pneumatice pentru
motoare, dispozitive de control al procesului
industrial (hidraulice), dispozitive de ghidare
pentru fixarea unei componente în timpul
prelucrării, dispozitive de prindere a unei piese
în timpul prelucrării, dispozitive de strângere
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folosite împreună cu mașinile unelte, dispozitive
electrice de acționare pentru mașini, dispozitive
electronice de acționare pentru motoare,
dispozitive electronice de comandă pentru
motoare, dispozitive hidraulice de comandă
pentru mașini, dispozitive hidraulice de comandă
pentru motoare, dispozitive propulsoare pentru
mașini, electrice (motoare, altele decât cele
pentru vehicule terestre), filtre (organe de mașini
sau de motoare), ghidare (piese de -pentru
mașini), motoare hidraulice, îmbinări articulate,
joystick-uri sub formă de piese de aparate, altele
decât pentru aparate de jocuri, lagăre, lanțuri
de transmisie, lanțuri de distribuție, manivele
(organe de mașini), mașini de strângere,
mecanism ghidare (piese pentru mașini),
mecanisme de acționare, mecanisme de
comandă pentru mașini robotizate, mecanisme
de transmisie (altele decât cele pentru vehiculele
terestre), menghine pentru mașini-unelte, mese
rotative pentru mașiniunelte, motoare electrice
pentru frigidere, pistoane de motoare, perii
(piese de mașini), perii acționate electric,
sub formă de componente pentru mașini,
pinioane (altele decât cele pentru vehicule
terestre), pistoane (organe de mașini sau de
motoare), pompe (componente ale mașinilor
sau ale motoarelor), prize (piese pentru
mașini), propulsoare pentru utilaje, racorduri
(componente ale mașinilor), regulatoare (organe
pentru mașini), robinete pentru mașini, roți
și șenile pentru mașini, role de curele de
distribuție, role pentru transportoare, roți de
transmisie, rotoare, rulmenți pentru mașini,
servomecanisme, servosupape, valve hidraulice
(piese pentru mașini), transmisii pentru mașini,
supape hidraulice.
8. Tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile
de tăiat de bucătărie, amestecătoare (unelte
manuale), pulverizatoare (unelte acționate
manual), pulverizatoare acționate manual, de
uz industrial sau comercial, suporturi pentru
cuțite, mașini de tăiat, acţionate manual,
lame de mașini de tăiat, pensete, instrumente
acționate manual, instrumente de tranșat, linguri
strecurătoare (unelte acționate manual), mânere
pentru cuțite, mânere pentru unelte manuale,
acționate manual, foarfece de uz casnic,
foarfeci, deschizătoare de conserve acționate
manual, deschizătoare neelectrice de conserve,
dispozitive de tăiere a ambalajului de plastic de
protecție de pe sticlele de vin, cuțite, bare de
extensie pentru unelte manuale.
11. Accesorii de reglare și siguranță pentru
instalații de apă și gaz, aparate de iluminat
și reflectoare, aparate pentru încălzire și
uscare personală, aprinzătoare, arzătoare,

boilere și încălzitoare, echipament pentru răcire
și înghețare, echipament pentru încălzire,
ventilare, climatizare și purificare (ambient),
echipamente de gătit, încălzit, răcit și conservat,
pentru alimente și băuturi, filtre pentru uz
industrial și casnic, instalații de uscare,
instalații industriale de tratare, instalații sanitare,
alimentare cu apă și echipamente de salubritate.
20. Tije pentru suspensie nemetalice
pentru atârnarea articolelor, tăvi nemetalice,
ventilatoare pentru uz personal, care nu sunt
electrice, verigi confecționate din materiale
nemetalice, suporturi (nemetalice) pentru fixarea
de plăci, suporturi de șervețele (fixe) nemetalice,
suporturi nemetalice pentru agățat furtunuri,
opritoare din lemn pentru uși, opritoare pentru
dulapuri, nu din metal, plăcuțe protectoare
împotriva murdăririi aplicate pe ușile batante,
nu din metal, protecții din materiale plastice
pentru chiuvetă, întinzătoare (nemetalice) cu
filet, mânere din plastic pentru uși, mânere din
plastic pentru sertare, mânere din materiale
de plastic pentru castroane (de la serviciu
de masă), mânere din lemn pentru sertare,
mânere din ceramică pentru sertare, mânere
din ceramică pentru mobilier, mânere din
ceramică pentru dulapuri, sertare și mobilier,
mânere din ceramică pentru dulapuri, mânere
din ceramică, mânere de sprijin nemetalice,
mânere de sertar sub formă de inel, care nu
sunt din metal, lanțuri, nu din metal, garnituri
pentru uși, porți și ferestre, nu din metal,
geamanduri, încuietori și chei, nu din metal,
glisiere suspendate de plafon din materiale
nemetalice, dopuri pentru chiuvete, nemetalice,
dispozitive de fixare nemetalice, clame ajustabile
(nemetalice), clanțe din lemn, corniere din
plastic, covorașe de protecție, detașabile, pentru
chiuvete, distanțiere din plastic folosite împreună
cu panourile sandviș, distanțiere pentru plăci,
doage din lemn, dopuri de cadă din materiale
nemetalice, dopuri din lemn de închidere a
robinetului, dopuri din plastic de închidere a
robinetului, cârlige nemetalice, bețișoare din
lemn pentru bomboane sau înghețată, adaptor
de stivuire (accesorii nemetalice), agățătoare
de perete din materiale nemetalice, balamale
nemetalice, balamale nemetalice cu acționare
prin arc, balamale nemetalice cu arc, balamale
pentru podea, nu din metal, balamale, care nu
sunt din metal, mobilă și mobilier, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, scări și trepte mobile, nu
din metal.
21. Veselă, articole de bucătărie și recipiente,
vase din lut, vase pentru plante din material
plastic, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
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cu utilizare nespecificată, pulverizatoare de uz
casnic, cutii pentru distribuirea de prosoape
de hârtie, dispensere personale de pastile sau
capsule, pentru uz casnic, cutii metalice pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, cutii pentru
distribuirea prosoapelor din hârtie, castroane,
boluri, raclete de uz casnic, perii pentru uz
casnic.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de agenţii de import și
export, servicii de gestionare a vânzărilor, servicii
de intermediere și consultanță în afaceri în
domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii de comandă (pentru terți), servicii
de comandă în contul terților, servicii de comenzi
online, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii ale agențiilor de export, servicii
ale agențiilor de import, servicii de achiziții,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), servicii
de comandă cu ridicata, prelucrare electronică
a comenzilor, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, intermedierea de contacte
comerciale și economice, managementul
întreprinderilor industriale și comerciale pentru
dotarea acestora cu articole de birou, comandă
computerizată de stoc, prelucrare administrativă
pentru comenzi de achiziție, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cacao, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de alimentare cu apă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu fructe de
mare, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ustensile de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instalații sanitare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de brutărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi

alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de mobilier, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu preparate dietetice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
dulciuri, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de congelare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14/01/2021

în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu veselă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații sanitare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de feronerie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bere, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de gătit, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ustensile pentru gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de comerț cu ridicata în legătură
cu aparate de bucătărie, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de

vânzare cu amănuntul referitoare la vânzarea
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de comerț cu amănuntul în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, închiriere de
standuri de vânzare.
37. Servicii de exterminări, dezinsecție și
deratizare alţii decât cei din agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură, închiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, demolări, curățenie și întreținere,
tâmplărie (reparații), servicii de reparații pentru
articole electrocasnice, servicii de reparații
pentru boilere, servicii de reparații pentru
echipamente comerciale electronice, servicii
mecanice, servicii de lubrifiere, servicii de
readaptare și transformare a utilajelor, servicii
de recondiționarea conductelor de alimentare
cu apă, servicii de întreținere și reparații
cu privire la închizătoare de uși, servicii de
instalare pentru utilaje, servicii de instalații
electrice, servicii de întreținere a boilerelor
industriale, servicii de întreținere a mașinilor
unelte, servicii de întreținere a utilajelor,
servicii consultative privind întreținerea și
repararea de echipamente mecanice și electrice,
servicii de amenajări de bucătării, servicii de
ascuțire, reparații sau întreținere de mașini
și echipamente pentru procesarea alimentelor,
reparații sau întreținere de rezervoare de
depozitare, reparații sau întreținere de benzi
transportoare, reparații sau întreținere de mașini
și aparate de ambalat sau împachetat, reparații
sau întreținere de mașini și aparate de încărcare-
descărcare, reparații sau întreținere de aparate
de iluminat electrice, reparații sau întreținere de
cuptoare industriale, reparații sau întreținere de
distribuitoare automate, reparații sau întreținere
de mașini și echipamente pentru procesarea
băuturilor, reparații sau întreținere de aparate
de gătit de uz industrial, reparații sau întreținere
de aparate pentru purificarea apei, reparații
sau întreținere de mașini de spălat industriale,
reparații sau întreținere de mașini electrice
de curățat podele, reparații sau întreținere
de mașini și aparate frigorifice, reparații de
plite non-electrice pentru gătit, reparații de
filtre de lapte, reparații de frigidere, repararea
sau întreținerea aparatelor de purificare a
apei de uz industrial, repararea sistemelor de
alimentare cu gaz, reparare și întreținere de
aparate frigorifice, reparare și întreținere de
containere de transport, repararea buteliilor
cu gaz, repararea de cuptoare industriale,
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reparare și întreținere de aparate și instalații
de răcit, reparare și întreținere de compresoare,
reparare sau întreținere de mașini și aparate
pentru prelucrarea alimentelor și băuturilor,
reparare și întreținere de instalații pentru gaz
și electricitate, reparare și întreținere de mașini
agricole, reparare sau întreținere de aparate
de gătit, reparare sau întreținere de aparate și
instalații de gătit, reparare sau întreținere de
aparate și instalații de gătit electrice, reparare
sau întreținere de aparate și instalații de
gătit non-electrice, reparare de echipamente
pentru controlul poluării apei, reparare de filtre
de aer și de piese pentru acestea, reparare
de instalații sanitare, reparare de aparate de
alimentare cu apă, reparare de aparate de
gătit, reparare de aparate pentru menaj și
bucătărie, renovare de bucătării, montare de
mobilier, lustruirea, instalarea, întreținerea și
repararea geamurilor, ferestrelor și jaluzelelor,
întreținerea și reparația instalațiilor sanitare,
întreținere și reparații de mobilier, întreținerea de
aparate pentru procesarea băuturilor, întreținere
de plite non-electrice pentru gătit, întreținere
de rutină a aparatelor frigorifice, întreținere de
sisteme de refrigerare domestice, întreținere
de utilaje industriale, întreținere sau reparații
de cratițe și tigăi, întreținere sau reparații
de încălzitoare de apă pe gaz, întreținere,
service și reparare de aparate de menaj și
de bucătărie, instalatie de bucatarie, instalare,
întreținere și reparare de echipamente de
bucătărie, instalare de utilaje, instalare de
utilaje industriale, instalare de grătare, instalare
de instalații de iluminat, instalare de dulapuri
de bucătărie, instalare de echipament de
bucătărie, instalare de cuptoare industriale,
instalare de aparate de gătit, instalare de
aparate de uscat, instalare de aparate frigorifice,
instalare de benzi transportoare, instalare de
aparate de bucătărie, instalare de aparate
de gătit comerciale, furnizare de informații
privind ascuțirea foarfecelor și a cuțitelor
de bucătărie, furnizare de informații privind
repararea sau întreținerea de mașini și aparate
pentru prepararea alimentelor sau băuturilor,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate și instalații de gătit,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate și instalații electrice de
gătit, furnizare de informații privind repararea
sau întreținerea de aparate și instalații
nonelectrice de gătit, furnizare de informații
privind repararea și întreținerea cuptoarelor,
furnizare de informații privind servicii de curățare
a rezervoarelor de depozitare, furnizare de
informații privind repararea sau întreținerea
de cuptoare industriale, furnizare de informații

privind repararea sau întreținerea de mașini
și aparate de ambalat și împachetat, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de mașini și aparate de congelat, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
oalelor și cratițelor de gătit, furnizare de
informații privind instalarea de utilaje, furnizare
de informații privind repararea sau întreținerea
de aparate de gătit, dezinfectare a veselei,
curățarea mașinilor și utilajelor, curățarea
boilerelor industriale, consiliere referitoare la
prevenirea blocajelor în liniile de instalații,
ascuțire de cuțite de bucătărie, ascuțire de
foarfece și de cuțite de bucătărie, ascuțire de
foarfeci, ascuțirea cuțitelor.

───────

(210) M 2021 00243
(151) 14/01/2021
(732) BARBER GROOMING CARE

S.R.L., DRUMUL PĂDUREA
NEAGRA, NR.19-85, BL. CORP
21 A12, ET. 4, AP.42, SECTOR 1,
BUCURESTI, 014044, ROMANIA

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.VIORELE NR.51, BL.37, SC.2,
AP.63, SECTOR 4, BUCURESTI,
040425, ROMANIA

(540)

SMO KED DOG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Loţiuni după ras, balsamuri, altele decât
pentru scopuri medicale, coloranţi pentru
barbă, măşti de înfrumuseţare de uz
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cosmetic, preparate cosmetice pentru băi,
creme cosmetice, preparate cosmetice pentru
îngrijirea pielii, produse cosmetice, preparate
de duş pentru igiena personală sau folosite ca
deodorant (articole de toaletă), loţiuni de păr,
ceară pentru mustaţă, ceara de barbă, ceară
de păr, uleiuri pentru scopuri cosmetice, uleiuri
de barbă, uleiuri pentru toaletă, şampoane,
pietre pentru ras (astringenţi), săpun pentru
ras, cremă de ras, preparate pentru ras, săpun
nemedicinal, preparate de toaletă nemedicinale,
pomezi pentru scopuri cosmetice.
8. Maşini de tuns barba, lame de ras, aparate de
ras, electrice sau neelectrice, curele de ascuţit
briciul, casete pentru briciuri/lame de ras, foarfeci
(ustensile de mână), truse de bărbierit (ustensile
de mână), lame de foarfecă, foarfeci mecanice
(ustensile de mână), foarfeci de tuns (ustensile
de mână), briciuri.
21. Piepteni, pieptăni cu dinţi rari pentru păr,
perii, ustensile cosmetice, spatule cosmetice,
perii pentru sprâncene, perii pentru gene, perii
pentru bărbierit, suporturi pentru periile de
bărbierit / suporturi pentru periile de bărbierit,
perii de toaletă, ustensile pentru toaletă.
25. Bandane (fulare), şepci (articole pentru
acoperirea capului), îmbrăcăminte, pelerine
pentru coafor/frizerie, bentiţe (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), eşarfe pentru cap,
jachete cu glugă (parka), cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), flanele / pulovere /
hanorace (pulovere), apărători pentru urechi
(îmbrăcăminte), pălării, articole de acoperit capul
pentru purtare, eşarfe circulare pentru gât/
protecţii pentru gât, cămăşi, tricouri cu mânecă
scurtă.

───────

(210) M 2021 00245
(151) 14/01/2021
(732) CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA-

NASAUD, PIATA PETRU RARES,
NR.1-2, JUD. BISTRIŢA NĂSĂUD,
BISTRIŢA, 420080, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

JUDETUL BISTRITA-
NASAUD Poarta Transilvaniei

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.10; 27.05.13; 26.11.06;
29.01.15

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

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

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

───────
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(210) M 2021 00246
(151) 14/01/2021
(732) ELENA-LETITIA PAMFIL, STR.

LIBERTATII, NR. 1, BL. M3, AP.
005, JUD. ILFOV, STEFANESTII DE
JOS, 077175, ILFOV, ROMANIA

(540)

Parfumeria-Auto.ro Car&Home

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 18.01.23; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (HEX
#e7b23e), negru (HEX #000000)

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

3. Articole de parfumerie și odorizante, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, aromatizanți
(uleiuri esențiale), apă florală, uleiuri pentru
parfumuri și esențe, uleiuri parfumate care
eliberează arome sub acțiunea căldurii, uleiuri
parfumate, uleiuri eterice, uleiuri esențiale
utilizate la fabricarea produselor parfumate,
uleiuri esențiale sub formă de emulsie, uleiuri
esențiale pentru uz personal, uleiuri esențiale
pentru aromoterapie, uleiuri esențiale naturale,
uleiuri esențiale de lămâie, uleiuri esențiale de
lemn de santal, uleiuri esențiale amestecate,
uleiuri aromatice, ulei de trandafiri, ulei de
pin, ulei de migdale, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru aromoterapie,
uleiuri esențiale de lămâie, ulei de lavandă,
ulei de iasomie, gel de levănțică, helichrysum
(uleiuri eterice), esențe și uleiuri eterice, esențe
eterice, bețișoare parfumate, extracte de flori,
lemn parfumat, săculețe parfumate, bețișoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, esență
de bergamotă, detergent pentru spălare,
detergenți de uz casnic, detergenți de uz
menajer, detergenți pentru rufe, detergenți
sintetici pentru îmbrăcăminte, detergenți sub
formă de spumă, geraniol pentru parfumare,
odorizante de casă, lichid de spălare, lichide de
curățare, parfumuri pentru automobile, parfumuri
pentru carton, parfumuri pentru ceramică, aditivi

pentru spălarea rufelor, balsamuri pentru rufe,
bile de spălat rufe care conțin detergent de
rufe, lichide pentru spălarea rufelor, înălbitor
pentru rufe, preparate pentru spălare de uz
menajer, produse chimice pentru spălarea
rufelor, produse pentru spălare, săpun detergent,
săpun lichid pentru rufe, pulbere pentru
spălarea rufelor, săpunuri de rufe, sprayuri
antistatice pentru rufe, uleiuri esențiale utilizate
ca parfum în spălătorii, săpunuri pentru redarea
strălucirii textilelor, uleiuri naturale de curățare,
uleiuri de curățare, sprayuri parfumate pentru
împrospătarea țesăturii, substanțe de curățare
pentru uz casnic, soluții de curățare pentru
îndepărtarea petelor, soluții pentru scoaterea
petelor (agenți de curățare), spray pentru luciu,
spray-uri de curățare, produse de curățare sub
formă de spray de uz casnic, detergenți pentru
curățarea automobilelor, lichide pentru spălarea
parbrizelor, parbrize (lichide pentru spălarea
-lor), șampon pentru vehicule, ceară pentru
mașină, produse pentru lustruirea automobilelor,
preparate pentru curățare și odorizante, produse
pentru toaletă, produse de toaletă, ambră
(parfumerie), ape de colonie, apă de colonie,
apă de lavandă, apă de parfum, apă de toaletă,
apă de toaletă care conține ulei de șarpe,
apă parfumată, aromatizanți pentru parfumuri,
arome, articole de parfumerie pe bază de
cedru, batiste de unică folosință impregnate cu
colonie, baze pentru parfumuri de flori, apă
de colonie, compuși parfumați din heliotropină,
mosc (natural), mosc (parfumerie), mentă pentru
parfumerie, iononă (parfumerie), loțiuni bay
rum (cel mai des utilizate ca aftershave sau
apă de colonie, dar și ca deodorante, de-
asemenea utilizate ca ingrediente în fabricarea
săpunului de bărbierit), mosc sintetic, produse
de parfumerie, parfumuri, baze pentru parfumuri
de flori, parfumuri de uz personal, parfumuri
lichide, parfumuri naturale, parfumuri pentru
corp, parfumuri solide, preparate parfumate,
produse de parfumerie cu vanilie, produse
de parfumerie sintetice, pulverizatoare pentru
corp, șervețele parfumate, uleiuri naturale
pentru parfumuri, ulei de trandafiri de uz
cosmetic, ulei de mentă (parfumerie), ulei
de lavandă de uz cosmetic, ape de toaletă,
substanțe aromatizante pentru parfumuri, sfere
parfumate (substanțe aromatice), esență de
badian, uleiuri esențiale de cedru, esență de
mentă (ulei esențial), geraniol, safrol, terpene
(uleiuri esențiale), tămâi fumigene (kunko), ulei
brut din mentă, ulei de arbore de ceai, ulei
esențial de wintergreen, uleiuri de gaultheria,
uleiuri esențiale de yuzu, uleiuri esențiale
pentru uz casnic, uleiuri esențiale aromatizate,
săculețe pentru parfumarea lenjeriei, soluții
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(șampoane) pentru curățarea mașinilor, vanilină
sintetică (parfumerie), apă parfumată pentru
lenjerie, amoniac pentru curățenie, amoniac
(alcalii volatile) utilizat ca detergent, detergent
solid, cu eliberare în timp, pentru țevi de
evacuare, detergenți, detergenți, alții decât cei
folosiți în timpul proceselor de fabricație și
decât cei de uz medical, detergenți lichizi
pentru mașina de spălat vase, detergenți
pentru mașina de spălat vase, detergenți pentru
mașini de spălat vase sub formă de gel,
detergenți pentru spălarea vaselor, detergenți
pentru vasul wc, geluri de curățare pentru
wc-uri, aromatizanți de uz menajer, bețișoare
de tămâie, conuri de pin parfumate, conuri
parfumate, difuzoare cu fitil pentru parfumarea
camerei, odorizanți de cameră, parfumuri de
camera sub formă de spray, perne impregnate
cu substanțe aromate, perne impregnate cu
substanțe parfumate, perne pentru aromoterapie
cu săculețe de pânză cu amestecuri florale în
interior, perne umplute cu substanțe aromate,
perne umplute cu substanțe parfumate, pietre
parfumate din ceramică, potpuriuri parfumate,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate pentru parfumarea camerei,
preparate pentru împrospătarea covoarelor și
mochetelor, produse de parfumare pentru
cameră, produse pentru îndepărtarea mirosului
de animale, rezerve cu parfumuri pentru
dozatoare non-electrice de parfum de cameră,
rezerve pentru dozatoare electrice de parfum de
cameră, spray parfumat pentru casă, săculeți
cu potpuriuri care se introduc în perne de
aromoterapie, săculeți parfumați pentru mască
de ochi, spray-uri parfumate pentru lenjerie,
sprayuri odorizante pentru cameră, lichide
degresante, lichid pentru spălarea vaselor,
preparate pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru curățarea scurgerilor, preparate pentru
desfundarea scurgerilor și chiuvetelor, preparate
pentru înălbire (decoloranți) de uz casnic,
preparate pentru înălbire de uz casnic, agenți
de spălare pentru materiale textile, agenți de
clătire pentru utilizare la spălarea hainelor,
agenți de clătire pentru rufe, bile de spălat
rufe care conțin detergent de rufe, preparate
de condiționare pentru țesături, preparate pentru
albit și alte substanțe pentru spălat, înmuierea
rufelor (produse pentru -), săpun praf, pulbere
pentru spălarea rufelor, produse pentru spălat
rufele care atrag culorile, produse pentru
spălare, produse pentru netezire (apret), săruri
pentru înălbire, uleiuri esențiale utilizate ca
parfum în spălătorii.

───────

(210) M 2021 00247
(151) 14/01/2021
(732) NEBY FITNESS SRL, STR. JULES

MICHELET NR.15-17, ET 1, AP 7,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010462,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE, NR. 90,
ET. 1, BIROU 1.02, BUCURESTI,
SECTOR 5, 050726, ROMANIA

(540)
MyMove

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

38. Servicii de telecomunicaţii, furnizare de
acces la conţinut, site-uri şi portaluri de
internet, servicii de telecomunicaţii prestate pe
platforme şi portaluri pe internet şi pe alte
suporturi media, difuzare de material audio şi
video pe internet, difuzare de programe prin
internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare ı̂n domeniul jocurilor electronice,
servicii de difuzare video, audio şi TV, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
material audio, video şi audiovizual printr-o reţea
globală de calculatoare, transmisii audio, videoi
şi multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, servicii educative, de
divertisment și sportive, educație, divertisment și
sport, servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului.

───────
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(210) M 2021 00248
(151) 14/01/2021
(732) BRIVAS FISH SRL, LOT OLIMPUS

1, BIROUL 4, OLIMP, 905503,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA, STR
FAGETULUI 144, BL.ST2, SC.B,
ET.5, AP.46, CONSTANTA, 905503,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

BRIVAS FISH

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Regruparea în avantajul tertilor în
magazine specializate a peştelui,produselor
din peşte(exceptând transportul lor), regrupare
în avantajul terţilor în magazine specializate
sau pe internet a sculelor şi undiţelor pentru
pescuit, precum şi alte accesorii folosite la
pescuit (exceptând transportul lor), servicii de
administrare a afacerilor.

───────

(210) M 2021 00249
(151) 14/01/2021
(732) BRIVAS FISH SRL, LOT OLIMPUS

1, BIROUL 4, JUD. CONSTANŢA,
OLIMP, 905503, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI 144, BL.ST2,
SC.B, ET.5, AP.46, JUD
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
905503, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

POPASUL PESCARILOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.09; 06.03.03; 29.01.13

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

clase:
43. Servicii de alimentatie publica in restaurante
sau beach baruri, servicii de cazare.

───────


