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Cereri Mărci publicate în 31/12/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 09183

(151)
24/12/2019

(732)
MIHAELA PETRACHE
ELENA-LUMINITA IOANU

2 M 2019 09184

24/12/2019

MIHAELA PETRACHE
ELENA-LUMINITA IOANU

MYSU

3 M 2019 09185

24/12/2019

MIHAELA PETRACHE
ELENA-LUMINITA IOANU

MYSU

4 M 2019 09186

24/12/2019

MIHAELA PETRACHE
ELENA-LUMINITA IOANU

MYSU

5 M 2019 09187

24/12/2019

MIHAELA PETRACHE
ELENA-LUMINITA IOANU

MYSU

6 M 2019 09188

24/12/2019

MIHAELA PETRACHE
ELENA-LUMINITA IOANU

MYSU

7 M 2019 09189

24/12/2019

MIHAELA PETRACHE
ELENA-LUMINITA IOANU

MYSU

8 M 2019 09190

24/12/2019

MIHAELA PETRACHE
ELENA-LUMINITA IOANU

MYSU

9 M 2019 09191

24/12/2019

MIHAELA PETRACHE
ELENA-LUMINITA IOANU

MYSU

10 M 2019 09192

24/12/2019

CREATIV DENTAL STUDIO SRL iDentify Dental Clinics

11 M 2019 09193

24/12/2019

ANTENA TV GROUP S.A.

RAMAN CU TINE

12 M 2019 09194

24/12/2019

ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
PETROLUL 52

ACADEMIA PETROLUL

13 M 2019 09195

24/12/2019

DRAGOS CONSTANTIN

Wine and Story

14 M 2019 09196

24/12/2019

SCALA SKYLINE SRL

SKYLINE

15 M 2019 09197

24/12/2019

PHARCO IMPEX 93 S.R.L.

PHARCOLLAGEN

16 M 2019 09198

24/12/2019

BOEHRINGER INGELHEIM
VETMEDICA GMBH

ENTERISOL ILEITIS

17 M 2019 09199

24/12/2019

BEST SECURITY DIVISION
SRL

BEST BSD SECURITY
DIVISION

18 M 2019 09200

24/12/2019

EXTRA BETON SRL

EXTRA BETON

19 M 2019 09201

24/12/2019

VITACARE SRL

ARTROVIT

20 M 2019 09202

24/12/2019

VITACARE SRL

INULOSTIM

21 M 2019 09203

24/12/2019

VITACARE SRL

ENZYMCARE

22 M 2019 09204

24/12/2019

VITACARE SRL

MEGAIMUN

2

(540)
MYSU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
23 M 2019 09205

(151)
24/12/2019

(732)
VITACARE SRL

(540)
MENTALPLUS

24 M 2019 09206

24/12/2019

VITACARE SRL

REDUCT PLUS

25 M 2019 09207

24/12/2019

VITACARE SRL

HORMOSTIM

26 M 2019 09208

24/12/2019

VITACARE SRL

GLUCOCROM

27 M 2019 09209

24/12/2019

VITACARE SRL

EGO POTENT

28 M 2019 09210

24/12/2019

SC VITACARE SRL

RENOCARE

29 M 2019 09211

24/12/2019

SC VITACARE SRL

STRESSTOP

30 M 2019 09212

24/12/2019

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ETİ Adicto
ANONIM ŞIRKETI

31 M 2019 09213

24/12/2019

VITACARE SRL

PROFEMINA

32 M 2019 09214

24/12/2019

VITACARE SRL

IZ GLOBIN

33 M 2019 09215

24/12/2019

VITACARE SRL

MENOCARE

34 M 2019 09216

24/12/2019

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ETi Petito
ANONIM ŞIRKETI

35 M 2019 09217

24/12/2019

ETI GIDA SANAYI VE TICARET ETi Puf
ANONIM ŞIRKETI

36 M 2019 09218

24/12/2019

REAL HYPER MAGAZINE SRL

remarkt oferte fără egal

37 M 2019 09219

24/12/2019

GEORGE DANIEL OPREA
MONICA MURESAN
SEBASTIAN GABRIEL
TONCEAN

GENERAȚIA FIT

38 M 2019 09220

24/12/2019

REAL HYPER MAGAZINE SRL

re

39 M 2019 09221

24/12/2019

SC MINDUSTRIES SRL

Brutăria Bună

40 M 2019 09222

24/12/2019

EMPENDO DISTRIBUTION SRL empendo

3

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/12/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09183
24/12/2019
MIHAELA PETRACHE, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR. 67, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ELENA-LUMINITA IOANU, STR.
SOLDAT IULIAN TOMOVICI NR.
5, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09184
24/12/2019
MIHAELA PETRACHE, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR. 67, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ELENA-LUMINITA IOANU, STR.
SOLDAT IULIAN TOMOVICI NR.
5, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MYSU
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.08
(591) Culori revendicate:alb, negru, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru frumuseţe şi îngrijirea
corpului, parfumuri, apă de toaletă şi săpunuri,
apă de parfum, apă de toaletă, deodorant de
uz uman şi veterinar, uleiuri esenţiale, loţiuni
de păr, produse pentru baie, respectiv şampon,
spumă şi gel pentru duş şi pentru baie, produse
cosmetice, respectiv creme pentru mâini şi corp,
creme şi gel de ras, loţiuni after shave, preparate
cosmetice pentru baie, fond de ten, rimeluri,
rujuri.
5. Produse pentru îngrijirea pielii, respectiv
creme, pentru uz medicinal, produse pentru
îngrijirea părului de uz medicinal, preparate
terapeutice pentru baie, în principal şampon,
spumă şi gel pentru duş şi pentru baie, toate
având rol medicinal, deodorante (altele decât
cele de uz uman şi veterinar) de cameră şi
deodorant auto.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor a
produselor, respectiv produse pentru îngrijirea
pielii, parfumuri şi produse cosmetice cat şi
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
acestea (exceptând transportul lor), permiţând
cumpărătorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru femei,
copii şi bărbaţi.

MYSU
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.08
(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru frumuseţe şi îngrijirea
corpului, parfumuri, apă de toaletă şi săpunuri,
apă de parfum, apă de toaletă, deodorant de
uz uman şi veterinar, uleiuri estenţiale, loţiuni
de păr, produse pentru baie, respectiv şampon,
spumă şi gel pentru duş şi pentru baie, produse
cosmetice, respectiv creme pentru mâini şi corp,
creme şi gel de ras, loţiuni after shave, preparate
cosmetice pentru baie, fond de ten, rimeluri,
rujuri.
5. Produse pentru îngrijirea pielii, respectiv
creme, pentru uz medicinal, produse pentru
îngrijirea părului de uz medicinal, preparate
terapeutice pentru baie, în principal şampon,
spumă şi gel pentru duş şi pentru baie, toate
având rol medicinal, deodorante (altele decât
cele de uz uman şi veterinar) de cameră şi
deodorant auto.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor a
produselor, respectiv produse pentru îngrijirea
pielii, parfumuri şi produse cosmetice cat şi
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
acestea (exceptând transportul lor), permiţând
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cumpărătorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru femei,
copii şi bărbaţi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09185
24/12/2019
MIHAELA PETRACHE, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR. 67, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ELENA-LUMINITA IOANU, STR.
SOLDAT IULIAN TOMOVICI NR.
5, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

cele de uz uman şi veterinar) de cameră şi
deodorant auto.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor a
produselor, respectiv produse pentru îngrijirea
pielii, parfumuri şi produse cosmetice cat şi
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
acestea (exceptând transportul lor), permiţând
cumpărătorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru femei,
copii şi bărbaţi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09186
24/12/2019
MIHAELA PETRACHE, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR. 67, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ELENA-LUMINITA IOANU, STR.
SOLDAT IULIAN TOMOVICI NR.
5, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MYSU
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.08
(591) Culori revendicate:roz-auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru frumuseţe şi îngrijirea
corpului, parfumuri, apă de toaletă şi săpunuri,
apă de parfum, apă de toaletă, deodorant de
uz uman şi veterinar, uleiuri estenţiale, loţiuni
de păr, produse pentru baie, respectiv şampon,
spumă şi gel pentru duş şi pentru baie, produse
cosmetice, respectiv creme pentru mâini şi corp,
creme şi gel de ras, loţiuni after shave, preparate
cosmetice pentru baie, fond de ten, rimeluri,
rujuri.
5. Produse pentru îngrijirea pielii, respectiv
creme, pentru uz medicinal, produse pentru
îngrijirea părului de uz medicinal, preparate
terapeutice pentru baie, în principal şampon,
spumă şi gel pentru duş şi pentru baie, toate
având rol medicinal, deodorante (altele decât

MYSU
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.08
(591) Culori revendicate:argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse pentru frumuseţe şi îngrijirea
corpului, parfumuri, apă de toaletă şi săpunuri,
apă de parfum, apă de toaletă, deodorant de
uz uman şi veterinar, uleiuri estenţiale, loţiuni
de păr, produse pentru baie, respectiv şampon,
spumă şi gel pentru duş şi pentru baie, produse
cosmetice, respectiv creme pentru mâini şi corp,
creme şi gel de ras, loţiuni after shave, preparate
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cosmetice pentru baie, fond de ten, rimeluri,
rujuri.
5. Produse pentru îngrijirea pielii, respectiv
creme, pentru uz medicinal, produse pentru
îngrijirea părului de uz medicinal, preparate
terapeutice pentru baie, în principal şampon,
spumă şi gel pentru duş şi pentru baie, toate
având rol medicinal, deodorante (altele decât
cele de uz uman şi veterinar) de cameră şi
deodorant auto.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor a
produselor, respectiv produse pentru îngrijirea
pielii, parfumuri şi produse cosmetice cat şi
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
acestea (exceptând transportul lor), permiţând
cumpărătorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru femei,
copii şi bărbaţi.

eşarfe, mănuşi, articole de îmbrăcăminte din
blană, accesorii pentru îmbrăcăminte, respectiv,
curele din piele.
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor a
produselor, respectiv produse pentru îngrijirea
pielii, parfumuri şi produse cosmetice cat şi
articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
acestea (exceptând transportul lor), permiţând
cumpărătorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
───────

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09187
24/12/2019
MIHAELA PETRACHE, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR. 67, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ELENA-LUMINITA IOANU, STR.
SOLDAT IULIAN TOMOVICI NR.
5, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M 2019 09188
24/12/2019
MIHAELA PETRACHE, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR. 67, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ELENA-LUMINITA IOANU, STR.
SOLDAT IULIAN TOMOVICI NR.
5, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

MYSU
(531)
(591)

MYSU
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.08
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Genţi, poşete şi portofele din piele.
25. Articole de îmbrăcăminte, respectiv,
confecţii, articole de îmbrăcăminte din piele,
pulovere, cămăşi, bluze, tricouri, cvartete,

Clasificare Viena: 19.07.25; 29.01.14
Culori revendicate:negru, alb, argintiu,
auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Toate tipurile de parfumuri şi apă de toaletă,
respectiv, parfumuri, apă de parfum, apă de
toaletă, loţiuni after shave, deodorant de uz
uman, uleiuri esenţiale.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/12/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09189
24/12/2019
MIHAELA PETRACHE, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR. 67, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ELENA-LUMINITA IOANU, STR.
SOLDAT IULIAN TOMOVICI NR.
5, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

MYSU

MYSU
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 19.07.25; 29.01.13
Culori revendicate:negru, alb, argintiu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Toate tipurile de parfumuri şi apă de toaletă,
respectiv, parfumuri, apă de parfum, apă de
toaletă, loţiuni after shave, deodorant de uz
uman, uleiuri esenţiale.
───────

M 2019 09190
24/12/2019
MIHAELA PETRACHE, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR. 67, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ELENA-LUMINITA IOANU, STR.
SOLDAT IULIAN TOMOVICI NR.
5, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 19.07.25; 29.01.11
Culori revendicate:roz-auriu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Toate tipurile de parfumuri şi apă de toaletă,
respectiv, parfumuri, apă de parfum, apă de
toaletă, loţiuni after shave, deodorant de uz
uman, uleiuri esenţiale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09191
24/12/2019
MIHAELA PETRACHE, STR.
CONSTANTIN SANDU-ALDEA
NR. 67, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ELENA-LUMINITA IOANU, STR.
SOLDAT IULIAN TOMOVICI NR.
5, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09192
24/12/2019
CREATIV DENTAL STUDIO SRL,
STR. PROGRESULUI NR. 2A,
JUD. MARAMURES, BAIA MARE,
MARAMUREȘ, ROMANIA
CABINET MIDIASEN
INNOVATIONS PFA, CALEA
TRAIAN NR. 4A, AP. 44, JUD.
MARAMURES, BAIA MARE,
430253, MARAMUREȘ, ROMANIA

MYSU
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 19.07.25; 29.01.11
Culori revendicate:roz-auriu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Toate tipurile de parfumuri şi apă de toaletă,
respectiv, parfumuri, apă de parfum, apă de
toaletă, loţiuni after shave, deodorant de uz
uman, uleiuri esenţiale.
───────

iDentify Dental Clinics
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
02.09.10; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09193
24/12/2019
ANTENA TV GROUP S.A., BD.
FICUSULUI NR. 44A, ETAJ 4A,
ZONA 2, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

RAMAN CU TINE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Publicaţii

periodice, reviste, albume,
cataloage, broşuri, tipărituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
compilarea de informaţii în baze de date
computerizate, organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare.
38. Telecomunicaţii, servicii de forumuri de
discuţii pe internet, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi de programe radio, activităţi
sportive şi culturale, filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ.
42. Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09195
24/12/2019
DRAGOS CONSTANTIN, STR.
BORSA NR. 42, BLOC 4G, SCARA
2, AP. 37, ETAJ 4, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09194
24/12/2019
ASOCIATIA CLUBUL
SPORTIV PETROLUL 52, STR.
STADIONULUI NR. 26, ET. 1-4,
SPAŢIUL D COLŢ SUD-VEST, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

ACADEMIA PETROLUL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

Wine and Story
(531)

Clasificare Viena: 27.05.08; 27.05.25;
25.01.19; 19.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Bauturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor .
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul tertilor, a
unei game variate de bunuri (cu exceptia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii ale agenţiilor de
publicitate şi servicii precum distribuirea de
prospecte, direct sau prin poştă, sau distribuirea
de eşantioane, această clasă se poate referi
la publicitate în legatură cu alte servicii,
precum cele privind împrumuturile bancare sau
publicitatea prin radio.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09196
24/12/2019
SCALA SKYLINE SRL, STR.
BRANULUI NR. 53, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

SKYLINE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 09197
24/12/2019
PHARCO IMPEX 93 S.R.L.,
STR. CORIOLAN MARCIUS NR.
23, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
BIROU 2, JUD. BRAŞOV, BRAȘOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 09198
24/12/2019
BOEHRINGER INGELHEIM
VETMEDICA GMBH, 55218
GERMANY, INGELHEIM,
GERMANIA
ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ENTERISOL ILEITIS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Vaccinuri pentru porcine.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09199
24/12/2019
BEST SECURITY DIVISION SRL,
INTRAREA STEFANESTI NR.
9A, CAMERA 1, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

PHARCOLLAGEN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Preparate
farmaceutice,
medicale
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
suplimente dietetice de uz uman şi veterinar,
plasturi, suplimente alimentare, nutritive,
dietetice, medicinale, vitaminice şi minerale.
───────

BEST BSD
SECURITY DIVISION
(531)

Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.24;
27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/12/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09200
24/12/2019
EXTRA BETON SRL, SAT
SALCUTA NR. 302, JUD.
DAMBOVITA, TITU, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

EXTRA BETON
(531)

Clasificare Viena: 15.01.17; 18.01.21;
26.11.03; 27.05.17; 27.05.25; 26.01.01;
26.01.16; 26.04.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Materiale
de
construcţii
nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii,
asfalt, smoală şi bitum, construcţii nemetalice
transportabile, monumente ( cu excepţia celor
din metal).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09201
24/12/2019
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ARTROVIT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,

(540)
(511)

M 2019 09202
24/12/2019
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

INULOSTIM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09203
24/12/2019
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ENZYMCARE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă

nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09204
24/12/2019
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

───────

MENTALPLUS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.

MEGAIMUN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.

M 2019 09205
24/12/2019
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09206
24/12/2019
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

REDUCT PLUS

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
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de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09207
24/12/2019
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

HORMOSTIM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09208
24/12/2019
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

GLUCOCROM

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi

alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09209
24/12/2019
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

EGO POTENT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09210
24/12/2019
SC VITACARE SRL, CALEA
RAHOVEI, NR. 266-268 ÎN INCINTA
ELECTROMAGNETICA BUSINESS
PARK, CORP 60, ET.2, CAMERA
09B, SECTORUL 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

RENOCARE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.

adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09212
24/12/2019
ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI , ORGANIZE
SANAYI BOLGESI NR. 11, CAD.
ESKISEHIR, TURCIA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09211
24/12/2019
SC VITACARE SRL, CALEA
RAHOVEI, NR. 266-268 ÎN INCINTA
ELECTROMAGNETICA BUSINESS
PARK, CORP 60, ET.2, CAMERA
09B, SECTORUL 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

STRESSTOP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice

ETİ Adicto
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14
Culori revendicate:maro, rosu, alb,
auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiţi, bomboane cu ciocolată, produse
de patiserie, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
napolitane,
torturi/prăjituri, tarte, deserturi, și anume,
deserturi de brutărie, deserturi pe bază de făină
și ciocolată,
spume de desert, deserturi cu gheață, îngheţate,
gheaţă comestibilă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09213
24/12/2019
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

PROFEMINA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09214
24/12/2019
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

IZ GLOBIN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale

de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09215
24/12/2019
VITACARE SRL, CALEA RAHOVEI
NR. 266-268, CORP C60, ET.
2, CAM. 9-11, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MENOCARE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
5. Preparate
farmaceutice,
medicale,
şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru ampremnte dentare, dezinfectanţi,
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09216
24/12/2019
ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI , ORGANIZE
SANAYI BOLGESI NR. 11, CAD.
ESKISEHIR, TURCIA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 09217
24/12/2019
ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI , ORGANIZE
SANAYI BOLGESI NR. 11, CAD.
ESKISEHIR, TURCIA
ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C.A. ROSETTI NR.
17, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ETi Petito
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14
Culori revendicate:alb, rosu, maro, gri
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiţi, bomboane cu ciocolată, produse
de patiserie, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
napolitane,
torturi/prăjituri, tarte, deserturi, și anume,
deserturi de brutărie, deserturi pe bază de făină
și ciocolată,
spume de desert, deserturi cu gheață, îngheţate,
gheaţă comestibilă.
───────

ETi Puf
(531)
(591)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.14
Culori revendicate:alb, rosu, maro, gri
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Biscuiţi, bomboane cu ciocolată, produse
de patiserie, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
napolitane,
torturi/prăjituri, tarte, deserturi, și anume,
deserturi de brutărie, deserturi pe bază de făină
și ciocolată,
spume de desert, deserturi cu gheață, îngheţate,
gheaţă comestibilă.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09218
24/12/2019
REAL HYPER MAGAZINE SRL,
STR. MOLIERE NR. 12-14, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09220
24/12/2019
REAL HYPER MAGAZINE SRL,
STR. MOLIERE NR. 12-14, ET. 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

remarkt oferte fără egal
(531)
(591)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.12
Culori revendicate:rosu (Pantone 485),
albastru (Pantone 294)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
inclusiv servicii
de vânzare cu amănuntul în hypermarket/
supermarket/market.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 09219
24/12/2019
GEORGE DANIEL OPREA,
STR. ALEEA TINCANI 3A, BL.
823, AP. 77, SC. 2, SECTOR
6, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
MONICA MURESAN, STR.
GEORGE ENESCU 8, AP. 21,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA
SEBASTIAN GABRIEL TONCEAN,
STR. SUBCETATE NR. 117,
JUDEȚUL MUREȘ, REGHIN,
MUREȘ, ROMANIA

GENERAȚIA FIT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

re
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01
(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 485)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
inclusiv servicii
de vânzare cu amănuntul în hypermarket/
supermarket/market.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09221
24/12/2019
SC MINDUSTRIES SRL, STR.
DRUMUL PĂDUREA NEAGRĂ,
NR. 1-17, BL. 52C, ET. 3, AP.
33, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 09222
24/12/2019
EMPENDO DISTRIBUTION SRL,
STR. NICOLAE TITULESCU
NR. 64, BL. 24, SC. B, ET. 1, AP.
42, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

empendo
Brutăria Bună
(531)

Clasificare Viena: 05.07.02; 27.05.01;
29.01.13
(591) Culori revendicate:auriu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
materiale didactice și de instruire, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare, caractere și clișee tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(531)

Clasificare Viena: 18.01.23; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:gri (HEX=#272f32),
roșu (HEX=#ea292c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
39. Transport, transport terestru, transport rutier,
organizarea transportului, transport de bunuri,
transport prin curier, transport de marfă,
transport de mărfuri, transport de bagaje,
transport cu camionul, transport și depozitare,
servicii de transport, transport de colete,
logistică de transport, transport de mobilă,
rezervări pentru transport, transportare de
mărfuri, transport rutier de mărfuri, transport
terestru de marfă, transport terestru de mărfuri,
servicii de hamali (transport), transport securizat
de bunuri, transport aerian de marfă, transport
aerian de mărfuri, organizarea serviciilor de
transport, servicii de transport naval, transport
naval de mărfuri, servicii de transport feroviar,
servicii de transport rutier, transport feroviar de
mărfuri, transport maritim de mărfuri, transport
pe calea ferată, transport refrigerat de alimente,
servicii de transport oceanic, transport feroviar
de produse, servicii pentru transportul bagajelor,
servicii de transporturi rutiere, depozitare de
marfă după transport, transport frigorific de
mărfuri congelate, transport și livrare de bunuri,
transport de obiecte de artă, servicii de transport
de containere, servicii de transport de alimente,
transport de bagaje pentru pasageri, transport
de bagaje pentru călători, transport de bagaje
ale pasagerilor, servicii de rezervare pentru
transport, transport frigorific de produse reci,
transport de mărfuri în vrac, servicii de mutare
industriale (transport), transport de colete în 24h,
transport rutier de produse farmaceutice, servicii
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de transport de mărfuri, servicii de transport
de încărcături, servicii de transport de marfă,
transport de mărfuri pe apă, servicii de transport
cu mașina, transport de mărfuri cu cargoboturile,
transport de materiale de construcție, servicii
de distribuție, distribuție (transport) de mărfuri
pe șosea, distribuție (transport) de mărfuri
pe apă, servicii de distribuție de mărfuri
paletizate, distribuție (transport) de mărfuri pe
calea aerului, distribuție (transport) de mărfuri
pentru vânzarea cu amănuntul, manipularea
containerelor, servicii de manipulare și de
încărcare a mărfii, mutări de mobilier, servicii
de transport pentru mutări internaționale, servicii
de mutări (servicii de demenajări), servicii de
transport pentru mutări pentru unități
comerciale (transport), livrare de mobilă.
───────

