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Cereri Mărci publicate în 17/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07953 10/11/2020 CORNELIU GALL POLIFERRO

2 M 2020 08028 10/11/2020 BRUTUS UTILAJE SRL BRUTUS UTILAJE

3 M 2020 08086 10/11/2020 GEORGE ADRAGĂI BERMAN PAN ALUATUL FACE
DIFERENȚA

4 M 2020 08109 10/11/2020 MOTORMANIA IMPEX SRL MOTORMANIA

5 M 2020 08110 10/11/2020 BERE SADU SRL Apă Păltiniș

6 M 2020 08111 10/11/2020 KRIOFT TEAM HUB SRL KRIOFT

7 M 2020 08112 10/11/2020 MARY-LAVINIA SAIKALY BABA from Beirut

8 M 2020 08113 10/11/2020 ETHICS BEAUTY SRL ETHICS BEAUTY

9 M 2020 08114 10/11/2020 EXTRA MEDIA TRADE SRL VV 69

10 M 2020 08115 10/11/2020 SC RAVI BRAND SRL Craftup

11 M 2020 08116 10/11/2020 CB WORKSHOP SRL-D Bevatex

12 M 2020 08117 10/11/2020 SC AGROPET TRADE SRL PRETTY CAT

13 M 2020 08118 10/11/2020 WILHELM HOLLERBACH AQUA PRESTIGE

14 M 2020 08119 10/11/2020 EXTRA MEDIA TRADE SRL JOLIE JOLI

15 M 2020 08120 10/11/2020 VENUS UPDATED SRL ENSO CLINIC

16 M 2020 08121 10/11/2020 PARTIDUL PUTERII UMANISTE
(Social-Liberal)

STOP ABUZURILOR

17 M 2020 08123 10/11/2020 PARASCHIV DANIEL TZANCA URAGANU

18 M 2020 08124 10/11/2020 MIHAELA-GRAŢIELA GIOLU SOV CLUBUL DE BUSINESS ŞI
POLITICĂ

19 M 2020 08125 10/11/2020 S.C. JOY-TEX DECO S.R.L. DECORICIU ATELIER DE VISE
PLĂCUTE

20 M 2020 08126 10/11/2020 S.C. KADRA TECH S.R.L. GOPARK GOP find your spot

21 M 2020 08127 10/11/2020 MARIUS DUMITRU NICULA MARIO JOY

22 M 2020 08128 10/11/2020 AMELAYAT SRL La Fala Fel AMY Shaorma -
Kebab

23 M 2020 08129 10/11/2020 VIOREL-ALEXANDRU NEAGU Lavandaroma your purple dream

24 M 2020 08131 10/11/2020 GABRIEL FLORINEL FLOREA RO dog gustul românesc al
copilăriei!

25 M 2020 08132 10/11/2020 ELECTRONIC LIVE SRL Ebitcam

26 M 2020 08133 10/11/2020 ANGILA IMPEX SRL Anghila
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2020 08134 10/11/2020 CLAUDIU DUMITRU GIURGIU

ANCUTA NICOLETA GIURGIU
wistig

28 M 2020 08135 10/11/2020 SELEX TRADING SRL RING

29 M 2020 08136 10/11/2020 SELEX TRADING SRL DOINA

30 M 2020 08137 10/11/2020 SELEX TRADING SRL TOMIS

31 M 2020 08138 10/11/2020 SELEX TRADING SRL TRIUMF

32 M 2020 08139 10/11/2020 SELEX TRADING SRL ATENEU
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(210) M 2020 07953
(151) 10/11/2020
(732) CORNELIU GALL, STR.GEN

DAVID PRAPORGESCU, NR. 2,
COMUNA CHIAJNA, JUDEŢ ILFOV,
SAT ROȘU, ILFOV, ROMANIA

(540)
POLIFERRO

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

3. Ceară de croitorie, ceară pentru cizmărie,
preparate pentru curățare și odorizante,
preparate pentru îngrijirea animalelor, produse
pentru toaletă, uleiuri esențiale și extracte
aromatice, produse de toaletă.
24. Materiale textile, produse textile și înlocuitori
pentru textile, produse de filtrare din material
textil.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08028
(151) 10/11/2020
(732) BRUTUS UTILAJE SRL, ALEEA

TINERETULUI NR.3, SAT
MASTACAN, JUD. NEAMŢ, SAT
MASTACAN, NEAMȚ, ROMANIA

(540)

BRUTUS UTILAJE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 26.04.16

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol și
gaze.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor și
a băuturilor.

───────

(210) M 2020 08086
(151) 10/11/2020
(732) GEORGE ADRAGĂI, CALEA

VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BERMAN PAN ALUATUL
FACE DIFERENȚA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
02.01.23; 29.01.13; 05.07.02

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
1365C), alb, maro

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

30. Produse de patiserie ambalate, alimente
semipreparate, aluaturi din produse făinoase,
preparate din cereale, gustări pe bază de
cereale, sandvișuri cu brânză (sandvișuri),
sandvișuri de hot dog, produse de patiserie, aluat
de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), plăcinte,
pizza, sandvișuri, cornuri, pateuri cu ciocolată.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
de patiserie ambalate, alimente semipreparate,
aluaturi din produse făinoase, preparate din
cereale, gustări pe bază de cereale, sandvișuri
cu brânză (sandvișuri), sandvișuri de hot dog,
produse de patiserie, aluat de patiserie, pâtés
en croûte (plăcinte), plăcinte, pizza, sandvișuri,
cornuri, pateuri cu ciocolată (cu excepția
transportului lor), permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, online și în
magazine.
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43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar).

───────

(210) M 2020 08109
(151) 10/11/2020
(732) MOTORMANIA IMPEX SRL,

SAT BLEJOI NR. 823 L, JUD.
PRAHOVA, COMUNA BLEJOI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
MOTORMANIA

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

37. Întreținerea și repararea vehiculelor cu
motor, echilibrarea anvelopelor, gresarea
vehiculelor/lubrifierea vehiculelor, spălarea
vehiculelor, lustruirea vehiculelor, stații de
distribuție a carburanților pentru vehicule
(realimentare și întreținere), întreținerea
vehiculelor, curățarea vehiculelor, servicii de
reparații în cazul unei defecțiuni a vehiculului,
încărcarea bateriilor la vehicule, vulcanizare
anvelopelor (reparații), tratament anticoroziv
pentru vehicule.
39. Servicii de remorcare în cazul avarierii
vehiculelor, închirierea de vehicule.

───────

(210) M 2020 08110
(151) 10/11/2020
(732) BERE SADU SRL, STR. SADULUI

NR. 401, JUD. SIBIU, SADU, SIBIU,
ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD.SIBIU, SIBIU, 550311,
SIBIU, ROMANIA

(540)
Apă Păltiniș

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

32. Apă tonică, apă plată, apă carbogazoasă,
apă minerală, apă potabilă, apă (băuturi),
apă îmbuteliată, apă minerală carbogazoasă,
apă gazoasă (carbonatată), apă minerală
aromatizată, apă cu arome, apă de masă,

apă gazoasă (sifon), apă de izvor, apă
îmbogățită nutritiv, apă potabilă distilată,
apă potabilă purificată, băuturi nealcoolice,
băuturi carbogazoase aromatizate nealcoolice,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi),
băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat
de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
băuturi nealcoolice, servicii de târguri comerciale
şi de expoziţii comerciale, organizare de
târguri comerciale, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea vânzării de băuturi, servicii
de vânzare de băuturi prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi nealcoolice.
43. Furnizare de alimente şi băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi, furnizare de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante, furnizare de
alimente şi băuturi in bistrouri, furnizare de
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alimente şi băuturi în internet-cafe, furnizare
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri,
închirere de distribuitoare de apă potabilă
cu excepția distribuitoarelor automate, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering pentru
petreceri, servicii de catering pentru spații
special amenajate pentru târguri și expoziții,
servicii de catering în exterior, servicii de
catering.

───────

(210) M 2020 08111
(151) 10/11/2020
(732) KRIOFT TEAM HUB SRL, STR.

COMANA NR. 4. JUD. IALOMITA,
COSERENI, 927095, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

KRIOFT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25

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

37. Reparații de aparate electronice, instalare
de rețele de calculatoare, instalare, întreținere
și reparare de echipamente pentru rețele de
calculatoare și pentru tehnologia informației,
instalare și întreținere de hardware pentru rețele
de calculatoare și acces la internet, servicii de
reparare de calculatoare, instalarea, repararea
și întreținerea computerelor și a perifericelor
de computer, instalarea de echipamente de
telecomunicații fără fir și de rețele locale
fără fir, instalare și reparații de rețele de
telecomunicații, instalare de instrumente de
rețele de comunicații, reparații sau întreținere de
aparate și echipamente de birou, construcții și
demolări de clădiri, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de curățenie.
42. Servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei, servicii de testare, autentificare și
controlul calității.

───────

(210) M 2020 08112
(151) 10/11/2020
(732) MARY-LAVINIA SAIKALY, STR.

CEASORNICULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DELIA BELCIU CABINET DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. ARDELENI, NR. 1, BL.
39A, SC.1, AP. 21, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BABA from Beirut

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 09.07.01;
09.07.25; 29.01.12

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

clase:
43. Servicii de bar, servicii de cafenea, servicii
de bufet, servicii de cantină, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii de restaurant, servicii de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar).

───────
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(210) M 2020 08113
(151) 10/11/2020
(732) ETHICS BEAUTY SRL, STR.

MEHEDINTI NR. 43-45, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

ETHICS BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.04.07; 03.04.22;
03.04.24

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

3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare
și preparate abrazive, săpunuri de uz cosmetic,
parfumerie, uleiuri esențiale, produse cosmetice,
loțiuni pentru păr, pastă de dinți.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2020 08114
(151) 10/11/2020
(732) EXTRA MEDIA TRADE SRL,

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR 319
E, CLADIRE B, OB,6A, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VV 69

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 27.07.17;
29.01.14

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

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

───────
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(210) M 2020 08115
(151) 10/11/2020
(732) SC RAVI BRAND SRL, CALEA

BUCURESTILOR 182, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Craftup

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 26.01.01; 26.01.18

(591) Culori revendicate:bej (HEX #a3824f),
albastru închis (HEX #111820)

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

16. Hârtie de ambalat.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 08116
(151) 10/11/2020
(732) CB WORKSHOP SRL-D, STR.

METALURGIEI, NR. 8A, JUD. IASI,
IASI, 700393, IAȘI, ROMANIA

(540)
Bevatex

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

22. Fibre textile nețesute.
───────

(210) M 2020 08117
(151) 10/11/2020
(732) SC AGROPET TRADE SRL, STR.

DEPOZITELOR NR. 2, JUDEŢUL
VÂLCEA

, RÂMNICU VÂLCEA, 240003,
VALCEA, ROMANIA

(540)

PRETTY CAT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

31. Nisipuri aromate (aşternuturi) pentru
animale de companie.
35. Servicii de comerţ cu nisipuri aromate
(aşternuturi) pentru animalele de companie,
alimente şi băuturi pentru animale de companie,
produse de igienă şi produse cosmetice pentru
animale de companie, iarbă pentru pisici,
jucării şi accesorii pentru animale de companie,
litiere şi cuşti pentru pisici, veselă pentru
hrana animalelor de companie, pătuţuri şi cuşti
pentru transportul animalelor de companie,
zgărzi şi pipete antiparaziţi pentru animale de
companie, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor,
prezentarea bunurilor prin toate mijloacele de
comunicare, servicii de agenţii de import şi
export.
39. Transport rutier de mărfuri, ambalarea şi
depozitarea bunurilor.

───────
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(210) M 2020 08118
(151) 10/11/2020
(732) WILHELM HOLLERBACH, STR.

PROF. MIRCEA NEAMȚU NR. 26,
AP. 5, JUD TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

AQUA PRESTIGE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.10; 01.15.15

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic şi
bucătărie, sticlărie, recipient special pentru apă
ionizată şi alte băuturi nealcoolice.
32. Apă minerală ionizată.

───────

(210) M 2020 08119
(151) 10/11/2020
(732) EXTRA MEDIA TRADE SRL,

SPLAIUL INDEPENDENTEI NR 319
E, CLADIRE B, OB, 6A, SECTOR 6
, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

JOLIE JOLI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13; 29.01.11

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale.

───────

(210) M 2020 08120
(151) 10/11/2020
(732) VENUS UPDATED SRL, STRADA

AURORA NR. 3, BLOC B5, JUD.
IASI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENȚIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., B-DUL CAROL I NR.
4, CORP A, ET. 1, BIROU 107,
JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, 700605, IAȘI,
ROMANIA

(540)

ENSO CLINIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Bumbac absorbant/vată absorbantă, acetaţi
pentru scopuri farmaceutice, acizi pentru scopuri
farmaceutice, preparate pentru tratarea acneei,
plasturi adezivi/leucoplasturi, benzi adezive
pentru scopuri medicale/leucoplasturi pentru
scopuri medicale, preparate pentru purificarea
aerului, alcool pentru scopuri farmaceutice,
aldehide pentru scopuri farmaceutice, algicide,
ioduri alcaline pentru scopuri farmaceutice,
preparate din aloe vera pentru scopuri
farmaceutice, aminoacizi pentru scopuri
medicale, anestezice, analgezice, săpun
antibacterial, loţiune antibacteriană pentru
spălarea mâinilor, antibiotice, pilule antioxidante,
bumbac antiseptic, antiseptice, bumbac aseptic,
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astringenţi pentru scopuri medicale, balsamuri
pentru scopuri medicale, preparate balsamice
pentru scopuri medicale, bandaje pentru
pansament, biocide, preparate biologice pentru
scopuri medicale, culturi de ţesuturi biologice
pentru scopuri medicale, plasmă sangvină,
sânge pentru scopuri medicale, dulciuri,
medicinale/bomboane, medicinale, creioane
caustice, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, colagen pentru scopuri medicale,
colir, comprese, soluţii pentru lentilele de
contact/soluţii pentru utilizare cu lentilele de
contact, preparate pentru curăţarea lentilelor
de contact, spray-uri de răcire pentru
scopuri medicale, bumbac pentru scopuri
medicale, beţişoare din bumbac pentru scopuri
medicale, deodorante, altele decât cele
pentru uz uman sau veterinar, deodorante
pentru îmbrăcăminte şi textile, depurative,
detergenţi pentru scopuri medicale, preparate
de diagnosticare pentru scopuri medicale,
reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice cu efect
cosmetic, săpun dezinfectant, dezinfectanţi
igienici, dezinfectanţi, preparate pentru spălat
de uz medical, pansamente, medicale,
medicamente pentru scopuri medicale, elixire
(preparate farmaceutice), preparate enzimatice
pentru scopuri medicale, suplimente enzimatice,
plasturi pentru ochi de uz medical, cutii de
prim-ajutor, umplute, tifon pentru pansamente,
ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale,
extracte din plante pentru scopuri medicale,
imunostimulante, alifii, produse pentru spălarea
ochilor cu conţinut medicamentos, loţiuni după
bărbierit cu conţinut medicamentos, şampoane
medicamentoase, preparate medicamentoase
de toaletă, loţiuni de păr medicamentoase,
şampoane uscate medicamentoase, săpun
cu conţinut medicamentos, infuzii medicinale,
ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, rădăcini medicinale, băuturi
medicinale, preparate medicinale pentru
creşterea părului, cutii medicinale, portabile,
umplute, alifii mercuriale, apă de gură
pentru scopuri medicale, suplimente nutritive,
alifii pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate farmaceutice pentru
tratarea arsurilor solare, preparate farmaceutice
pentru îngrijirea pielii, preparate farmaceutice
pentru tratarea mătreţii, produse farmaceutice,
seringi preumplute pentru scopuri medicale,
propolis pentru scopuri farmaceutice, lăptişor
de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptişor de
matcă, medicamente seroterapeutice, seruri,
celule stem pentru scopuri medicale, alifii

pentru arsurile solare, pansamente chirugicale,
implanturi chirurgicale alcătuite din ţesuturi
vii, adezivi chirurgicali, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, pilule pentru bronzat, tincturi
pentru scopuri medicale, şerveţele impregnate
cu loţiuni farmaceutice, tonice (medicamente),
transplanturi (ţesuturi vii), preparate pentru
tratarea arsurilor, terebentină pentru scopuri
farmaceutice, vaccinuri, preparate pe bază de
vitamine, suplimente plasturi cu vitamine, bureţi
cicatrizanţi, vată pentru scopuri medicale.
35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, producţia de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou) servicii de reamintire
a programărilor (lucrări de birou), licitare,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii
de intermediere comercială, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
demonstraţii cu produse, publicitate directă prin
poştă, distribuirea de eşantioane, marketing,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, publicitate radio,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
servicii oferite de centrale telefonice (preluare
apeluri telefonice), servicii administrative pentru
trimiteri medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru preparatele sanitare şi
veterinare şi pentru proviziile medicale.
41. Academii (educaţie), organizarea
concursurilor de frumuseţe, organizarea
şi susţinerea colocviilor, organizarea şi
susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, transfer de know-how
(instruire), servicii educaționale furnizate de
asistenți pentru nevoi speciale, furnizarea
de informaţii în domeniul educaţie, predarea
gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi
fitness), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, instruire practică (demonstraţii),
publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, publicarea cărţilor, organizarea
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şi susţinerea de seminarii, organizarea şi
susţinerea de simpozioane, predare/servicii
educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
44. Servicii medicale clinice, examinare
medicală (screening), servicii de analize
medicale în scop de diagnostic și tratament
furnizate de laboratoare medicale, asistenţă
medical, închirierea de echipamente medicale,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
medicină alternativă, servicii de saloane de
înfrumuseţare, servicii de bănci de sânge,
servicii de sanatoriu pentru convalescenţi,
servicii stomatologice, servicii de fertilizare in
vitro, servicii de implanturi de păr, îngrijirea
sănătăţii, servicii de îngrijire la domiciliu, servicii
de sănătate prin apă (SPA), servicii de centre de
sănătate, servicii de spitaliceşti, servicii de bănci
de ţesuturi umane, masaj, consiliere medicală
pentru persoanele cu dizabilităţi, îngrijire,
medical, servicii prestate de opticieni, servicii
de ortodonţie, îngrijire paliativă, consiliere
farmaceutică, fizioterapie/terapie fizică, chirurgie
plastic, prepararea reţetelor de către farmacişti,
servicii de psiholog, reabilitarea pacienţilor
consumatori de stupefiante, servicii de case de
odihnă, servicii de sanatoriu, terapie logopedică,
servicii de telemedicină, servicii de terapie,
servicii de machiaj.

───────

(210) M 2020 08121
(151) 10/11/2020
(732) PARTIDUL PUTERII UMANISTE

(Social-Liberal), PIAŢA PRESEI
LIBERE NR. 1, CORP D1, ET.
8, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
STOP ABUZURILOR

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie, adezivi pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
articole de birou (cu excepția mobilierului),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și software.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2020 08123
(151) 10/11/2020
(732) PARASCHIV DANIEL, STR.

INVINGATORILOR NR. 18,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TZANCA URAGANU

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

41. Servicii de studiouri de înregistrare,
organizarea și susținerea de concerte,
prezentarea prestațiilor live, compunerea de
melodii, producțîa de spectacole, închirierea de
înregistrări sonore, divertisment de televiziune,
înregistrarea pe casete video, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producția
de programe radio și de televiziune, planificarea
de petreceri (divertisment), organizarea de
spectacole (servicii de impresar), furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
producția de muzică.
42. Crearea și proiectarea pentru terți de
indexuri de informații bazate pe site-urile web
(servicii de tehnologia informației), furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, dezvoltarea
de software în cadrul publicării de software,
dezvoltare de platforme de calculatoare, design
de arte grafice.

───────
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(210) M 2020 08124
(151) 10/11/2020
(732) MIHAELA-GRAŢIELA GIOLU,

STR. VALEA MERILOR, NR.
44, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

SOV CLUBUL DE
BUSINESS ŞI POLITICĂ

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.03; 26.01.12; 26.01.18;
26.04.05; 26.04.18

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

clase:
41. Educație, instruire, organizare de cursuri,
cursuri de formare, furnizare de cursuri
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri, cursuri educative în domeniul
finanțelor, cursuri de pregătire în domeniul
finanțelor, cursuri de pregătire în domeniul
managementului, coordonare de cursuri cu
privire la administrarea afacerilor, antrenament și
coaching în discurs politic, seminarii educative,
servicii educative în domeniul afacerilor,
servicii educative și de instruire, organizare
de conferințe cu scopuri educative, servicii
educative în domeniul managementului, servicii
de învățământ la distanță oferite online,
furnizarea de instruire online, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de seminare online de

formare, furnizare de cursuri de instruire online,
formare în afaceri, organizare de pregătire în
afaceri, coordonare de cursuri referitoare la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul afacerilor.

───────

(210) M 2020 08125
(151) 10/11/2020
(732) S.C. JOY-TEX DECO S.R.L., STR.

SPITALULUI NR. 31, BL. 19, SC
D, AP 2, JUD. TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA

(740) S.C. DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
S.R.L., BDUL CAROL I NR. 4,
CORP A, ETAJ 1, BIROU 107, JUD
IAȘI, IAȘI, 700605, IAȘI, ROMANIA

(540)

DECORICIU ATELIER
DE VISE PLĂCUTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.06; 01.01.01

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

20. Perne antirostogolire pentru bebeluşi,
saltele bebelusi, nu pentru scopuri medicale.
24. Pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluşi, scutece din pânză, saci
de dormit pentru bebeluşi, apărători laterale
pentru pătuţurile de copii (lenjerie de pat),
textile pentru baie, exceptând îmbrăcămintea,
huse pentru pat/cearşafuri/cuverturi (cearşafuri)/
cuverturi matlasat, pături pentru pat, lenjerie
de pat, draperii din material textil sau plastic,
prosoape de faţă din material textil, prosoape
din material textil, huse din material textil pentru
mobilă, ţesătură tricotată, huse pentru saltele,
feţe de perne, cearşafuri (textile), saci de dormit,
feţe de masă, nu din hârtie, protecţii pentru masă
din material textil).
40. Croitorie personalizată, vopsirea ţesăturilor,
tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor, modificarea
articolelor de îmbrăcăminte, asamblarea
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personalizată a materialelor pentru terţi, croitorie
de damă, servicii de vopsire, împâslirea
ţesăturilor., croitorie la comandă, confecții,
brodare.

───────

(210) M 2020 08126
(151) 10/11/2020
(732) S.C. KADRA TECH S.R.L., STR.

TĂIETURA TURCULUI NR. 47,
CLĂDIREA KADRA, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR.ȚEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

GOPARK GOP find your spot

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

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

clase:
9. Programe de calculator,descărcabile, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor.
42. Servicii stiitifice si tehnologice, precum si
servicii de cercetare si de creatie referitoare la
acestea, servicii de analiza industriala, cercetare
industriala si proiectare industriala, servicii de
control al calitatii si de autentificare, crearea si
dezvoltarea programelor de calculator, creare și
dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile.

───────

(210) M 2020 08127
(151) 10/11/2020
(732) MARIUS DUMITRU NICULA, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 19, BL. 26,
SC. A, ET. 4, AP. 22, JUDEȚUL
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
HUNEDOARA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MARIO JOY

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de comerţ online cu amănuntul online pentru
filmele şi muzica descărcabilă şi preînregistrată,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, publicitate radio, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare (publicitate) de concerte muzicale,
publicitate și marketing.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale, organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de divertisment, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, organizare de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de studiouri de înregistrare, producția de
spectacole, compunerea de melodii, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cântece, publicare de cărți de muzică, publicare
de lucrări muzicale, publicare de partituri
muzicale, publicare de texte muzicale, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
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editare sau înregistrare de sunete și imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format mp3 de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, amaterialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
servicii de închiriere de materiale video și
audio, servicii de închirieri de echipamente
audio și video, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare și producție
audio, servicii de înregistrări audio, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
închiriere de aparate pentru înregistrare audio
și video, închiriere de casete audio, închiriere
de casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
dvd-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale prin rețele de comunicații,
furnizare de muzică digitală de pe site-uri
web de internet cu muzică în format mp3,
furnizare de muzică în format digital de pe

internet, furnizarea de servicii de divertisment
prin intermediul casetelor audio, interpretare
de muzică și canto, producere de concerte
muzicale, producție audio și video și fotografie,
producție de spectacole muzicale, reprezentații
de muzică live, reprezentații în direct susținute
de grupuri muzicale, servicii de compoziții
muzicale, servicii de divertisment furnizate de
grupuri muzicale, servicii de divertisment oferite
de muzicieni, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă de
reprezentaţii tip concert, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub formă de
înregistrări muzicale, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de producție de benzi audio,
servicii de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────
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(210) M 2020 08128
(151) 10/11/2020
(732) AMELAYAT SRL, STR.

STUDENȚILOR NR. 26, JUDEȚUL
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

La Fala Fel AMY
Shaorma - Kebab

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 01.15.05; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.09; 26.11.12

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

clase:
29. Carne, produse din carne preparate, carne
procesată, carne preparată, mâncăruri preparate
din carne, mâncăruri preparate pe baza de
carne, feluri de mâncare preparate din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în
cea mai mare parte din carne, frigărui shish
kebab, falafel, fripturi, carne de vită tăiată și
condimentată, friptă la grătar, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
gustări pe bază de legume, legume preparate la
grătar.
43. Servicii de fast-fooduri, servicii de fast
food la pachet, servicii de restaurante,
servicii de restaurante cu autoservire, servicii
de restaurante specializate în preparate la

grătar, servicii de restaurante cu servire
la pachet, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
alimente și băuturi (alimentație publică), servire
de mâncare destinată consumului imediat
(alimentație publică), servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri.

───────

(210) M 2020 08129
(151) 10/11/2020
(732) VIOREL-ALEXANDRU NEAGU,

STR. FÂNTÂNICA NR. 1, BL. 204,
SC. A, ET. 9, AP. 38, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, BL. 1,
SC. A, ET. 1, AP. 5, SECTOR
4, BUCUREȘTI, 040171,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Lavandaroma
your purple dream

(531) Clasificare Viena:
02.03.02; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.08

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

clase:
3. Produse cosmetice, produse de parfumare
pentru cameră, preparate pentru curățare
și odorizante, produse pentru toaletă
nemedicinale, uleiuri esențiale și extracte
aromatice.

───────
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(210) M 2020 08131
(151) 10/11/2020
(732) GABRIEL FLORINEL FLOREA,

STR. VIITORULUI NR. 18,
JUDEȚUL TELEORMAN,
ALEXANDRIA, TELEORMAN,
ROMANIA

(540)

RO dog gustul
românesc al copilăriei!

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
08.01.03; 08.05.03

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, negru, portocaliu, gri, alb

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

30. Sandvișuri, sandvișuri de hot dog.
───────

(210) M 2020 08132
(151) 10/11/2020
(732) ELECTRONIC LIVE SRL, STR.

SOVEJA NR. 67, BLOC 45,
SC. A, ET. 4, AP. 9, JUDEȚUL
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
900345, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Ebitcam

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

9. Camere de monitorizare in rețea pentru
supraveghere, camere video adaptate in scop de
supraveghere, camere video de supraveghere,
camere video de securitate, aparate holografice
de securitate, aparate de avertizare de
securitate, aparate de securitate pentru lifturi,
aparate pentru supraveghere de securitate,
tastaturi pentru alarme de securitate, tablouri de

comanda pentru alarme de securitate, sisteme
de alarma de
securitate (altele decât cele pentru vehicule),
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
si de semnalizare, software pentru controlul
sistemelor de mediu, de acces si de securitate
pentru clădiri, controlere fără fir pentru
monitorizarea si controlul de la
distanta a funcției si stării sistemelor de
securitate, case de marcat, camere video de
supraveghere, camere video adaptate in scop de
supraveghere, camere de monitorizare în rețea
pentru supraveghere, dispozitive electronice de
supraveghere pentru bebeluși, dispozitive pentru
ascultarea si supravegherea
bebelușilor, alarme la aparatele de supraveghere
pentru bebeluși, mecanisme pentru aparate
cu preplata, extinctoare, ceasuri inteligente,
mecanisme pentru aparate cu preplată,
telefoane inteligente sub forma de ceas de
mana, aparate holografice de securitate, aparate
de securitate pentru lifturi, tastaturi pentru alarme
de securitate, sisteme de alarma de securitate
(altele decât cele pentru vehicule), dispozitive
pentru siguranța,
securitate, protecție si de semnalizare, software
pentru controlul sistemelor de mediu, de
acces si de securitate pentru clădiri, brățări
inteligente (instrumente de măsură), brățări de
identificare codate electronic, brățări inteligente
care comunică date către telefoane inteligente,
brățări inteligente, case de marcat electronice,
programe informatice folosite cu sistemele
electronice pentru case de marcat, aplicații
de calculator pentru comanda conducerii
automate de mașini, software de calculator
pentru comanda de la distanta a mașinilor si
echipamentelor de birou, aplicații de calculator,
descărcabile, pentru comanda parcării automate
a mașinilor, aplicații de calculator pentru comenzi
auto, aplicații de calculator, descărcabile, pentru
aparate de navigație pentru vehicule, aplicații
de calculator pentru parcarea automata a
vehiculelor, aplicații de calculator, descărcabile,
pentru comanda conducerii automate de
vehicule, software pentru aplicații de calculator
destinat utilizării cu dispozitive de calculator
portabile, software de calculator pentru
optimizarea resurselor audiovizuale ale
aplicațiilor multimedia, software pentru aplicații
de calculator cu jocuri si jocuri de
noroc, descărcabile,, software de calculator
pentru controlul si gestionarea accesului la
aplicațiile serverului, software de calculator
pentru integrarea aplicațiilor si a bazelor
de date, software de aplicații de calculator
pentru transmisia continua de conținut media
audiovizual pe internet, software de calculator
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pentru aplicații mobile care permit interacțiunea
si interfața dintre vehicule si dispozitive mobile,
dispozitive de măsurare, dispozitive de măsurare
a concentrației, dispozitive de măsurare a
rezistentei, dispozitive de măsurare a radiațiilor,
dispozitive electronice de măsurare a distantei,
dispozitive de măsurare a diametrului de cablu,
dispozitive de măsurare, detectare, monitorizare
si control, huse cu clapeta pentru smartphone-
uri, aparate pentru înregistrarea imaginilor,
aparate pentru înregistrarea distantelor,
aparate pentru înregistrarea timpului, aparate
pentru înregistrarea temperaturii, aparate
pentru înregistrări audio-video, aparate pentru
înregistrarea datelor, aparate de înregistrare
pentru telefon, aparate electronice pentru
înregistrarea scorului, aparate electrice pentru
înregistrarea scorului, aparate electronice pentru
înregistrarea vitezei, aparate de înregistrare
pentru discuri video, aparate de înregistrare
video pentru mașina, aparate de înregistrare
pentru benzi audio, aparate de înregistrare video
pentru vehicule, aparate pentru înregistrarea
timpului si a datei, aparate electronice pentru
înregistrarea dioxidului de carbon (altele decât
cele pentru uz medical), membrane acustice
utilizate la aparate pentru înregistrarea sau
reproducerea sunetului, programe înregistrate
pe circuite electronice pentru aparate de
divertisment cu ecrane cu cristale lichide,
telecomenzi
pentru jucării zburătoare, avertizoare de
incendiu, alarme de incendiu, detectoare de
incendiu, senzori de incendiu, alarme anti-
incendiu electrice, senzori magnetici, senzori de
fum, senzori de fum (dispozitive electrice).
35. Asistența în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing si promovare, abonament la un
canal de televiziune, achiziții de întreprinderi,
administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru
aeroporturi, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru autori si scriitori,
administrare a afacerilor pentru
complexuri cu piscine de înot, administrare
a afacerilor pentru manechine, administrare
a afacerilor pentru interpreți de muzica,
administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru parcări auto,
administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu amănuntul,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata si cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
teatre, administrare a afacerilor pentru agenții si

brokeri de asigurări, pe baza de externalizare,
administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, administrare a afacerilor
pentru hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor
pentru o companie aeriana, administrare a
afacerilor pentru restaurante, administrare a
afacerilor pentru spitale, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare de
afaceri, administrare de afaceri pentru furnizorii
de servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare de concursuri
in scopuri publicitare, administrare interimara de
afaceri, administrarea afacerilor comerciale cu
capital străin, administrarea afacerilor pentru o
societate
comerciala si pentru o societate de servicii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătura
cu ceasuri inteligente, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de asistenta si consultanta pentru
publicitate, marketing si promovare, publicitate,
publicitate online, publicitate televizata,
publicitate si marketing, publicitate radiofonica,
publicitate in cinematografe, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate prin bannere, agenții
de publicitate, servicii de publicitate, publicitate
prin corespondență, publicitate si reclamă,
publicitate pentru cinematografe, organizarea de
publicitate, publicitate in reviste, administrație
comercială.

───────
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(210) M 2020 08133
(151) 10/11/2020
(732) ANGILA IMPEX SRL, ŞOS.

BUZĂULUI NR. 9, ET.1, JUD.
BRĂILA, BRĂILA, BRĂILA,
ROMANIA

(540)

Anghila

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.06; 26.11.06

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2020 08134
(151) 10/11/2020
(732) CLAUDIU DUMITRU GIURGIU,

STR. PIAŢA GĂRII, NR.6, BL.I,
SC.A, ET.2, AP.3, JUD. ARAD,
ARAD, 310148, ARAD, ROMANIA
ANCUTA NICOLETA GIURGIU,
STR. ABATORULUI, NR.13, AP.21,
JUD. ARAD, ARAD, 310039, ARAD,
ROMANIA

(540)
wistig

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comerț cu amănuntul online, servicii de
comerț cu amănuntul și cu ridicata.

───────

(210) M 2020 08135
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
RING

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08136
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
DOINA

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08137
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
TOMIS

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 08138
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
TRIUMF

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08139
(151) 10/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPAL NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, 707115, IAȘI,
ROMANIA

(540)
ATENEU

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────


