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Cereri Mărci publicate în 09/05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 02755 02/05/2022 SC DACIA CONCEPT SRL DACIA CONCEPT PREZINTĂ

CAVALERUL LUMINII CELEI
ADEVĂRATE BASARAB
I O PRODUCȚIE DACIA
CONCEPT&ASOCIATIA
CULTURALĂ LER
WWW.DACIACONCEPT.RO

2 M 2022 02893 02/05/2022 THIRDEYE CONSULTING SRL Zirconia tehnică dentară

3 M 2022 03070 02/05/2022 CORINA ANCUTA FILIPSAN CENTRUL VIETII- TERAPII
PENTRU TRUP SI SUFLET

4 M 2022 03071 02/05/2022 NATURALIS CITRA-MAG B6 EXPERT

5 M 2022 03072 02/05/2022 INTENT MEDIA S.R.L. luviar

6 M 2022 03073 02/05/2022 UDREA SILVIU-GABRIEL SEODAYS

7 M 2022 03074 02/05/2022 DARIUS DACIAN CRACIUNEAC INTRE CASCADE

8 M 2022 03075 02/05/2022 FLORENTINA-LAVINIA BIRSAN PRESTIGE SALON

9 M 2022 03076 02/05/2022 GEOLAILA COMIMPEX S.R.L. G GEOLAILA PREȚURI BUNE
DIN 1996

10 M 2022 03077 02/05/2022 A NEW VISION IN REPAIR
TECHNOLOGY S.R.L.

MILE SHINE YOUR WAY

11 M 2022 03078 02/05/2022 ANTIBIOTICE SA DUO CALM

12 M 2022 03079 02/05/2022 SC EURO DEPO SRL Attitude Lounge

13 M 2022 03080 02/05/2022 ASOCIATIA VOLENS PATRULA DE RECICLARE

14 M 2022 03081 02/05/2022 CINEPLEXX ROMANIA SRL FIRST CLASS CINEMA

15 M 2022 03082 02/05/2022 ONE UNITED PROPERTIES
S.A.

one BĂNEASA

16 M 2022 03084 02/05/2022 ACAJU SRL Inspirație pentru stilul tău de
viață

17 M 2022 03085 02/05/2022 SOCIETATEA CIVILĂ
MEDICALĂ POLI-MED APACA

PMA MEDICAL AD OMNES

18 M 2022 03086 02/05/2022 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

neo Rich Purple

19 M 2022 03087 02/05/2022 SC BIBILEL SRL bibilel KIDS

20 M 2022 03088 02/05/2022 SC ARCADIA COM SRL ARCAD your journey's partner

21 M 2022 03090 02/05/2022 AGRII ROMANIA SRL PIASTUN

22 M 2022 03091 02/05/2022 BOGDAN BLAJ BLAJ LAW
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2022 03092 02/05/2022 NANDESZ COMPANY SRL BYOES BE YOUR OWN

ENERGY SOURCE
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(210) M 2022 02755
(151) 02/05/2022
(732) SC DACIA CONCEPT SRL, STR.

TOAMNEI NR. 81, PARTER,
CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET.3, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

DACIA CONCEPT PREZINTĂ
CAVALERUL LUMINII CELEI

ADEVĂRATE BASARAB
I O PRODUCȚIE DACIA
CONCEPT&ASOCIATIA

CULTURALĂ LER
WWW.DACIACONCEPT.RO

(531) Clasificare Viena:
02.01.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicații educative
(tipărituri), publicații promoționale (tipărituri),
publicații periodice tipărite, publicații de reclame
(tipărituri), publicații periodice tipărite, reviste
(publicații periodice), ziare (tipărituri), reviste

ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic și de
instruire (cu excepția aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri), publicații periodice
tipărite în domeniul filmelor.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de agenții de
import-export.
38. Telecomunicații, transmisie on-line de
publicații electronice, difuzare de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio și televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informații prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzarea de programe de televiziune
retransmise prin conectarea cablului la
receptoarele de televiziune, difuzare de
informații intermediul televiziunii, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzarea
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio și de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
și de televiziune cu plată, difuzare de
informații financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio și de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, transmisie de emisiuni
televizate, difuzare de programe de teleshopping
prin intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie și
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio și televiziune, inclusiv prin rețele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicații
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informații prin
radio, difuzarea de informații prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informații financiare/economice prin
radio, difuzare radiofonică de informații și alte
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programe, servicii de radiodifuziune sonoră,
vizuală și prin cablu.
41. Producție de filme pentru televiziune,
producție de filme cinematografice,
producție de filme video, producție
de filme formative, producție de filme
video preînregistrate, producție de filme
cinematografice preînregistrate, producție de
filme pentru cinematografe, producție de filme
de cinematograf, producție de spectacole și
filme, producție de filme în studiouri, producție
de efecte speciale pentru filme, producție de
filme în scopuri educative, producție de filme
în scopuri educaționale, producție de filme în
scopuri de divertisment, producție de filme de
televiziune și cinematografice, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de filme,
proiectarea filmelor, divertisment prin filme,
distribuție de filme, prezentare de filme, proiecție
de filme video, servicii pentru difuzarea de
filme cinematografice, editare de film, producția
filmelor cinematografice, servicii de producție de
filme, servicii de editare în procesul de post-
producție a muzicii, a materialelor video și a
filmelor, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), impresariat artistic pentru artiști de
spectacol.

───────

(210) M 2022 02893
(151) 02/05/2022
(732) THIRDEYE CONSULTING SRL,

STRADA MARTA BIBESCU, NR.
39, CONSTRUCTIE C1, COMUNA
BALOTESTI, JUDEȚ ILFOV,
BALOTEȘTI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Zirconia tehnică dentară

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 26.03.04

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

10. Piese protetice pentru stomatologie.
44. Servicii de stomatologie.

───────
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(210) M 2022 03070
(151) 02/05/2022
(732) CORINA ANCUTA FILIPSAN, STR.

IRISULUI NR. 1, BL I5, SC. 2, ET.
1, AP. 104, SAT ȘTEFĂNEȘTII
DE JOS, JUDEȚUL ILFOV,
ȘTEFĂNEȘTII DE JOS, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CENTRUL VIETII- TERAPII
PENTRU TRUP SI SUFLET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.04

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
consultanță privind administrarea comercială a
cluburilor de sănătate, publicitate și marketing,
publicitate și reclamă, publicitate prin bannere,
organizarea de publicitate, servicii de publicitate,
publicitate prin corespondență, publicitate în
reviste, publicitate pentru cinematografe, servicii
promoționale de publicitate, publicitate cu
răspuns direct, promovare (publicitate) de
călătorii, promovare (publicitate) de concerte,
publicitate directă prin poștă, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate politică, servicii
de publicitate privind automobilele, servicii de
editare de publicitate, publicitate promoțională
desfășurată prin telefon, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de agenție de
publicitate, publicitate radio și de televiziune,
servicii de publicitate în presă, publicitate
pentru terți pe internet, servicii de publicitate și
reclamă, servicii de publicitate pentru bijuterii,
negociere de contracte de publicitate pentru terți,

dezvoltare de conceptii de publicitate, furnizare
de informații privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea în presă, întocmire de
rapoarte cu privire la aspecte legate de îngrijirea
sănătății.
39. Servicii de îmbuteliere, ambalarea și
depozitarea mărfurilor, distribuție prin conducte
și cabluri, parcare și depozitare de vehicule,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul, servicii
de închiriere în legătură cu transport și
depozitare, transport, organizarea transportului,
ambalaje pentru alimente, ambalare cadouri,
ambalare de alimente, ambalare de articole
pe bază de comandă și specificații ale altor
persoane, ambalare de articole pentru transport,
ambalare de produse alimentare, ambalare
de produse în tranzit, ambalarea, ambalarea
aerosolilor conform comenzii și specificațiilor,
ambalarea de lichide conform comenzii și
specificațiilor, ambalarea produselor, antrepozit
vamal, antrepozitare vamală, antrepozitare
vamală de mărfuri, antrepozitare vamală de
vinuri, depozitare de alimente, depozitare de
ambarcațiuni, iahturi, bărci și de vehicule
maritime, depozitare de alimente congelate
în magazii, depozitare de aparate casnice,
depozitare de aparate electrice, depozitare de
arme, depozitare de bagaje, depozitare de
bagaje pentru pasageri, depozitare de blănuri,
depozitare de broșuri, depozitare de băuturi,
depozitare de combustibil pentru avioane,
depozitare de combustibili gazoși, depozitare
de containere, depozitare de containere și de
mărfuri, depozitare de cosmetice, depozitare
de deșeuri, depozitare de deșeuri petroliere,
depozitare de deșeuri radioactive, depozitare de
elemente componente, depozitare de energie
și combustibili, depozitare de gaz natural
lichefiat pe nave, depozitare de materiale
periculoase, depozitare de mobilier, depozitare
de pachete, depozitare de petrol, depozitare
de piese de vehicule, depozitare de piese
pentru autovehicule, depozitare de produse,
depozitare de produse agricole, depozitare de
produse farmaceutice, depozitare de produse
în magazii, depozitare de produse în tranzit,
depozitare de vinuri în condiții de temperatură
și umiditate controlată, depozitare refrigerată
de bunuri, depozitare temporară a bunurilor
personale, depozitare temporară de chei,
depozitare temporară de livrări, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
depozitare în spații de refrigerare a fructelor
de mare, depozitare în vrac, depozitare și
livrare de bunuri, depozitarea apei în rezervoare,
depozitarea articolelor de îmbrăcăminte,
depozitarea lichidelor, depozitarea mărfurilor,
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depozitarea peste noapte a scrisorilor în magazii,
depozitarea produselor în lăzi, depozitarea
și păstrarea articolelor de îmbrăcăminte,
furnizare de informații despre servicii de
depozitare temporară, furnizare de informații
despre servicii de înmagazinare, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, furnizare de instalații
de depozitare refrigerată, furnizare de instalații
pentru depozitare de produse congelate,
furnizare de instalații pentru depozitare la rece,
livrare și depozitare de bunuri, organizarea
depozitării bagajelor, organizarea depozitării
combustibililor, organizarea depozitării de
hidrocarburi, împachetare de cadouri,
împachetare și ambalare de bunuri,
împachetarea articolelor de îmbrăcăminte în
vederea transportării, împachetarea bunurilor
pentru mutare, împachetarea produselor,
închiriere de spații pentru depozitare,
înmagazinare, servicii de ambalare pe paleti,
servicii de antrepozitare, servicii de antrepozitare
a mărfurilor destinate comerțului, servicii
de aprovizionare cu combustibil a navelor
(depozitare), servicii de brokeraj referitoare
la stocare, servicii de consiliere privind
ambalarea produselor, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, servicii de
consiliere referitoare la reambalarea produselor,
servicii de consultanță în materie de depozitare,
servicii de consultanță în materie de stocare,
servicii de depozitare, servicii de depozitare de
produse, servicii de depozitare de încărcături,
servicii de depozitare pentru aeronave, servicii
de depozitare refrigerată, servicii de depozitare
securizată (transport), servicii de depozitare în
lăzi, servicii de depozitare și păstrare în magazii,
servicii de etichetare
41. Instruire în yoga, servicii educative în
materie de yoga, servicii de editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte altele decât cele
de publicitate, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, activități sportive
și culturale, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
servicii de jocuri, administrare (organizare)
de spectacole de jocuri, ateliere recreative,
ateliere organizate în scopuri culturale,
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), agenții
de rezervări în domeniul divertismentului, centre
de divertisment, acreditare de competențe
profesionale, consultanță în materie de
planificare de evenimente speciale, coordonare
de activități culturale, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de divertisment

în domeniul artei spectacolului, coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare
de festivaluri de film, organizarea de coruri
de muzică gospel, degustare de vinuri
(servicii de divertisment), demonstrații de
dans masculin, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, divertisment de
radio și televiziune, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de
tipul degustărilor de vinuri, divertisment de
tipul concursurilor de ortografie, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, divertisment de tipul
mesajelor telefonice preînregistrate, cu referințe
sexuale, divertisment de tipul prezentărilor de
modă, divertisment de tipul programelor de
televiziune continue în domeniul varietăților,
divertisment de tipul seriilor de concursuri,
divertisment de tipul spectacolelor cu laser,
divertisment de tipul spectacolelor de lumini,
divertisment difuzat prin televiziune prin rețele
ip, divertisment difuzat într-o rețea globală
de comunicații, divertisment furnizat prin
sisteme de videotext, divertisment furnizat
prin telefon, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment interactiv, divertisment interactiv
on-line, divertisment muzical, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, divertisment teatral, divertisment
televizat, educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, educație și instruire,
exploatarea sălilor de dans, servicii ale cluburilor
de sănătate (sănătate și fitness), cursuri de
instruire privind sănătatea, servicii de cluburi de
sănătate (antrenamente), antrenamente pentru
sănătate și de fitness, servicii de instruire cu
privire la sănătate și siguranță, servicii de
instruire privind sănătatea la locul de muncă,
coordonarea antrenamentelor de fitness.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii
de wellness, masaj, igienă și frumusețe pentru
oameni, servicii de băi turcești, saloane
de coafură, servicii oferite de complexuri
balneare, consiliere cu privire la produse
cosmetice, consiliere în domeniul înfrumusețării,
consultanță cu privire la frumusețe, consultanță
în domeniul cosmeticii, consultanță în domeniul
îngrijirii corpului și a frumuseții, furnizare de
băi publice pentru igienă personală, furnizare
de echipamente pentru băi cu jeturi de apă
sub presiune, furnizare de informații despre
băi publice, furnizare de informații despre băi
turcești, furnizare de informații despre coafarea
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părului, furnizare de informații despre servicii
ale saloanelor de frumusețe, furnizare de
informații în materie de frumusețe, furnizare de
toalete portabile pentru evenimente, furnizare de
toalete publice, manichiură, ondularea părului,
îngrijire cosmetică pentru persoane, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijiri de igienă pentru
oameni, îngrijiri de igienă și frumusețe, saloane
de îngrijire a pielii, servicii balneare pentru
sănătatea şi bunăstarea corpului şi a spiritului,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
servicii cosmetice de îngrijire corporală, servicii
cu laser pentru întinerirea pielii, servicii de
bronzare cu aerograf, servicii de bronzare
cu aerograf pentru corpul uman, servicii de
bărbierie, servicii de oftalmologie, ajustare
a dispozitivelor auditive, servicii de centre
de sănătate(ambulatorii), analiza alcoolemiei
în scopuri medicale, analize genetice pe
animale în scopuri de diagnostic sau tratament,
asistarea persoanelor în vederea renunțării la
fumat, asistență medicală la domiciliu, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu exercițiile terapeutice,
asistență sanitară în legătură cu hidroterapia,
asistență sanitară în legătură cu homeopatia,
asistență sanitară în legătură cu naturopatia,
asistență sanitară în legătură cu osteopatia,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, consiliere genetică, consiliere legată de
nutriție, consiliere privind terapia ocupațională,
consiliere în materie de sănătate, consiliere
și consultanță legate de stilul de viață în
scop medical, consultanță legată de nutriție,
consultanță în domeniul nutriției și al dietelor,
consultanță în nutriție, dezvoltarea programelor
individuale de reabilitare fizică, evaluarea
controlului greutății, evaluarea riscului asupra
sănătăţii, fizioterapie, furnizare de centre de
recuperare fizică, furnizare de centre de îngrijiri
de lungă durată, furnizare de informații despre
chiropraxie, furnizare de informații despre
consiliere în domeniul dieteticii și alimentației,
furnizare de informații nutriționale despre
alimente, furnizare de informații referitoare la
nutriție, furnizare de informații în materie de
lactanță, furnizare de informații în materie de
sănătate, furnizare de informații în materie de
sănătate prin telefon, furnizare de instalații
în scopul reabilitării sănătății, furnizare de
servicii de tratament pentru renunțarea la fumat,
furnizare de servicii online de fișe medicale,
cu excepția odontologiei, management de
servicii de asistență medicală, masaj, masaj al
țesuturilor adânci, masaj cu pietre calde, masaj
shiatsu, masaj în domeniul sporturilor, îngrijire

temporară (furnizare de servicii de), orientare
dietetică și nutrițională, osteopatie, pilates
terapeutic, planificare familială, planificare și
supraveghere a dietei pentru scăderea în
greutate, planificare și supraveghere în materie
de regimuri alimentare, planificare de programe
de scădere în greutate, reabilitare fizică, servicii
oferite de sanatorii, servicii oferite de sanatoriu,
servicii clinice homeopatice, servicii consultative
privind controlul greutății, servicii consultative
privind pierderea în greutate, servicii consultative
în domeniul dieteticii, servicii de acupunctură,
servicii de analize de laborator în cadrul
tratamentului pentru persoane, servicii de baruri
de oxigen, servicii de cazare în case de odihnă,
servicii de cazare în sanatorii, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii de consiliere
medicală în materie de dietă, servicii de
consiliere pentru pierderea în greutate, servicii
de consiliere și consultanță în domeniul nutriției,
servicii de consiliere referitoare la diete, servicii
de degrevare a familiei persoanei cu handicap
sub formă de asistență medicală la domiciliu,
servicii de degrevare a familiei persoanei cu
handicap sub formă de servicii de asistență
medicală, servicii de dietetică, servicii de drenaj
limfatic, servicii de electroterapie ca metodă de
fizioterapie, servicii de fizioterapie, servicii de
gestionare a greutății, servicii de hidroterapie
la domiciliu, servicii de meditație, servicii de
microdermabraziune, servicii de moașe, servicii
de muzicoterapie, servicii de planificare de
regimuri de slăbit, servicii de reflexologie, servicii
de îngrijire medicală pentru pacienții internați
și externi, servicii de îngrijire postnatală pentru
femei, servicii de terapie a vocii și de logopedie,
servicii de terapie autogenă, servicii de terapie
cu ventuze, servicii de terapie luminoasă,
servicii de terapie ocupațională, servicii de
terapie ocupațională și reabilitare, servicii de
tricologie, servicii în domeniul reiki (tehnică
de vindecare în medicina alternativă), servicii
oferite de clinici medicale, servicii patologice cu
privire la tratamentul persoanelor, servicii pentru
planificarea programelor de scădere în greutate,
servicii pentru scăderea în greutate, servicii
prestate de dieteticieni, servicii referitoare la
tratarea dependenței, servicii terapeutice cu
celule stem, studii de evaluare a riscului privind
starea de sănătate.

───────
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(210) M 2022 03071
(151) 02/05/2022
(732) NATURALIS, SOSEAUA CHITILEI

NR. 60, SECTOR 1, BUCURESTI,
012393, ROMANIA

(540)

CITRA-MAG B6 EXPERT
(591) Culori revendicate:albastru (HEX

#0051C2, HEX #001B3E, HEX
#73CDDA), alb (HEX #FFFFFF)

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

5. Preparate farmaceutice și medicale,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice de
uz uman, preparate chimice pentru scopuri
farmaceutice, preparate chimice pentru scopuri
medicale, preparate chimico-farmaceutice,
medicamente pentru scopuri medicale,
suplimente enzimatice, enzime pentru scopuri
medicale, ceaiuri din plante pentru scopuri
medicinale, extracte din plante pentru scopuri
medicale, alimente omogenizate adaptate
pentru scopuri medicale, imunostimulante,
magnezie pentru scopuri farmaceutice, băuturi
medicinale, medicamente de uz uman, săruri de
apă minerală, suplimente alimentare pe bază de
minerale, scoarţă de mirobolan pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, pastile pentru scopuri farmaceutice /
tablete pentru scopuri farmaceutice, produse
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru

scopuri farmaceutice, săruri de potasiu pentru
scopuri medicale, suplimente dietetice proteice,
soporifice, siropuri pentru scopuri farmaceutice,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman, preparate pe
bază de vitamine, suplimente plasturi cu vitamine
35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, publicitate în
domeniul medical și farmaceutic, închirierea
spaţiului publicitar în legătură cu produse
medicale și farmaceutice, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare în
legătură cu produse medicale și farmaceutice,
postarea de afişe publicitare, oferirea de
informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea produselor medicale și
farmaceutice, demonstraţii cu produse medicale
și farmaceutice, dezvoltarea de concepte
publicitare în legătură cu produse medicale
și farmaceutice, răspândirea materialelor
publicitare în legătură cu produse medicale
și farmaceutice, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări în legătură cu
domeniul medical și farmaceutic, prezentarea
produselor farmaceutice si medicale în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, promovarea bunurilor şi serviciilor
în legătură cu domeniul medical și farmaceutic
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
publicarea de texte publicitare în legătură cu
domeniul medical și farmaceutic, servicii de
comerţ cu amănuntul pentru preparatele sanitare
şi veterinare şi pentru proviziile medicale,
închirierea de standuri
de vânzare pentru produse farmaceutice,
marketing cu public ţintă în domeniul medical și
farmaceutic.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea în scopuri farmaceutice, calibrare
(măsurare) în scopuri farmaceutice, analiză
chimică în scopuri farmaceutice, servicii de
chimie, studii clinice, proiectare industrială
în scopuri farmaceutice, efectuarea de studii
cu privire la proiectele tehnice în scopuri
farmaceutice, consultanţă tehnologică în scopuri
farmaceutice.
44. Servicii medicale, servicii de medicină
alternativă, consiliere în domeniul sănătăţii,
consiliere farmaceutică, prepararea reţetelor de
către farmacişti.

───────
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(210) M 2022 03072
(151) 02/05/2022
(732) INTENT MEDIA S.R.L., STR.

FABRICII DE ZAHAR, NR. 12, AP.
22, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

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

(540)

luviar

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.17.01

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

41. Fotografie, servicii de fotografie
───────

(210) M 2022 03073
(151) 02/05/2022
(732) UDREA SILVIU-GABRIEL, ALE.

DIMITRIE ANGHEL, NR. 4, BL.
M59, SC. 1, ET. 2, AP. 27, SECTOR
3, BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
SEODAYS

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

9. Software de optimizare, software pentru
optimizarea motoarelor de căutare, software
de calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software pentru optimizarea costului
pe clic (pay per click), software de calculator
pentru optimizarea resurselor audiovizuale
ale aplicațiilor multimedia, software pentru
planificarea, integrarea și optimizarea aplicațiilor
pentru orașe inteligente, software de blog-
uri, software pentru comerțul electronic care
permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software informatic
de uz comercial, software pentru prelucrarea
tranzacțiilor comerciale, software pentru
dezvoltare de aplicații, software pentru comerț
cu amănuntul, software pentru sisteme de
rezervare, software de calculatoare pentru
comerț electronic, aplicații software pentru
dispozitive fără fir descărcabile, software și
aplicații pentru dispozitive mobile descărcabile,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software pentru gestionarea
unui magazin online, software de aplicații
pentru dispozitive mobile descărcabile, aplicații
software de tipul business intelligence
descărcabile, aplicație software pentru servicii
de cloud computing, descărcabilă, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
aplicație software pentru servicii de rețele
sociale prin internet descărcabile, software
pentru comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator descărcabile destinat
utilizării cu dispozitive de calculator portabile,
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software de aplicații de calculator descărcabile
destinat utilizării la implementarea internetului
lucrurilor (iot), terminale pentru puncte de
vânzare, terminale electronice la puncte de
vânzare, sisteme de puncte de vânzare (pos),
sisteme pentru puncte de vânzare electronice
(epos), carduri codificate utilizate în efectuarea
tranzacțiilor la punctele de vânzare, aplicații
software descarcabile, software utilitar, software
industrial, software video interactiv, software
pentru tablete, software de autentificare, aplicații
software descărcabile, software pentru plăți,
software pentru extranet, software informatic
descărcabil de uz comercial, software de
control descărcabil pentru iluminat destinat
utilizării în locații comerciale și industriale,
software descărcabil pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software descărcabil
pentru dezvoltare de aplicații, software
descărcabil pentru comerț cu amănuntul
35. Servicii de consultanță în domeniul
marketingului afiliat, marketing afiliat, servicii
de intermediere în achiziții pentru terți,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri pentru terți,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice pentru terți, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse, servicii
de intermediere privind închirierea de timp și
spațiu publicitar, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri pentru terți, intermedierea contractelor
de cumpărare și vânzare pentru terți, servicii
de externalizare sub formă de intermediere
de contracte de servicii pentru terți, servicii
de intermediere comercială în legătură cu
relaționarea dintre diferiți profesioniști și clienți,
servicii de intermediere și consultanță în
afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii de intermediere
de afaceri cu privire la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, intermediere de contracte
de cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, optimizarea
motoarelor de căutare, optimizarea traficului

pe site, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, consultanță cu
privire la optimizarea motoarelor de căutare,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, analiza profitului rezultat
din activitate, furnizare de personal de vânzări
remunerat pe bază de comision, regruparea în
avantajul terţilor a produselor privind sănătatea
oamenilor şi a animalelor, a produselor
alimentare, nealimentare şi agricole destinate
oamenilor şi animalelor, a materialelor de
construcţii şi a decoraţiunilor, a produselor
de încălţăminte şi îmbrăcăminte destinate
oamenilor şi animalelor, a produselor de
papetărie, tipografie şi a materialelor scrise pe
suport de hârtie, a vopselelor, medicamentelor,
materialelor plastice, a carburantilor (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să
le vadă și să le cumpere comod, furnizare
a unui registru cu site-urile web ale terților
pentru a facilita tranzacții comerciale, furnizare
de informații comerciale pe internet, prin
rețea prin cablu sau prin alte mijloace de
transfer de date, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, furnizarea de
informații despre metode de vânzare, furnizarea
de informații despre vânzarea de produse,
administrare în materie de metode de vânzare,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, servicii de analiză de
piață privind vânzarea de bunuri, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea
de produse pentru terţi, servicii de colectare
computerizată a datelor la punctul de vânzare
pentru comercianții cu amănuntul, obținere de
contracte pentru achiziția și vânzarea de produse
și servicii, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, furnizare de consiliere cu privire la
metode și tehnici de vânzare, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
asistență comercială cu privire la imaginea
comercială, difuzare de informații comerciale,
negociere de tranzacții comerciale pentru terți

───────
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(210) M 2022 03074
(151) 02/05/2022
(732) DARIUS DACIAN CRACIUNEAC,

STR. CUZA VODA NR 28, JUD.
CLUJ, FLORESTI, CLUJ, ROMANIA

(540)
INTRE CASCADE

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

43. Servicii de cazare temporară
───────

(210) M 2022 03075
(151) 02/05/2022
(732) FLORENTINA-LAVINIA BIRSAN,

STR. DRM. DEALU BABII, NR.
31, ET.1, AP.5, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
PRESTIGE SALON

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2022 03076
(151) 02/05/2022
(732) GEOLAILA COMIMPEX S.R.L.,

STR. CERNĂUŢI, NR. 46, BL. A 15,
SC. 1, ET. 7, AP. 91, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

G GEOLAILA PREȚURI
BUNE DIN 1996

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.15;
26.11.03

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#f9891d), roşu (HEX #ee1f27),
verde închis (HEX #167033), verde
deschis (HEX #7fc447), albastru (HEX
#1c73ba), galben (HEX #f8c73e), mov
(HEX #99418d)

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

3. Produse cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale.
5. Detergenți și soluții de curățare.
30. Cafea, ceai, zahăr, făină, ciocolată.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
produsele din clasele 3 (produse cosmetice și
articole de toaletă nemedicinale), 5 (detergenți
și soluții de curățare) și 30 (cafea, ceai, zahăr,
făină, ciocolată).

───────
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(210) M 2022 03077
(151) 02/05/2022
(732) A NEW VISION IN REPAIR

TECHNOLOGY S.R.L., STR.
ALEEA MARGHIOLILOR, NR. 74,
COMUNA MOŞOAIA, JUD. ARGEŞ,
SAT CIOCĂNĂI, 117505, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

MILE SHINE YOUR WAY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
26.11.03; 29.01.13

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#2c2827, #111111), galben (HEX
#c7a134, #e2c960), auriu (HEX
#a47c25)

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

14. Bijuterii, pandantive bijuterii.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele: administrarea
afacerii, servicii de comerț online și offline cu
bijuterii și pandantive bijuterii.
40. Servicii de reparații bijuterii.

───────

(210) M 2022 03078
(151) 02/05/2022
(732) ANTIBIOTICE SA, STR. VALEA

LUPULUI, NR. 1, JUD. IAŞI, IAŞI,
707410, IAȘI, ROMANIA

(540)
DUO CALM

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

5. Medicamente de uz uman.
───────

(210) M 2022 03079
(151) 02/05/2022
(732) SC EURO DEPO SRL, STR.

PERILOR NR. 23, JUD. IALOMIȚA,
URZICENI, 925300, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

Attitude Lounge

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 05.05.20; 05.05.21

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

41. Servicii oferite de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de cluburi (discoteci),
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii oferite de cluburile de dans, servicii
de divertisment furnizate în cluburi de noapte,
servicii de discoteca, servicii de divertisment,
servicii de karaoke, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), planificarea de petreceri
(divertisment).
43. Servicii oferite de rezervări la restaurant,
restaurante de delicatese, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii oferite de
restaurante pentru turiști, servicii oferite de
restaurante cu autoservire, servicii de restaurant
washoku, servicii de restaurant chinezesc,
servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, rezervări pentru restaurante și
mese, furnizarea de recenzii despre restaurante,
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servicii de restaurante de sushi, servicii de
informare privind restaurantele, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii de
restaurante fast-food, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de restaurante care
servesc tempura, servicii de restaurant cu servire
la pachet, furnizarea de informații cu privire la
restaurante, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, servicii de restaurante cu mâncare
specific spaniolă, servicii de restaurante pentru
furnizarea de mâncăruri rapide, servire de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
servicii de agenție de voiaj pentru rezervarea
de locuri la restaurante, servicii de baruri cu
narghilea, servicii de cluburi de băut private,
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de lounge cu narghilea, servicii
de bar, servicii de cafenea, servicii de restaurant,
servicii de bufet pentru gustari, servicii de
restaurant cu vanzare pentru acasă.

───────

(210) M 2022 03080
(151) 02/05/2022
(732) ASOCIATIA VOLENS, STR.

ARHIEREUL CALIST, CAM. 1, ET.
1, AP. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
060151, ROMANIA

(540)

PATRULA DE RECICLARE

(531) Clasificare Viena:
02.09.04; 02.09.07; 02.09.08; 24.15.03;
01.01.02; 01.01.13; 29.01.13

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
300 C 2), verde (Pantone 356C), gri

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice.
───────
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(210) M 2022 03081
(151) 02/05/2022
(732) CINEPLEXX ROMANIA SRL, ŞOS.

BUCUREŞTI-PLOIEŞTI NR. 42D,
CLĂDIRE C2, CAMERA NR. 1,
ET. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

FIRST CLASS CINEMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 01.01.10

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

16. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor.
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2022 03082
(151) 02/05/2022
(732) ONE UNITED PROPERTIES

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

(540)

one BĂNEASA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 29.01.12

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

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

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

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

───────
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(210) M 2022 03084
(151) 02/05/2022
(732) ACAJU SRL, STR. PETRU RARES,

BL.264, SC. B, AP.1 PARTER,
JUDETUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA NR.12-14,
JUDEUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Inspirație pentru
stilul tău de viață

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

20. Mobila si mobilier, mobilier de exterior,
mobilier de interior, mobila living, mobila
dormitor, mobila bucatarie, sufragerii, mobila
copii, mobilier pentru holuri, mobilier baie,
mobilier birou, mobilier comercial, saltele,
saltele ortopedice, saltele memory, saltele
superortopedice, saltele cu arcuri individuale
pocket spring, saltele latex, toppere, scaune,
fotolii, canapele, scaune pentru birou, scaune
pentru bar, mese bar, scaune bucatarie,
scaune living, scaune ergonomice, scaune
pentru copii, scaune pliabile, livinguri, mese
living, mese dining, mese bucatarie, masute
cafea, vitrine, canapele living, canapele dormitor,
canapele hol, canapele bucatarie, scaune
conferinta, scaune vizitator, biblioteci, comode,
oglinzi (mobilier), oglinzi de baie, oglinzi
de perete, oglinzi decorative, rame pentru
oglinzi, coltare extensibile, coltare living, coltare
bucatarie, balansoare, sezlonguri, taburete,
dulapuri (mobilier), corpuri de dulapuri, dulapuri
pentru haine, dulapuri cu oglinzi, dulapuri pentru
veselă, mese pliante, scaune pliante, mese
extensibile, paturi, noptiere, paturi metalice,
paturi tapitate, paturi cu sertare, paturi lemn,
paturi boxspring, paturi suprapuse, sifoniere,
unități de depozitare (mobilier), dulapuri pentru
depozitare (mobilier), mobilier pentru dormitor,
somiere cu arcuri, somiere de pat, scaune
directoriale, scaune relaxare, scaune gaming,
birouri, cuiere de haine (mobilier), dulapuri
pentru pantofi, rafturi, etajere si console, scaune
rabatabile, fotolii masaj, scaune ergonomice
pentru masajul pe scaun, scaune casino,
mobilier gradina, scaune gradina, scaune terasa,
scaune înalte pentru bebelusi, mese terasa,
mese gradina, mobilier de bucătărie, paturi
copii, saltele copii, dulapuri (mobilier)pentru
copii, birouri copii, banci, banchete, polite,

mobilier pentru bebelusi, mese pentru infasat
si ingrijrea bebelusului, pătuțuri pentru copii,
mobilier în miniatură confecționat din lemn,
mobilier în miniatură confecționat din fibră
de lemn, mobilier pentru depozitare, scaune
sufragerie, scaune pentru cafenea, mese
pentru cafenea, fotolii pentru cafenea, canapele
pentru cafenea, corpuri cu sertare, sertare
(piese de mobilier), divane, paturi matrimoniale,
tăblii de pat, tăblii masa, paturi suspendate,
baze pentru saltea, dulapuri de depozitare
(mobilier) pentru baie, suporturi pentru pantofi,
masute de toaleta, bufete si mese consola,
mobilier media si tv, canapele modulare,
pufuri (mobilier), canapele textile, canapele
piele si piele artificiala, dulapuri incorporate,
corpuri depozitare, sisteme depozitare, unitati
cu sertare, mobilier balcon, mobilier camara,
mobilier pentru relaxare, masute mobile,
birouri operationale, birouri manageriale, scaune
operationale, scaune manageriale, scaune zona
asteptare, canapele clic-clac, canapele recliner,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
panouri pentru mobilier, țarcuri (pentru copii),
tablii masa, tetiere (mobila), tejghele de lucru
(mobilier), tejghele (mobilier), pergole (mobilier),
pupitre, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), banchete cu rafturi.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de comert in magazine de vanzare cu
amănuntul, puncte de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web, magazine de
desfacere si online, cu amănuntul si cu
ridicata in legatura cu articole de mobila
si mobilier, mobilier de exterior, mobilier de
interior , mobila living, mobila dormitor, mobila
bucatarie, sufragerii, mobila copii, mobilier
pentru holuri, mobilier baie, mobilier birou,
mobilier commercial, saltele, saltele ortopedice,
saltele memory, saltele superortopedice, saltele
cu arcuri individuale pocket spring, saltele latex,
toppere, scaune, fotolii, canapele, scaune pentru
birou, scaune pentru bar, mese bar, scaune
bucatarie, scaune living, scaune ergonomice,
scaune pentru copii, scaune pliabile, livinguri,
mese living, mese dining, mese bucatarie,
masute cafea, vitrine, canapele living, canapele
dormitory, canapele hol, canapele bucatarie,
scaune conferinta, scaune visitator, biblioteci,
commode, oglinzi (mobilier), oglinzi de baie,
oglinzi de perete, oglinzi decorative, rame pentru
oglinzi, coltare extensibile, coltare living, coltare
bucatarie, balansoare, sezlonguri, taburete,
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(210) M 2022 03085
(151) 02/05/2022
(732) SOCIETATEA CIVILĂ MEDICALĂ

POLI-MED APACA, STR.
DEZROBIRII NR.13, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PMA MEDICAL AD OMNES

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

44. Servicii de medicină alternativă, servicii
stomatologice, servicii de analize medicale
în scop de diagnostic de tratament furnizate
de laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), servicii medicale clinice, asistență
medicală, fizioterapie/terapie fizică, servicii de
telemedicină.

───────

───────

dulapuri (mobilier), corpuri de dulapuri, dulapuri
pentru haine, dulapuri cu oglinzi, dulapuri pentru
veselă, mese pliante, scaune pliante, mese
extensibile, paturi, noptiere, paturi metalice,
paturi tapitate, paturi cu sertare, paturi lemn,
paturi boxspring, paturi suprapuse, sifoniere,
unități de depozitare (mobilier), dulapuri pentru
depozitare (mobilier), mobilier pentru dormitory,
somiere cu arcuri, somiere de pat, scaune
directoriale, scaune relaxare, scaune gaming,
birouri, cuiere de haine (mobilier), dulapuri
pentru pantofi, rafturi, etajere si console, scaune
rabatabile, fotolii masaj, scaune ergonomice
pentru masajul pe scaun, scaune casino,
mobilier gradina, scaune gradina, scaune terasa,
scaune înalte pentru bebelusi, mese terasa,
mese gradina, mobilier de bucătărie, paturi
copii, saltele copii, dulapuri (mobilier)pentru
copii, birouri copii, banci, banchete, polite,
mobilier pentru bebelusi, mese pentru infasat
si ingrijrea bebelusului, pătuțuri pentru copii,
mobilier în miniatură confecționat din lemn,
mobilier în miniatură confecționat din fibră
de lemn, mobilier pentru depozitare, scaune
sufragerie, scaune pentru cafenea, mese pentru
cafenea , fotolii pentru cafenea , canapele
pentru cafenea, corpuri cu sertare, sertare
(piese de mobilier), divane, paturi matrimoniale,
tăblii de pat, tăblii masa, paturi suspendate,
baze pentru saltea, dulapuri de depozitare
(mobilier) pentru baie, suporturi pentru pantofi,
masute de toaleta, bufete si mese consola,
mobilier media si tv, canapele modulare,
pufuri (mobilier), canapele textile, canapele
piele si piele artificiala, dulapuri incorporate,
corpuri depozitare, sisteme depozitare, unitati
cu sertare, mobilier balcon, mobilier camara,
mobilier pentru relaxare, masute mobile,
birouri operationale, birouri manageriale, scaune
operationale, scaune manageriale, scaune zona
asteptare, canapele clic-clac, canapele recliner,
huse de protecție pentru mobilier (ajustate),
huse de scaune (adaptate) pentru mobilier,
panouri pentru mobilier, țarcuri (pentru copii),
tablii masa, tetiere (mobila), tejghele de lucru
(mobilier), tejghele (mobilier), pergole (mobilier),
pupitre, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), banchete cu rafturi, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.
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(210) M 2022 03086
(151) 02/05/2022
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, GLOBE
HOUSE, 4 TEMPLE PLACE,
LONDON, WC2R 2PG, GL, MAREA
BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

neo Rich Purple
(300)

Prioritate invocată:
08489/09-11-2021/JM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului

───────

(210) M 2022 03087
(151) 02/05/2022
(732) SC BIBILEL SRL, STR.

OTELARILOR, NR.29, BL.K,
SP.35, JUDETUL GALATI, GALATI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA PFA, STR.
REGIMENT 11 SIRET NR. 15, BL.
E4, ET.3, AP.54, JUDEŢUL GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(540)

bibilel KIDS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.05.02; 02.05.23;
02.05.27; 26.01.01

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică și de
sport, decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.

───────
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(210) M 2022 03088
(151) 02/05/2022
(732) SC ARCADIA COM SRL, STR.

GRIGORE IONESCU, NR.71,
BL.T26, SC.A, ETAJ 1, AP.6,
SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU,
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)

ARCAD your journey's partner

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.03;
26.11.11; 26.11.12

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

18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese
și îmbrăcăminte pentru animale, piei de animale,
serviete diplomat, rucsacuri pentru alpiniști, genți
pentru camping, pungi (plicuri, săculeți) din piele,
pentru ambalat, genți pentru sporturi, genți, genți
de plajă, zăbale pentru animale (harnașament),
ochelari pentru cai (harnașament), cutii din
piele sau carton imitație de piele, cutii din
fibră vulcanizată, frâie (harnașament), căpestre,
serviete, etuiuri pentru cărțile de vizită, crupoane
(părți din pielea brută), etuiuri pentru cârduri
(portofele pentru cârduri), tocuri din piele sau
carton imitație de piele, carcase, din piele, pentru
arcurile lamelare/carcase, din piele, pentru
arcurile cu foi, bice, piei de vite, poșete din

zale, piele de căprioară, alta decât cea pentru
curățat/piei de căprioară, altele decât cele pentru
curățat, curea de bărbie, din piele, îmbrăcăminte
pentru animale, zgărzi pentru animale, cuburi de
compresie adaptate pentru bagaje, dosare de
conferință/mape de conferință, huse de protecție
pentru animale, huse pentru șeile cailor, etuiuri
pentru cârdurile de credit (portofele), piei finisate,
sisteme de prindere pentru șei, cadre pentru
umbrele de ploaie sau de soare, blană/piei
de vânat, huse din piele pentru mobilă, tolbe
de vânători (accesorii de vânătoare), huse de
îmbrăcăminte pentru călătorie, centuri din piele,
piele din membrana exterioară a intestinului de
vițel, mânere pentru sacoșele de cumpărături,
căpestre, rame pentru gențile de mână, genți
de mână, chingi pentru hamuri, hamuri pentru
animale, accesorii pentru hamuri, cutii din piele
pentru pălării, ranițe, bețe de drumeție/bețe
de tură, țesături din piele, hamuturi pentru
cai, pături pentru cai, potcoave, imitație de
piele, portchei, piele de ied, genunchiere pentru
cai, etichete din piele, lese din piele, șnururi
din piele, curele din piele/chingi din piele,
piele, în formă brută sau semiprelucrată, carton
imitație de piele, /etichete de bagaje, moleschin
(imitație de pile), geamantane motorizate,
bețe de alpinism/alpenștocuri, tocuri pentru
instrumentele muzicale, botnițe, plase pentru
cumpărături, traiste cu ovăz prinse la gâtul
cailor (traiste pentru hrănirea cailor), valtrapuri
pentru șeile cailor, umbrele de soare, portofele,
port-bebe, poșete, rucsacuri rigide (ghiozdane
japoneze pentru școală), hățuri, hamuri pentru
ghidarea copiilor, șei de călărie, rucsacuri/
genți de spate, oblâncuri de șa, coburi pentru
șei, valtrapuri cu pernă pentru șeile cailor,
șelărie, ghiozdane școlare / genți pentru școală,
sacoșe de cumpărături, curele pentru umăr
(bretele) din piele/curele din piele pentru umăr/
bretele din piele pentru umăr, rucsac cu chingi
pentru transportul bebelușilor, marsupii pentru
transportul copiilor, trăgători pentru scărițe,
părți din cauciuc pentru scărițe, scărițe, curele
pentru echipamentul soldaților, curele din piele
(șelărie), curele pentru patine, mânere de
geamantan, geamantane, geamantane cu roți,
tefilin (filacterii), genți de scule, goale, pieptare
(harnașament), cufere de voiaj, genți de voiaj,
seturi de voiaj (din piele), garnituri de piele
pentru mobilă/garnituri din piele pentru mobilă,
cufere (bagaje), inele pentru umbrele, arcuri
pentru umbrele de ploaie sau de soare, bețe de
umbrele, huse de umbrele, mânere de umbrele,
umbrele, valize, clapete din piele, genți de
cosmetice, nedotate, bastoane, bastoane cu
scaun, mânere pentru bastoane, , sacoșe de
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cumpărături cu roți, cravașe, marsupii pentru
cărat copiii.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic, țesături adezive care se aplică utilizând
căldura, stegulețe pentru bebeluși, banere din
material textil sau plastic, textile pentru baie,
exceptând îmbrăcămintea, mănuși de baie, huse
pentru pat/ cearșafuri/ cuverturi (cearșafuri)/
cuverturi matlasate, huse pentru pat din hârtie,
lenjerie de pat, pături pentru pat, huse draperii
pentru pat, pânză pentru masa de biliard,
pături pentru animalele de gospodărie, țesătură
pentru site, brocart, vatir, pânză pentru steaguri
din material textile sau plastic, stambă, pânze
pentru goblenuri sau pentru brodat, pânză
de tifon, țesături sub formă de șnur, șevio
(țesătură), țesătură, cârpe pentru demachiere,
suporturi de pahare din material textil, spăratori
laterale pentru pătuțurile de copii (lenjerie de
pat), pânze de bumbac, huse (detașabile)
pentru mobilă/huse detașabile pentru mobilă,
huse pentru pernele de divan, crep (țesătură),
crepon, suporturi pentru draperii din material
textil, draperii din material textil sau plastic,
damasc, pânze pentru schimbarea scutecelor
pentru bebeluși, scutece din pânză, perdele
pentru uși, stofă pentru covoare, plăpumi de
puf (cuverturi de pat), material elastic țesut,
țesătură din esparto, pânza, impermeabilă la
gaze, pentru baloanele de zbor, pânză care
imită pielea animalelor, pânză, pânză pentru
încălțăminte, pânze pentru utilizare la produsele
textile, prosoape de față din material textil,
fetru, țesături din fibră de sticlă pentru uz
pentru utilizare la produsele textile, materiale
textile de filtrare, steaguri din material textil
sau plastic, flanel (țesătură), molton (pânză),
huse din plastic pentru mobilă/huse din plastic
pentru mobilă, huse din material textil pentru
mobila, finet/ barhet, tifon(țesătură), cârpe pentru
șters paharele (prosoape de bucătărie), pânză
cauciucată, alta decât cea pentru papetărie,
țesătură din păr (pânză de sac), batiste din
material textil, căptușeli pentru pălării, din
material textil, dintr-o bucata, pânză de cânepă,
țesătură de cânepă, lenjerie de uzcasnic,
jerseu (țesătură), pânză de iută, țesătură
tricotată, etichete din materia textil, pânze
pentru lenjerii, țesături pentru lenjeria de corp,
țesătură de căptușeală pentru încălțăminte,
căptușeli (textile), marabu (țesătură), huse
pentru saltele, moieschin (țesătură), plase
de țânțari, țesătură de muselină, perdele cu
aspect de plasă/transparente, materiale textile
nețesute, mușama utilizată ca față de masă,
dosuri de perne, fețe de perne, suporturi
pentru farfurie din material textil, materiale

plastice (înlocuitoare de țesături), țesătură de
stambă imprimată, pături imprimate din material
textil, țesătură de ramie, țesătură de mătase
artificială, cearșafuri textile), perdele de duș
din material textil sau plastic, giulgiuri, țesături
de mătase pentru imprimarea de modele,
mătase (țesătură), căptușeli pentru sacii de
dormit, saci de dormit pentru bebeluși, saci
de dormit, traverse de masă, nu din hârtie,
garnituri de masă, nu din hârtie, șervețele de
masă din material textil, fețe de masă, nu din
hârtie, protecții pentru masă din material textil,
tafta (țesătură), material textil, față (lenjerie),
fețe (huse pentru saltele), huse din pânză
formate pentru capacul de toaletă, prosoape
din material textil, pânze imprimate pentru
broderie /pânză împrimată pentru broderie,
pleduri de călătorie (pături pentru genunchi),
împletitură(țesătură), tul, țesături pentru tapițerie,
catifea, carpete textile agățate pe pereți/tapiserie
(carpete agățate pe pepeți), din material textil,
pânză de lână/țesătură de lână, zefir(țesătură).
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului, stihare (alba), ghete,
șoturi (îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni
pentru bebeluși (lenjerie de corp), bandane
(fulare), sandale de baie, papuci de baie, halate
de baie, căști de baie, slipuri de baie/pantaloni
scurți de baie, costume de baie, îmbrăcăminte
pentru plajă, pantofi pentru plajă, curele
(îmbrăcăminte), berete, bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, șaiuricu
pene (articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloți tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
caschete, șepci(articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitație din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manșoane/
manșetefîmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
cicliști, gulere detașabile, pemuțe împotriva
transpirației pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechipmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto(espadrile),
veste de pescuit, fitinguri metalice pentru
încălțăminte, pantofi de fotbal/ ghete de
fotbal, sacipentrupicioare, neîncălziți electric,
încălțăminte, carâmbi pentru încălțăminte, cape
de blană, blănuri (îmbrăcăminte), trenduri
(îmbrăcăminte), galoși, jartiere, burtiere, mănuși
(îmbrăcăminte), pantofi pentru gimnastică,
pelerine pentru coafor/frizerie, cizmulițe, cloșuri
pentru pălării (schelete), pălării, bentițe
(îmbrăcăminte), articole de acoperitcapulpentru
purtare, șosete-tălpici, protecții de călcâi
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pentru încălțăminte, tocuri, glugifîmbrăcăminte),
ciorăpărie, jachete (îmbrăcăminte), jersee
(îmbrăcăminte), uniforme de judo, rochii tip
pulover/ rochii tip salopetă, uniforme de karate,
chimonouri, chiloțide damă/ chiloțipantalonași,
tricotaje (îmbrăcăminte), cizme din dantelă,
trusouripentru copiifîmbrăcăminte), egări
(jambiere) /jambiere, egări(pantaloni), costume
de gimnastică/balet, uniforme oficiale, orare,
mantile, costume de balrnascat, mitre (pălării),
mănuși cu un deget, curele cu buzunar
pentru banipmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
motociciiști, apârătoride urechipmbrăcăminte),
eșarfe circulare pentru gât/ protecții pentru
gât, îmbrăcăminte din latex, articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, îmbrăcăminte
cu led-uri încorporate, eșarfe pentru cap,
sutiene autoadezive/bustiere autoadezive,
cravate, dispozitive anti- alunecarepentru
încălțăminte, îmbrăcăminte de stradă, salopete/
combinezoane, paltoane bărbătești/pardesie,
îmbrăcăminte din hârtie, pălării din hârtie
(îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli de-
a gatajpiese de îmbrăcăminte), sandale, sariuri,
saronguri, panglicipentru purtare, eșarfe, șaluri,
plastroane pentru cămăși, platei de cămăși,
cămăși, pantofi, cămăși cu mânecă scurtă,
căști de duș, bocanci de schi, mănuși de
schi, fuste, pantaloni scurți tip fustă, bonete,
măști de somn, papuci, furouri(lenjerie de corp),
bretele pentru susținerea șosetelor, șosete,
branțuri, tălpipentru încălțăminte, șoșoni, articole
sportdin jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
portjartiere, ciorapi, crampoane pentru ghetele
de fotbal, jachete căptușite(îmbrăcăminte),
costume, bretele pentru îmbrăcăminte
(suspensoare)Zsuspensoare, ciorapi care
absorb transpirația, lenjerie de corp care
absoarbe transpirația/desuuri care absorb
transpirația, ciorapi care absorb transpirația,
flanele/pulovere/hanorace (pulovere), body-
uri(lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanți, bombeuripentru încălțăminte,
togi, jobene, curele pentru jambiere,
pantaloni(am), turbane, chiloți, lenjerie de
corp/ desuuri, uniforme, pâslari(cizme din
pâslă), văluri(îmbrăcăminte), cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), veste /jiletci,
îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălțăminte, costume din neoprenpentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere.
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a
unei game variate de bunuri din clasele 18,

24, 25 cu excepția transportului acestora,
permițând clienților să vadă și să cumpere
în mod convenabil aceste bunuri, astfel
de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzare de produse, al
cataloagelor de comandă prin poștă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, administrarea programelor
de fidelizare destinate celor care călătoresc cu
avionul, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, asistență administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă/asistență
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenție
de publicitate, închirierea spațiului publicitar,
publicitate prin poștă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producția
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor(funcții de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcții de birou),
licitare, postarea de afișe publicitare, închirierea
panourilor de afișaj (panouri publicitare),
ținerea evidenței contabile/ contabilitate,
asistență în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficiența afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigații privind afacerile,
consultanță în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artiști, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii independente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcții, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terți,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de agenție de informații comerciale,
asistență privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informații comerciale
și consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor și serviciilor, administrare comercială
privind licențierea bunurilor și serviciilor
aparținând terților, oferirea de informații de
contact comerciale și de afaceri, servicii de
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intermediere comercială, servicii de informații
competitive, compilarea de informații în baze
de date computerizate, compilarea statisticilor,
compilarea indexurilor de informații pentru
scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fișierelor,
consultanță privind strategiile de comunicare în
relațiile publice, consultanță privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fișierele calculatorului pentru
terți, demonstrații cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poștă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eșantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenție
de import-export, managementul interimar al
afacerii: facturare, servicii de așezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informații privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relații media, servicii de comunicații corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoțiile publicitare sau de
vânzări, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, stabilirea abonamentelor la
ziar pentru terți, închiriere de echipamente și
mașini de birou, publicitate online pe o rețea
de calculatoare, furnizarea unei piețe comerciale
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, servicii de comerț online cu amănuntul
pentru muzica digitală descărcabilă, servicii de
comerț online cu amănuntul pentru tonurile de
apel descărcabile, servicii de comerț online
cu amănuntul online pentru filmele și muzica
descărcabilă și preînregistrată, servicii de comerț
online cu produse din clasele 18, 24, 25,
sondaje de opinie, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoționale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ștatelor de plată, consultanță în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, închirierea
mașinilor de fotocopiere, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a prețurilor, servicii de achiziție
pentru terți (achiziționarea de bunuri și servicii
pentru alte afaceri), promovarea bunurilor și

serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor și
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing, servicii
administrative pentru trimiteri medicale, servicii
de comerț cu amănuntul pentru preparatele
sanitare și veterinare și pentru proviziile
medicale, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzărilor pentru terți,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, servicii de secretariat, aranjarea
vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonații indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcții de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea și menținerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare și farmaceutice și pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terți/scrierea de cv-uri
pentru terți.

───────
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(210) M 2022 03090
(151) 02/05/2022
(732) AGRII ROMANIA SRL, CALEA

LUGOJULUI, NR. 3, JUDEȚ TIMIȘ,
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
PIASTUN

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

1. Preparate bacteriologice folosite în
agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, adjuvanți chimici folosiți în
agricultură, produse chimice destinate utilizării
în agricultură, produse chimice folosite în
agricultură, horticultură și silvicultură, produse
chimice folosite la erbicide, produse chimice
folosite în compozițiile de erbicide, aditivi
chimici pentru fungicide, lichide auxiliare folosite
împreună cu aditivi pentru fungicide, fertilizanți
pentru pământ, aditivi pentru soluri (fertilizanți),
ingrasaminte, preparate pentru reglarea creșterii
plantelor, produse chimice folosite la prevenirea
efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice folosite la tratamentul
în urma efectelor dăunătoare ale mediului asupra
plantelor, produse chimice pentru tratarea bolilor
plantelor, produse pentru stimularea creșterii
plantelor, hormoni pentru plante (fitohormoni),
îngrășăminte pentru plante, ingrasaminte pentru
agricultura, biofertilizatori cu azot, fertilizante
complexe.
5. Erbicide, erbicide de uz agricol, fungicide
de uz agricol, fungicide, fungicide pentru
eliminarea dăunătorilor, erbicide de uz domestic,
fungicide de uz domestic, pesticide, pesticide
biologice pentru uz agricol, comercial și casnic,
bactericizi, preparate pentru exterminarea
dăunătorilor, paraziților și insectelor, pesticide,
fungicide, erbicide, insecticide, repelenți pentru
dăunători, paraziți și insecte, produse sterilizante
pentru soluri , insecticide, insecticide de uz
agricol, acaricide, acaricide de uz agricol,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare.

───────

(210) M 2022 03091
(151) 02/05/2022
(732) BOGDAN BLAJ, STR. NICOLAE

BĂLCESCU, NR. 25, AP. 1, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

BLAJ LAW

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 27.05.21;
29.01.02; 29.01.04; 29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#222d4d), maro (HEX#b0a387),
gri (HEX#fcfcf9)

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

45. Servicii juridice, asistență juridică la
întocmirea contractelor, cercetare juridică în
legătură cu tranzacții imobiliare, cercetări
juridice, consiliere cu privire la litigii, consiliere
juridică, consiliere juridică legată de franchising,
consiliere juridică în procesul de prezentare a
unui răspuns la cererile de oferte, consiliere
în domeniul proprietății intelectuale, consiliere
în materie de proprietate intelectuală, consiliere
și reprezentare juridică, consultanță în legătură
cu respectarea protecției datelor, consultanță
în materie de litigii, consultanță oferită de
experți pentru problemele juridice, consultanță
pentru afaceri juridice personale, consultanță
privind acordarea de licențe pentru software de
calculator, consultanță privind înregistrarea de
nume de domenii, furnizare de informații cu
privire la drepturile omului, furnizare de informații
despre drepturile de proprietate industrială,
furnizare de informații despre servicii juridice
pe un site web, furnizare de informații în
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domeniul juridic, furnizare de opinii juridice de
specialitate, furnizarea de informații cu privire la
servicii juridice, furnizarea de informații juridice,
întocmire de rapoarte juridice în domeniul
drepturilor omului, protejarea drepturilor de
autor, pregătirea regulamentelor, pregătirea de
rapoarte juridice, servicii de asistență legală,
servicii de asistență pentru litigii, servicii
de autorizare, servicii de avocatură (servicii
juridice), servicii de cercetare de informații
juridice, servicii de consiliere juridică, servicii de
consiliere în materie de reglementări, servicii
de consultanță juridică în domeniul fiscal,
servicii de consultanță juridică, servicii de
consultanță privind aspecte legale în materie de
franchising, servicii de consultanță profesională
cu privire la încălcarea drepturilor de autor,
servicii de consultanță profesională cu privire
la acordarea licențelor de drepturi de autor,
servicii de consultanță profesională în materie
de drepturi de autor, servicii de informare,
consultative și de consultanță referitoare la
probleme juridice, servicii de informare pe
probleme legale, servicii de informare referitoare
la standarde de fabricație, servicii de informare
în materie de standarde comerciale, servicii
de informații juridice, servicii de mediere a
conflictelor conjugale, servicii de mediere de
divorțuri, servicii de mediere juridică, servicii de
înregistrare de societăți, servicii de înregistrare
legală, servicii de pregătire a documentelor
juridice, servicii de reprezentare juridică, servicii
furnizate de avocați pledanți, servicii juridice
cu privire la licențe, servicii în materie de
litigii, servicii juridice (paralegale), servicii juridice
legate de afaceri, servicii juridice privind
procesele judecătorești, servicii juridice pro
bono, servicii juridice referitoare la exploatarea
de drepturi de autor asupra filmelor, servicii
juridice referitoare la exploatarea de drepturi de
autor asupra materialelor tipărite, servicii juridice
referitoare la exploatarea de drepturi derivate în
legătură cu producțiile de filme, de televiziune,
video și muzicale, servicii prestate de avocați
consultanți.

───────

(210) M 2022 03092
(151) 02/05/2022
(732) NANDESZ COMPANY SRL, STR.

VERII NR.23, CAMERA 1, JUDEȘ
BRAȘOV, SĂCELE, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR.12-14,
JUDEȚ BRAȘOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

BYOES BE YOUR OWN
ENERGY SOURCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.04.01;
26.04.02; 29.01.04

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

clase:
6. Aluminiu, uşi blindate, metalice, uşi armate,
metalice, voliere (structuri) din metal, balustrade
din metal, materiale de construcţii din metal,
panouri de construcţii din metal, construcţii din
metal, îmbinări de cabluri metalice, neelectrice,
legături de cabluri metalice, neelectrice,
materiale metalo-ceramice, acoperire metalică
(prin placare) pentru construcţii, cleme metalice
pentru cabluri şi ţevi, cuie spintecate din metal,
mânere metalice pentru uşi, deschizătoare de
uşi din metal, neelectrice, tocuri de uşi din
metal, rame de uşi din metal, încuietori metalice
pentru uşi, uşi metalice, conducte metalice,
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pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată, conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată, conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, fitinguri metalice pentru construcţii,
uşi pliante metalice, grinzi metalice pentru
construcţii, porţi metalice, sârmă de fier,
feronerie, articole metalice , de mică dimensiune,
grilaje din fier pentru uşi, încuietori metalice,
piuliţe metalice, ţigle metalice, materiale de
armare din metal, pentru beton, materiale de
armare din metal pentru construcţii, tije metalice
pentru sudare, ţigle metalice pentru acoperişuri,
schele metalice, şuruburi metalice, cofraje
metalice, trepte (scări) din metal, uşi batante din
metal, plăci metalice pentru construcţii, ţevi de
apă metalice.
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, ,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, aparate de răcire a aerului,
instalaţii de filtrare a aerului, aparate şi maşini
de purificare a aerului, sterilizatoare de aer,
instalaţii de aer condiţionat, aparate de aer
condiţionat, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru
baie, instalaţii sanitare pentru baie, corpuri de
iluminat pentru plafoane, radiatoare de încălzire
centralizată, maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii
şi echipamente de răcire, lămpi standard, lămpi
de podea, aparate si instalatii de încălzire
prin pardoseală, umidificatoare, ventilatoare
(aer condiţionat), ventilatoare (componente ale
instalaţiilor de aer condiţionat), ventilatoare
electrice pentru uz personal, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, încălzitoare pentru băi,
aparate de încălzire, instalaţii de încălzire,
instalaţii de încălzire (apă), instalaţii pentru
încălzirea apei, cazane de încălzire, elemente de
încălzire, aparate cu aer cald, becuri, electrice,
robinete pentru ţevile de apă, robineţi pentru
ţevile de apă, țevi (componente ale instalaţiilor
sanitare), ţevi de apă pentru instalaţiile sanitare,
accesorii de siguranţă pentru instalaţiile şi
ţevile de apă sau gaz, aparate şi instalaţii
sanitare, cabine de duş, duşuri, chiuvete, prize
pentru corpurile de iluminat electrice, băi spa
(căzi), lămpi stradale, robinete pentru ţevi şi
conducte, robineţi pentru ţevi şi conducte,
scaune de toaletă, pisoare ca obiecte sanitare,
instalaţii şi aparate de ventilaţie (aer condiţionat),
încălzitoare de apă, instalaţii de distribuire a
apei, instalaţii de conducte de apă, instalaţii
de purificare a apei, aparate de filtrare a apei,
chiuvete de bucătărie cu blat încorporat .

35. Asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de ofertă, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de propuneri,
publicitate, servicii de agenţie de publicitate,
producţia de clipuri publicitare, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, facturare, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
cu plata per click, recrutarea de personal,
publicitate radio, marketing cu public ţintă,
marketing imobiliar, servicii de publicitate
în domeniul imobiliar, analiză de marketing
în domeniul imobiliar, vânzare prin licitație
de bunuri imobiliare, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), servicii de intermediere
comercială, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru
alte afaceri), negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei piețe on-line
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, organizarea de târguri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comerț in spatiu
fizic si online, cu amanuntul si cu ridicata
a produselor aluminiu, uşi blindate metalice ,
uşi armate metalice, voliere (structuri) din
metal, balustrade din metal, materiale de
construcţii din metal , panouri de construcţii
din metal, construcţii din metal, îmbinări de
cabluri metalice neelectrice , legături de
cabluri metalice neelectrice, materiale metalo-
ceramice, acoperire metalică (prin placare)
pentru construcţii , cleme metalice pentru cabluri
şi ţevi , cuie spintecate din metal, mânere
metalice pentru uşi, deschizătoare de uşi din
metal, neelectrice ,tocuri de uşi din metal /
rame de uşi din metal, încuietori metalice
pentru uşi, uşi metalice, conducte metalice,
pentru instalaţiile de încălzire centralizată /
ţevi metalice, pentru instalaţiile de încălzire
centralizată / conducte şi ţevi metalice, pentru
instalaţiile de încălzire centralizată , conducte
metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer
condiţionat, fitinguri metalice pentru construcţii,
uşi pliante metalice , grinzi metalice pentru
construcţii, porţi metalice, sârmă de fier,
feronerie, articole metalice , de mică dimensiune,
grilaje din fier pentru uşi , încuietori metalice,
piuliţe metalice, ţigle metalice, materiale de
armare din metal pentru beton, materiale de
armare din metal pentru construcţii , tije
metalice pentru sudare, ţigle metalice pentru
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acoperişuri , schele metalice, şuruburi metalice,
cofraje metalice , trepte (scări) din metal,
uşi batante din metal , plăci metalice pentru
construcţii, ţevi de apă metalice, aparate de
răcire a aerului , instalaţii de filtrare a aerului,
aparate şi maşini de purificare a aerului ,
sterilizatoare de aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, fitinguri pentru
baie, instalaţii pentru baie , instalaţii sanitare
pentru baie, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, maşini şi
instalaţii de răcire, instalaţii şi echipamente
de răcire, lămpi standard, lămpi de podea,
aparate si instalatii de încălzire prin pardoseală,
umidificatoare , ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, schimbătoare de căldură altele decât
componentele maşinilor, pompe de căldură,
încălzitoare pentru băi, aparate de încălzire,
instalaţii de încălzire , instalaţii de încălzire
(apă) , instalaţii pentru încălzirea apei , cazane
de încălzire , elemente de încălzire, aparate
cu aer cald, becuri electrice , robinete pentru
ţevile de apă , robineţi pentru ţevile de apă,
țevi (componente ale instalaţiilor sanitare) , ţevi
de apă pentru instalaţiile sanitare, accesorii de
siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau
gaz , aparate şi instalaţii sanitare , cabine de
duş , duşuri , chiuvete , prize pentru corpurile de
iluminat electrice, băi spa (căzi), lămpi stradale,
robinete pentru ţevi şi conducte ,robineţi pentru
ţevi şi conducte, scaune de toaletă, pisoare ca
obiecte sanitare, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), încălzitoare de apă , instalaţii
de distribuire a apei , instalaţii de conducte de
apă , instalaţii de purificare a apei , aparate
de filtrare a apei ,chiuvete de bucătărie cu blat
încorporat.
36. Managementul apartamentelor, evaluare
financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare)., analiză financiară, consultanţă
financiară, oferirea de informaţii financiare,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, studii financiare,
afaceri imobiliare, management imobiliar,
intermediere pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de clădiri, servicii de agenție pentru
închirierea de proprietăți imobiliare, servicii de
agenții imobiliare pentru închirierea de terenuri,
achiziție de proprietăți imobiliare (pentru terți),
achiziții de terenuri pentru închiriere, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii ale
agențiilor imobiliare de spații comerciale,

servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea spațiilor comerciale, servicii
ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea și
închirierea de clădiri, servicii de agenţie
imobiliară în interesul beneficiarilor în vederea
vânzării, cumpărării sau închirierii de imobile,
servicii de achiziții imobiliare, servicii de
informații computerizate privind proprietățile
imobiliare.
37. Zidire, izolarea clădirilor, instalarea
şi repararea alarmelor antifurt, servicii
de tâmplărie, închirierea echipamentelor
de construcţii, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
demolarea clădirilor, instalare de utilități pe
șantiere de construcții, servicii de electricieni,
instalare și reparare de echipamente de protecție
împotriva inundațiilor, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de curatenie),
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea echipamentelor de
încălzire, instalarea şi repararea aparatelor de
aer condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, vopsire, interioară şi
exterioară, aplicarea tapetului / tapetare,
tencuire, lucrari de instalaţie de apă şi canal,
pavarea drumurilor, servicii pentru acoperişuri,
tapiţare, lăcuire, încărcarea bateriilor la vehicule,
construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte imobiliare,
servicii de construcții civile şi industriale,
servicii de construcție de case, servicii de
construcție de clădiri de apartamente, servicii
de construcții, servicii de construcții civile,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale și
comerciale, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, reparaţii şi
întreţinere imobile rezidenţiale, instalaţii şi
mentenanţă pentru instalaţii.

───────


