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Cereri Mărci publicate în 24/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 09002 17/12/2020 AMALIA STANCIU proerecta

2 M 2020 09127 17/12/2020 TECHTEX SRL Dr.Albert

3 M 2020 09129 17/12/2020 ALEXANDRU COSMIN
GHEORGHE

ALLGREY OUTLINE

4 M 2020 09130 17/12/2020 ORIGINAL TRADITION S.R.L. ETAJ ROMANIAN
STREETWEAR SHOP

5 M 2020 09131 17/12/2020 SC TERAPIA SA Terapia - 100 de ani

6 M 2020 09132 17/12/2020 A.R.P.C.F. ASOCIATIA ROMANA
DE PSIHANALIZA DE CUPLU SI
FAMILIE

ARPCF Asociatia Romana de
Psihanaliza de Cuplu si Familie

7 M 2020 09133 17/12/2020 INFACO SRL HAR DE ROMANIA

8 M 2020 09134 17/12/2020 VASILE IONUT SANDULACHE EFEKT SUAVE

9 M 2020 09135 17/12/2020 SAGDIC ARSLAN GOKHAN Pan Caldi

10 M 2020 09136 17/12/2020 GALEA SECURITY SRL Galea Security

11 M 2020 09137 17/12/2020 ELENA-ALINA MĂGUREANU Mon Bébé

12 M 2020 09138 17/12/2020 VALENTINA NICOLETA ILIE valanto

13 M 2020 09139 17/12/2020 PROFI PENTRU SANATATE
SRL

Profi Pentru Sănătate Soluții
medicale avansate

14 M 2020 09140 17/12/2020 PAGINA DE PSIHOLOGIE SRL PAGINA DE PSIHOLOGIE

15 M 2020 09141 17/12/2020 GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) SRL

F & S

16 M 2020 09142 17/12/2020 DOLINI TM - GARDEN SRL Burger 100% Original

17 M 2020 09143 17/12/2020 SC TEXROM INC SRL Asiguram Romania

18 M 2020 09144 17/12/2020 S.C. CONEX DISTRIBUTION
S.A.

drive up

19 M 2020 09145 17/12/2020 S.C. DOLINI TM-GARDEN
S.R.L.

Shaorma 100% Original

20 M 2020 09146 17/12/2020 VLAD ROJISTEANU DEZINFECTIE FARA
COMPROMIS MR. BIOCID
PASIUNE PENTRU DETALIU

21 M 2020 09147 17/12/2020 MIRCEA PLATON ȘCOALA CLASICĂ

22 M 2020 09148 17/12/2020 SC ZAMANI XMR SRL ZAVORA

23 M 2020 09149 17/12/2020 SMITHFIELD ROMANIA S.R.L. Porchetti Comtim
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 09150 17/12/2020 ADRIAN EMIL FRATILA OR.: BUCUREȘTI G.

WASHINGTON nr. 1

25 M 2020 09151 17/12/2020 ASOCIATIA CAMINUL CASA
KEVIN

CĂMIN CASA KEVIN

26 M 2020 09152 17/12/2020 DANUT SANDU DAN SANDU

27 M 2020 09153 17/12/2020 OSIRIS INVESTMENT SRL LA DEPOZIT

28 M 2020 09154 17/12/2020 S.C. KAIMYK INVESTMENTS
S.R.L.

MK life.style.apartments

29 M 2020 09155 17/12/2020 NICOLAE-DANIEL
CEAUȘESCU

info deşeuri

30 M 2020 09156 17/12/2020 GAMA CONSTRUCT SRL GAMA POINT
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(210) M 2020 09002
(151) 17/12/2020
(732) AMALIA STANCIU, STRADA

POVERNEI NR 11-13, ETAJ 3,
APARTAMENT 9 INTERFON 09,
BUCUREŞTI, 10641, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

proerecta

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (HEX
#342A70), alb (HEX #F7F7F7), roşu
( HEX #AF064B)

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

5. Suplimente alimentare si preparate dietetice,
de uz medical.
32. Siropuri pentru bauturi nealcoolice

───────

(210) M 2020 09127
(151) 17/12/2020
(732) TECHTEX SRL, STR. 1 NR. 312,

JUDEȚUL BIHOR, SAT OŞORHEI/
COMUNA OŞORHEI, BIHOR,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CIUPAN CORNEL,
STR. MESTECENILOR NR. 6, BL.
E9, SC. 1, AP.2, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400348, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Dr.Albert

(531) Clasificare Viena:
02.01.23; 24.01.08; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu (HEX
#CC0000), roșu închis (HEX #990000),
alb (HEX #FFFFFF), negru

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

10. Măşti chirurgicale, măşti utilizate de
către personalul medical, măsti faciale pentru
protecţie medicală, măsti faciale pentru protecţie
medicală, pentru copii, halate, combinezoane,
capeline şi botosi de unică folosintă, pentru
personalul medical.
25. Halate impermeabile, halate de unică
folosinţă, combinezoane de unică folosinţă,
capeline, botoşi.

───────
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(210) M 2020 09129
(151) 17/12/2020
(732) ALEXANDRU COSMIN

GHEORGHE, PESCARILOR
NR.3, BL.MZ1, SC.A, ET.3,
AP.13, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

ALLGREY OUTLINE

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01

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

35. Servicii de comert cu mobilier, covoare,
perdele, țesături, corpuri de iluminat, obiecte
decorațiuni interioare.

───────

(210) M 2020 09130
(151) 17/12/2020
(732) ORIGINAL TRADITION S.R.L.,

STR. EPISCOPIEI NR. 6, SPAȚIUL
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ETAJ ROMANIAN
STREETWEAR SHOP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu genți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru haine, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii de
modă, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genți de mână, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de comerț cu amănuntul prin comenzi
poștale de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte.

───────
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(210) M 2020 09131
(151) 17/12/2020
(732) SC TERAPIA SA, STR. FABRICII

NR.124, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 400632, CLUJ,
ROMANIA

(540)
Terapia - 100 de ani

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

1. Produse chimice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, precum şi în agricultură, horticultură
şi silvicultură, inclusiv cele care intră în
compoziţia produselor care aparţin altor clase,
detergenţi pentru uz industrial, amidon pentru uz
industrial, săruri pentru uz industrial, preparate
chimice şi materiale pentru filme, fotografie și
imprimare, răşini artificiale şi sintetice în stare
brută, materiale plastice neprelucrate, compoziţii
pentru stingerea şi prevenirea incendiilor,
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor,
substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor
de animale, adezivi pentru utilizare în industrie,
chituri şi alte materiale de umplere, medii
de creştere, compost, bălegar, îngrăşăminte,
preparate biologice pentru utilizare în industrie
şi ştiinţe, sare pentru conservat, cu excepţia
celei pentru conservat alimente, aditivi pentru
utilizare în industria alimentară, pectină, lecitină,
enzime şi conservanţi chimici, compoziţii
și substanţe chimice şi organice destinate
utilizării la fabricarea de alimente şi de
băuturi, ingrediente pentru utilizare în fabricarea
produselor cosmetice şi farmaceutice, vitamine,
conservanţi şi antioxidanţi, materiale de filtrare
chimice, minerale, vegetale, materiale ceramice
sub formă de particule şi alte materiale în stare
brută, substanţe, produse şi preparate chimice şi
elemente naturale.
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, preparate sanitare care reprezintă
articolele de toaletă, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
deodorante de uz uman sau veterinar, preparate
pentru parfumarea camerei, preparate de albire
şi alte substanţe de spălare, preparate de
curăţare, lustruire, degresare şi abrazive pentru
utilizare casnică şi în alte medii, ţesuturi
impregnate cu loţiuni cosmetice, autocolante
pentru unghii, ceară de lustruire, ceară de
croitorie, ceară pentru cizmărie, hârtie abrazivă,
preparate pentru îngrijirea animalelor.
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 amprente dentare,
dezinfectant, produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide, preparate
chimico-farmaceutice, preparate chimice pentru
scopuri farmaceutice, medicale şi veterinare,
pastile şi tablete pentru scopuri farmaceutice,
preparate pe bază de vitamine, suplimente,
plasturi cu vitamine, reactivi chimici pentru
scopuri medicale sau veterinare, adjuvanţi
pentru scopuri medicale, dulciuri şi bomboane
medicinale, gumă de mestecat pentru
scopuri medicale, capsule pentru medicamente,
substanţe şi creioane caustice pentru scopuri
farmaceutice, creioane hemostatice, creioane
împotriva negilor, cărbune pentru scopuri
farmaceutice, depurative, laxative, purgative,
preparate de diagnosticare pentru scopuri
medicale şi veterinare, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, elixire (preparate farmaceutice),
infuzii medicinale, tincturi pentru scopuri
medicale, ceaiuri şi extracte din plante pentru
scopuri medicinale şi farmaceutice, uleiuri
medicinale, ierburi şi rădăcini medicinale,
băuturi medicinale, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, ape minerale pentru scopuri
medicale şi săruri de apă minerală, săruri
pentru scopuri medicale, imunostimulante, fibre
pentru scopuri medicale, materiale injectabile
de umplutură dermică, bureţi contraceptivi,
bureţi cicatrizanţi, narcotice, opiacee, sedative/
tranchilizante, soporifice, stickuri contra durerilor
de cap, seruri, supozitoare, ierburi de fumat
pentru scopuri medicale, tonice (medicamente),
preparate pe bază de oligoelemente pentru
uz uman şi veterinar, vaccinuri, antihelmintice/
vermifuge, preparate
pentru distrugerea paraziţilor, şampoane
medicinale de uz uman şi veterinar,
săpunuri antibacteriene, dezinfectante şi
cu conţinut medicamentos, loţiuni pentru
scopuri farmaceutice şi veterinare, loţiuni
medicamentoase şi antibacteriene de uz
uman şi veterinar, paste de dinţi medicinale,
balsamuri pentru scopuri medicale, antiseptice,
biocide, detergenţi pentru scopuri medicale,
dezinfectanţi igienici, preparate de sterilizare,
preparate pentru tratarea acneei, unguente
de uz farmaceutic şi veterinar, alifii, pomade
pentru scopuri medicale, geluri de masaj pentru
scopuri medicale, preparate farmaceutice pentru
îngrijirea pielii şi pentru tratarea arsurilor și a
arsurilor solare, pediculicide şi scabicide, loţiuni
după bărbierit cu conţinut medicamentos, apă
de gură pentru scopuri medicale, şerveţele
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impregnate cu loţiuni farmaceutice, înlocuitori
ai meselor, băuturi dietetice, adaptate pentru
uz medical sau veterinar, pilule antioxidante,
supresante ale apetitului pentru scopuri
medicale, preparate medicale pentru slăbit,
preparate
biologice, bacteriene şi bacteriologice pentru uz
uman şi veterinar, culturi de microorganisme
pentru uz medical sau veterinar, fibre dietetice,
digestive pentru scopuri farmaceutice, preparate
şi suplimente enzimatice pentru scopuri
medicale şi veterinare, fermenţi pentru scopuri
farmaceutice, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, deodorante,
altele decât cele de uz uman sau veterinar,
remedii pentru perspiraţie, preparate sanitare
pentru igiena personală, altele decât articolele de
toaletă, preparate medicamentoase de toaletă,
suplimente dietetice cu efect cosmetic, scutece
pentru copii şi pentru incontinenţă, scutece de uz
veterinar.
10. Dispozitive medicale, dispozitive medicale
de unică folosinţă, dispozitive medicale sub
formă de comprimate, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare,
membre, ochi şi dinţi artificiali, articole
ortopedice, materiale de sutură, dispozitive
terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru
persoanele cu handicap, aparate de masaj,
aparate, dispozitive şi articole pentru sugari,
aparate, dispozitive şi articole pentru activitate
sexuală, bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte
specială de uz medical, articole, instrumente
şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie
şi naştere, articole şi dispozitive terapeutice
şi protetice pentru implantare compuse din
materiale artificiale sau sintetice, mobilier special
conceput pentru scopuri medicale.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, produse de
imprimerie, articole de legătorie, fotografii,
articole de papetărie şi de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi, materiale de desen şi materiale
pentru artişti, pensule, materiale şi mijloace
pentru decorare şi artă, obiecte de artă şi figurine
din hârtie şi carton şi machete arhitectonice,
materiale şi accesorii didactice şi educative,
folii de plastic pentru documente, folii şi pungi
pentru ambalat şi împachetat, sacoşe şi articole
pentru ambalare, împachetare şi depozitare din
hârtie, carton sau plastic, caractere tipografice,
forme de tipar, materiale pentru filtrare din hârtie,
produse din hârtie de unică folosinţă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri (exceptând transportul
lor), 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 (spre exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping), servicii de comerţ cu
amănuntul şi cu ridicata pentru medicamente,
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, ţinerea evidenţei contabile/
contabilitate, facturare, licitare, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
oferirea de informaţii comerciale și consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor
şi serviciilor, distribuirea de eşantioane,
prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii de agenţie de import-export, marketing,
servicii de relaţii media, relaţii publice, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de lobby
comercial, sondaje de opinie, studii de
piaţă, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale.
39. Transport al persoanelor, animalelor sau
bunurilor dintr-un loc în altul (pe calea ferată,
pe şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte),
depozitarea bunurilor şi mărfurilor, organizarea
de călătorii, inspecţia vehiculelor sau a bunurilor
în vederea transportului, exploatarea de staţii,
poduri, căi ferate, feriboturi sau alte mijloace
de transport, parcare şi depozitare de vehicule,
servicii de închiriere în legătură cu transport şi
depozitare, închirierea de vehicule de transport
şi angajarea operatorilor acestora, servicii
de închiriere legate de transport, depozitare
şi călătorie, cum ar fi închirierea locurilor
de parcare, închirierea garajelor, închirierea
containerelor de depozitare, ambalarea,
îmbutelierea, împachetarea şi livrarea bunurilor,
reîncărcarea de distribuitoare automate şi
aparate automate, servicii de informare, de
consiliere şi de rezervare în legătură cu
călătoriile şi transportul, furnizarea de informaţii
privind tarifele, orarele şi modalităţile de
transport, distribuţia prin conducte şi cabluri,
distribuţia de energie şi electricitate, precum şi
distribuţia şi furnizarea de apă.
41. Educaţie, servicii educative, furnizarea de
instruire, prezentarea, în scopuri culturale sau
educaţionale, a lucrărilor de artă vizuală sau
de literatură, divertisment, servicii care au
ca scop principal divertismentul, amuzamentul
sau recreerea persoanelor, activităţi sportive şi
culturale, servicii sportive, editare, întocmire de
rapoarte şi redactare de texte, altele decât cele
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publicitare, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educaţiei, divertismentului şi sportului,
traducere şi interpretare.
42. Servicii de cercetare ştiinţifică pentru
scopuri medicale, servicii de laboratoare
ştiinţifice, servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, servicii ale inginerilor şi oamenilor
de ştiinţă care efectuează evaluări, estimări,
cercetări şi rapoarte în domeniile ştiinţifice şi
tehnologice, inclusiv consultanţă tehnologică,
servicii de arhitectură sau design interior,
servicii de planificare arhitecturală şi urbană,
analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
testare, control şi autentificare a calităţii,
inginerie, programarea computerelor, servicii
IT, proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, servicii
de calculator şi tehnologie pentru securizarea
datelor informatice şi a informaţiilor personale
şi financiare, precum şi pentru detectarea
accesului neautorizat la date şi informaţii, servicii
de protecţie anti-virus pentru computer, servicii
de criptate a datelor, monitorizarea electronică
a informaţiilor de identificare personală pentru
detectarea furtului de identitate prin internet,
software ca serviciu, servicii de platforme,
servicii de proiectare, proiectare industrială,
design de ambalaje, design de arte grafice,
design vestimentar, topografie, servicii de
exploatare minieră, petrolieră şi gaze.
44. Servicii medicale şi de asistenţă medicală
pentru oameni, servicii de spitalizare, servicii
de telemedicină, servicii de stomatologie,
optometrie şi sănătate mintală, servicii de clinică
medicală şi servicii de analiză medicală în
scopul diagnosticării şi tratamentului furnizate
de laboratoare medicale, precum examinările
cu raze X şi prelevarea de probe de sânge,
servicii de terapie, de exemplu, fizioterapie şi
logopedie, consultanţă în farmacie şi pregătirea
reţetelor de către farmacişti, servicii de bancă
de sânge şi bancă de țesuturi umane,
servicii de casă de convalescenţă şi servicii
de sanatorii, sfaturi privind nutriţia şi dieta,
servicii de centru de sănătate, servicii de
înseminare artificială şi fertilizare în vitro, servicii
veterinare, asistenţă medicală pentru animale,
servicii de îngrijire a animalelor, creşterea
animalelor, toaletarea animalelor, servicii de
îngrijire sanitară, igienă şi de înfrumuseţare
pentru persoane şi animale, piercinguri şi tatuaje
pentru corp, servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură şi silvicultură, servicii referitoare la
grădinărit, servicii de îngrijire a plantelor, design
peisagistic, grădinărit peisagistic, îngrijirea

gazonului, servicii referitoare la arta orală,
aranjamente florale, confecţionarea de coroane,
distrugerea ierburilor dăunătoare, controlul
dăunătorilor si paraziţilor pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2020 09132
(151) 17/12/2020
(732) A.R.P.C.F. ASOCIATIA ROMANA

DE PSIHANALIZA DE CUPLU SI
FAMILIE, STRADA ICOANEI NR.
84, CORP B, ET. 1, AP. 2, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROU A5, SECTORUL 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ARPCF Asociatia
Romana de Psihanaliza

de Cuplu si Familie

(531) Clasificare Viena:
27.05.08; 29.01.13; 02.01.01; 02.03.01;
02.03.02

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb, negru

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate și promovare,
servicii de cercetare și informații de piață.
41. Servicii educative și de instruire, furnizare de
cursuri educaționale.
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44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
mentală, psihiatrie, servicii de psihologie, servicii
de psihologie oferite individual sau grupurilor,
servicii de asistență medicală pentru oameni.

───────

(210) M 2020 09133
(151) 17/12/2020
(732) INFACO SRL, STR. VISINA NR. 17,

JUDEȚUL GORJ, BUMBESTI-JIU,
GORJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE NR. 51,
CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROU A5, SECTORUL 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HAR DE ROMANIA

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

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați și
imitații ale acestora, ouă și produse din ouă,
pește, fructe de mare și moluște, nu vii, produse
lactate și înlocuitori, supe și baze de supă,
extracte din carne, uleiuri și grăsimi, uleiuri și
grăsimi comestibile, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, brânzeturi, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereale procesate, amidon și produse preparate
din aceste preparate pentru copt și drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi, produse apicole, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, batoane
de cereale și batoane energizante, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), pâine, glazuri dulci
și umpluturi, siropuri și melasă, aluaturi și
amestecuri din acestea, cereale, drojdie și agenți
de dospire, paste uscate și proaspete, tăieței și
paste umplute.
32. Ape, bauturi racoritoare, bere.
33. Vin.

35. Regruparea, pentru alte persoane, de
carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, insecte
și larve preparate, intestine pentru cârnați
și imitații ale acestora, ouă și produse din
ouă, pește, fructe de mare și moluște, nu
vii, produse lactate și înlocuitori, supe și
baze de supă, extracte din carne, uleiuri și
grăsimi, uleiuri și grăsimi comestibile, paste
tartinabile din pește, fructe de mare și moluște,
brânzeturi, jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste
de fructe și legume, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, sosuri sărate,
sosuri condimentate (chutney) și paste, batoane
de cereale și batoane energizante, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă
de mestecat, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), pâine, glazuri dulci
și umpluturi, siropuri și melasă, aluaturi și
amestecuri din acestea, cereale, drojdie și
agenți de dospire, paste uscate și proaspete,
tăieței și paste umplute, ape, bauturi racoritoare,
bere, vin, (exceptând transportul lor) pentru a
permite clienţilor să vadă şi să cumpere comod
aceste produse din magazine de desfacere cu
ridicata sau cu amănuntul, prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, de pe site-uri web
sau prin teleshopping, prelucrare administrativă
de comenzi de marfă, informaţii şi asistenţă
comerciale pentru consumatori, prezentare de
produse, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul.
39. Transportul de mărfuri, ambalarea și
depozitarea bunurilor.

───────

(210) M 2020 09134
(151) 17/12/2020
(732) VASILE IONUT SANDULACHE,

STRADA MIRON COSTIN NR.
1, BL.1, SC. A, AP. 5, JUDEȚUL
BACĂU, BACĂU, 600161, BACĂU,
ROMANIA

(540)
EFEKT SUAVE

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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3. Cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, șampoane nemedicinale,
parfumuri, balsammuri, altele decât pentru
scopuri medicale.

───────

(210) M 2020 09135
(151) 17/12/2020
(732) SAGDIC ARSLAN GOKHAN,

BLD. UNIRII BL. 12D AP. 9, JUD.
BUZĂU, BUZAU, 120190, BUZĂU,
ROMANIA

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

(540)

Pan Caldi

(531) Clasificare Viena:
27.05.09; 26.01.03; 26.11.02

(591) Culori revendicate:roşu închis,
portocaliu

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

35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, regruparea în avantajul terților
de produse de patiserie, pateuri (patiserie),
amestecuri de patiserie, specialități de patiserie,
prăjiturici uscate (patiserie), produse de patiserie

congelate, covrigi glazurați cu ciocolată, plăcinte
proaspete, bezele, rulouri (produse de patiserie),
produse de patiserie aromate, foi de patiserie
congelate, produse de patiserie proaspete,
produse de patiserie cu migdale, produse de
patiserie cu fructe, prajituri, deserturi preparate
(produse de patiserie), scoici de patiserie pentru
monaka, produse de patiserie conținând creme,
produse de patiserie cu ciocolată, rulouri de
primăvară (produse de patiserie), produse de
patiserie daneze din foitaj, produse de patiserie
din făină de cartofi, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie cu
semințe de mac, produse de patiserie pe
bază de portocale, produse de patiserie din
foitaj care conțin șuncă, produse de patiserie
cu termen mare de valabilitate, produse de
patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele),
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume (exceptând transportul lor),
pentru a permite clientilor sa le vada si sa
le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul şi ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata şi cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare, servicii de agenţii de
import-export.
43. Servire de mâncare destinată consumului
imediat, închiriere de cuptoare electrice pentru
coacerea produselor de patiserie sau prăjituri,
servicii de mâncare la pachet, servire de
alimente și băuturi.

───────
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(210) M 2020 09136
(151) 17/12/2020
(732) GALEA SECURITY SRL, STR.

APELE VII NR. 21-23, CAMERA 1,
SECTOR 6, BUCUREŞTI, 062324,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ACSINTE PAULA
ADRIANA , BD. DECEBAL NR.
17, BL. S16, SC. 2, ET. 3, AP. 30,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030968,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Galea Security

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 23.05.05

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

35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), publicitate televizată,
publicitate și reclamă, publicitate, inclusiv
publicitatea online în rețele informatice,
publicitate radiofonică.
45. Servicii de pază, servicii de paza antiefracție,
servicii de pază și protecție , servicii de
pază pentru infrastructuri, servicii de pază
pe timp de noapte, servicii oferite de către
agenții de pază pentru magazine, gardă de
corp personală (escortă), escortă personală
(gardă de corp), escortă (gardă de corp
personală), servicii prestate de gardă de
securitate, servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății și a persoanelor,
servicii de siguranță, salvare, securitate și control
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii de
securitate pentru protecția persoanelor, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății,
servicii de securitate pentru evenimente publice,
furnizare de informații despre servicii prestate de
un agent de securitate, servicii prestate de un
agent de securitate pentru protecția proprietății și
persoanelor.

───────

(210) M 2020 09137
(151) 17/12/2020
(732) ELENA-ALINA MĂGUREANU,

STR. JUSTIŢIEI NR.37-39,
ET.4, AP.59, JUD. DAMBOVITA,
TÂRGOVIŞTE, 130017,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)

Mon Bébé

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, îmbrăcăminte
pentru copii, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de purtat pe cap pentru
copii, articole de îmbrăcăminte de exterior pentru
bebeluși, bluzițe pentru bebeluși, bavete pentru
copii (nu din hârtie), botoșei tricotați pentru
bebeluși, costume de baie pentru copii, costume
de bebeluși, combinezoane pentru bebeluși,
încălțăminte pentru bebeluși, încălțăminte pentru
copii, îmbrăcăminte tip body pentru sugari și
copii mici, lenjerie de corp pentru bebeluși,
pantaloni salopetă pentru sugari și copii mici,
pantalonași pentru bebeluși, rochii pentru sugari
și copii mici, șosete pentru sugari și copii mici.

───────
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(210) M 2020 09138
(151) 17/12/2020
(732) VALENTINA NICOLETA ILIE, STR.

LIBERTĂŢII NR.4, BL.FA15, SC.4,
ET.4, AP.18, JUD. OLT, SLATINA,
230029, OLT, ROMANIA

(540)

valanto

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.11; 26.11.02

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte şi părţi ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, servicii de comenzi online,
servicii de comandă cu ridicata, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii pentru haine, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu amănuntul

în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului.

───────

(210) M 2020 09139
(151) 17/12/2020
(732) PROFI PENTRU SANATATE

SRL, STR. ION BAIESUM, BL. C3,
PARTER, JUD. BUZAU, BUZAU,
BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BDUL.
LACUL TEI NR. 56, BL. 19 SC. B
AP. 52, SECTOR 2, BUCURESTI,
020392, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Profi Pentru Sănătate
Soluții medicale avansate

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.13.25;
29.01.13

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

clase:
5. Plasturi adezivi/leucoplasturi, benzi adezive
pentru scopuri medicale/leucoplasturi pentru
scopuri medicale, alcool pentru scopuri
farmaceutice, săpun antibacterial, biocide,
săpun dezinfectant, dezinfectanţi igienici,
dezinfectanţi pentru toalete chimice,
dezinfectanți, pansamente, medicale, tifon
pentru pansamente, alcool medicinal, vată
pentru scopuri medicale, produse igienice pentru
medicină, dezinfectante, plasturi.
10. Dozatoare de aerosoli pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea ADN şi ARN
utilizate în scopuri medicale, bandaje, elastic
de uz medical, tăviţe renale pentru scopuri
medicale, aparate pentru testarea sângelui,
canule, truse pentru instrumente utilizate de
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medici, truse dotate cu instrumente medicale,
îmbrăcăminte specială pentru camerele de
operare, containere special concepute pentru
deşeurile medicale, aparate de diagnosticare
pentru scopuri medicale, electrocardiografe,
electrozi pentru uz medical, aparate de
dezinfectare pentru scopuri medicale, mobilier
special conceput pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru scopuri medicale, seringi
hipodermice, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, bisturie pentru
scopuri chirurgicale, lămpi pentru scopuri
medicale, măşti utilizate de către personalul
medical, aparate şi instrumente medicale, ace
pentru scopuri medicale, atele, chirurgicale,
stetoscoape, aparate și instrumente chirurgicale,
cuţite chirurgicale, câmpuri chirurgicale, seringi
pentru injecţii, seringi pentru scopuri medicale,
termometre pentru scopuri medicale, apăsătoare
de limbă, halate pentru examinarea pacienților,
mese pentru examinare medical, măști sanitare
pentru scopuri medicale.
35. Servicii de intermediere comercială, servicii
de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale.
44. Închirierea de echipamente medicale.

───────

(210) M 2020 09140
(151) 17/12/2020
(732) PAGINA DE PSIHOLOGIE SRL,

STR. INTRAREA TIPOGRAFIEI
NR. 6, ET. 3, AP. 3, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PAGINA DE PSIHOLOGIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.22; 02.09.23

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

16. Publicaţii tipărite, reviste, hârtie, carton,
produse de imprimerie, articole pentru legătorie,
fotografii, articole de papetărie, materiale
de instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalare,
caractere tipografice, clişee, cărți de vizită din
hârtie sau carton.
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou, servicii de editare şi redactare publicaţii,
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor a unor
produse diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, servicii de agenții de import-
export.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, publicare de cărți, publicare
de texte altele decât cele publicitare, pregătirea
de texte pentru publicare altele decât cele
publicitare, publicare de cărți și reviste, servicii
de publicare reviste, inclusiv publicare on line,
publicare și editare de cărți, publicare și editare
de materiale tipărite, exploatarea publicaţiilor
electronice on-line nedescărcabile, servicii de
consultanță în materie de publicare de cărți,
publicare electronică on-line a publicaţiilor sau
periodicelor, servicii de scriere pentru bloguri,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională şi probleme sociale, organizare şi
coordonare de seminarii în grupuri restrânse,
organizare de conferințe cu scopuri educative,
organizare de demonstrații în scop de instruire,
organizare de seminarii și conferinţe, educație,
servicii editoriale și redacționale.

───────
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(210) M 2020 09141
(151) 17/12/2020
(732) GRUPUL MEDIA CAMINA (GMC)

SRL, B-DUL FICUSULUI NR.
44A, CORP B, ETJ. 4, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

F & S

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.25

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

9. Radiouri, clipuri video preînregistrate
descărcabile.
35. Publicitate online, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, marketing pe
internet, producție de clipuri publicitare.
38. Servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de programe de radio și televiziune
interactive, comunicare (transmitere) prin bloguri
online, transmisie de podcasturi, difuzare de
programe radio.
41. Furnizare de muzică în format digital
de pe internet, furnizare de divertisment
prin intermediul podcasturilor, divertisment pe
internet, publicare de texte altele decât cele
publicitare, publicare multimedia, publicare de
reviste, publicare de povești, publicare de
jurnale, publicare de cărți, publicarea de
fotografii, publicare de texte educative.
42. Găzduire de webloguri, găzduire de conținut
digital și anume jurnale și bloguri online,
găzduirea de podcasturi.

───────

(210) M 2020 09142
(151) 17/12/2020
(732) DOLINI TM - GARDEN SRL,

ALEEA F.C. RIPENSIA NR. 15,
CAMERA 2, AP.12, JUD. TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Burger 100% Original

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.17.02; 26.13.25;
29.01.12

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

clase:
29. Carne și produse din carne, hamburgeri,
hamburgeri de carne, hamburgeri de vită,
hamburgeri de curcan, chiftele de hamburger
negătite, hamburgeri din carne de pui, produse
din carne sub formă de hamburgeri, carne
tocată, carne preparată, carne prăjită, carne
friptă, carne proaspătă, carne de vită, carne
de vită preparată, produse din carne preparate,
carne de curcan gătită, carne prajita de pui,
carne de pasăre gătită, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), bucăți
de carne de pui, chiftele din carne de vită,
gustări pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), mâncăruri preparate constând în principal
din carne, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
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mai mare parte din carne, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan.
30. Hot dog (sandvișuri), sandvișuri, hamburgeri
(sandvișuri), sandvișuri cu carne, sandvișuri cu
crenvurști, sandvișuri cu pește, sandviș din
brânză topită, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri încălzite la grill, sandvișuri care
conțin hamburgeri, lipii pentru sandvișuri (pâine),
sandvișuri care conțin pește, sandvișuri cu
carne de pui, sandvișuri care conțin carne de
vită tocată, hamburgeri cu brânză, hamburgeri
în pâine, hamburgeri introduși în franzelă,
hamburgeri introduși în chifle, hamburgeri fiind
gătiți și introduși în chifle, sanvișuri conținând
carne de pui, sos pentru carne pregătită la grătar.
43. Servicii de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru fast-fooduri cu
autoservire, servicii de catering mobil, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
restaurante specializate în preparate la grătar,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
catering, consultații privind rețetele de gătit,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de informații cu privire la
prepararea alimentelor și băuturilor, localuri tip
snack-bar, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servicii ale bistrourilor,
servicii de bucătărie mobilă, servicii de mâncare
la pachet, servicii de preparare a alimentelor,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servire de alimente și băuturi.

───────

(210) M 2020 09143
(151) 17/12/2020
(732) SC TEXROM INC SRL, PREL.

BUCURESTI NR. 23, JUD.
CĂLĂRAȘI, CĂLĂRAȘI, 910120,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Asiguram Romania

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

36. Asigurări.
───────

(210) M 2020 09144
(151) 17/12/2020
(732) S.C. CONEX DISTRIBUTION

S.A., CALEA CHIŞINAULUI NR.
32 , JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(540)

drive up

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.24; 26.05.01; 26.05.08; 26.05.18

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

clase:
12. Piese de schimb și accesorii pentru
autovehicule.
35. Gruparea, în folosul terților, de piese
de schimb și accesorii pentru autovehicule
(exceptând transportul lor), permițând clienților
să le vadă și să le cumpere prin intermediul
magazinelorde vânzare cu amănuntul sau
punctelor de vânzae cu ridicata, precum și
prin intermediul site-urilor web sau alte mijloace
electronice de vânzare.

───────
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(210) M 2020 09145
(151) 17/12/2020
(732) S.C. DOLINI TM-GARDEN S.R.L.,

ALEEA F.C. RIPENSIA NR.15,
CAMERA 2, AP.12, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

Shaorma 100% Original

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.13;
27.07.01; 08.07.10

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

clase:
29. Carne și produse din carne, carne tocată,
carne preparată, carne prăjită, carne friptă, carne
proaspătă, carne de vită, carne de vită preparată,
produse din carne preparate, carne de curcan
gătită, carne prajita de pui, carne de pasăre
gătit, mâncăruri preparate din carne (în care
predomină carnea), bucăți de carne de pui,
gustări pe bază de carne, mâncăruri preparate
pe bază de carne, feluri de mâncare preparate
din carne, mâncăruri preparate obținute din
carne de pui (care conțin în principal carne de
pui), mâncăruri preparate constând în principal
din carne, bucăți de carne de pui utilizate
ca umplutură pentru sandvișuri, carne de vită
tăiată și condimentată, friptă la grătar (bulgogi),
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, mâncăruri preparate
care conțin în principal carne de curcan.
30. Sandvișuri, sandvișuri cu carne, sandviș
din brânză topită, sandvișuri care conțin salată,
sandvișuri încălzite la grill, lipii pentru sandvișuri

(pâine), sandvișuri cu carne de pui, sandvișuri
care conțin carne de vită tocată, sanvisuri
continand carne de pui, sos pentru carne
pregătită la grătar.
43. Servicii de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru fast-food cu
autoservire, servicii de catering mobil, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobilă,
servicii de restaurante specializate în preparate
la grătar, asigurarea de hrană și băuturi, servicii
de catering, servicii de consultații privind rețetele
de gătit, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de informații cu
privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
servicii de localuri tip snack-bar, prepararea
alimentelor, prepararea mâncării, preparare de
mâncăruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servicii ale
bistrourilor, servicii de bucătărie mobilă, servicii
de mâncare la pachet, servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant cu servire la
pachet, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, servire de alimente și
băuturi.

───────

(210) M 2020 09146
(151) 17/12/2020
(732) VLAD ROJISTEANU, STR.

ZORILOR NR. 20, SAT BUDA, JUD.
ILFOV, CORNETU, 077070, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DEZINFECTIE FARA
COMPROMIS MR. BIOCID

PASIUNE PENTRU DETALIU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.11; 27.05.17

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

11. Aparate de dezinfecție.
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35. Serivicii de comerț.
37. Servicii de dezinfecție, exterminări,
dezinsecție și deratizare, altele decât pentru
agricultură, acvacultură, horticultură.

───────

(210) M 2020 09147
(151) 17/12/2020
(732) MIRCEA PLATON, STRADA

DECEBAL NR. 4, BLOC B1,
SCARA A, ET. 4, AP. 17, JUD. IAȘI,
IAȘI, 700247, IAȘI, ROMANIA

(540)

ȘCOALA CLASICĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.01

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

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

───────

(210) M 2020 09148
(151) 17/12/2020
(732) SC ZAMANI XMR SRL, STR.

DALIEI, NR.24, JUDETUL TIMIS,
GIROC, 307220, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

ZAVORA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Lenjerie intimă, îmbrăcăminte erotică
(articole de îmbrăcăminte), articole de
acoperirea capului pentru adulți.
28. Jocuri și jucării pentru divertisment, articole
de gimnastică și sport pentru adulți.

35. Servicii oferite de un magazin online de
vânzare cu amănuntul pentru produse tip jucării
și articole de
îmbrăcăminte, lenjerie intimă și articole pentru
acoperirea capului destinate adulților.

───────

(210) M 2020 09149
(151) 17/12/2020
(732) SMITHFIELD ROMANIA S.R.L.,

STR. POLONĂ NR. 4, CORP
COMPLEX P+2E, JUDEŢ TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300523, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE IN PI SRL, STR.
BARBU VĂCĂRESCU, NR.
201, GLOBALWORTH TOWER,
CAMERA 17 - 07, ET. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020276,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Porchetti Comtim

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
29. Carne proaspătă, conservată, refrigerată,
congelată, semiprocesată, conserve de carne,
produse din carne proaspătă, produse din
carne procesată, mezeluri din carne proaspătă,
mezeluri din carne proaspete, uscate, afumate,
produse semipreparate din carne, amestecuri
din carne și legume congelate, mâncare gătită
pe bază de carne, extracte din carne, jeleuri din
carne, uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Făine și preparate făcute din cereal, pâine,
produse de patisserie și cofetărie, plăcinte
conținând carne, pasăre și vânat, plăcinte
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conținând extracte din carne, produse de
patisserie conținând carne, pasăre și vânat,
produse de patisserie conținând extracte din
carne, specialități de patiserie, produse de
patiserie congelate, foi de patiserie congelate,
produse de patiserie congelate, foi de patiserie
congelate, produse de patiserie congelate
umplute cu carne, produse de patiserie din foietaj
care conțin șuncă, pateuri de foietaj, coșulețe
din foietaj pentru umplere cu diverse garniture,
foietaj congelat umplut cu carne sau extracte din
carne, aluat de drojdie cu umpluturi care conțin
carne, aluat dospit, aluat înghețat, aluat pentru
pateuri, aluat pentru pizza, aluaturi și amestecuri
din acestea, amestecuri gata pregătite pentru
copt, amestecuri pe bază de pâine pentru
umpluturi, amestecuri preparate de patiserie,
baghete umplute, chifle umplute, hamburger
în pâine, hamburger introduși în franzelă,
hamburger (sandvișuri), pâtés en croûte (produs
de patiserie), pateuri cu cârnați (produs de
patiserie), pateuri (patiserie), plăcinte cu carne
de porc, plăcinte cu carne tocată, rulade de
bacon (produs de patiserie), rulouri cu cârnați
proaspeți (produs de patiserie), rulouri umplute
(produs de patiserie), sandvișuri, sandvișuri care
conțin carne de vită tocată, sandvișuri cu carne,
sandvișuri cu crenvurști.

───────

(210) M 2020 09150
(151) 17/12/2020
(732) ADRIAN EMIL FRATILA, STR.

SOCULUI NR 36J1, JUDETUL
ILFOV, CORBEANCA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

OR.: BUCUREȘTI G.
WASHINGTON nr. 1

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.01.05

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2020 09151
(151) 17/12/2020
(732) ASOCIATIA CAMINUL CASA

KEVIN, STR. BISERICII, NR.
4, JUDETUL ARGES, SAT
BASCOV, COM. BASCOV, ARGEȘ,
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STR. POVERNEI, NR. 7, ET.2,
APT.6, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CĂMIN CASA KEVIN

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

35. Consultanță privind operațiunile comerciale
ale cluburilor de sănătate, gestionare a costurilor
medicale, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, furnizare de informații statistice
privind aspectele medicale, ținere a evidenței
dosarelor și fișelor privind istoricul medical
personal, prelucrare de date, sistematizare
și management, căutare de sponsorizare,
organizare de expoziții în scop comercial,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, administrarea
de programe de fidelitate cu reduceri sau
stimulente, managementul relației cu clienții,
publicitate directă prin poștă pentru atragerea
de noi clienți și menținerea bazei de clienți
existente.
43. Servicii de catering pentru cămine de
bătrâni, creşă, facilitate de îngrijire a
bătrânilor pe timpul zilei (cazare și mâncare),
furnizare de găzduire temporară în locuințe,
închiriere temporară de camere, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, servicii de cantină, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.
44. Servicii de cămine de bătrâni, servicii
medicale, asistență medicală, consiliere
referitoare la necesitățile medicale ale
persoanelor în vârstă, furnizare de
asistență medicală, îngrijire medicală, analiză
comportamentală în scop medical, asistență
psihologică, consiliere psihologică, furnizare de
centre de îngrijiri de lungă durată, servicii de
case de odihnă, servicii de asistență pentru
persoanele în vârstă.

───────

(210) M 2020 09152
(151) 17/12/2020
(732) DANUT SANDU, STR, CÂMPIA

LIBERTĂȚII, NR. 42, BL. B2,
SC. F, ET. 9, APT. 240; SECTOR
3, BUCUREȘTI, 030374,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DAN SANDU

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

45. Servicii juridice.
───────

(210) M 2020 09153
(151) 17/12/2020
(732) OSIRIS INVESTMENT SRL, EMIL

GARLEANU 11, BL A8,SC. 2, ET 1,
AP. 35, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LA DEPOZIT

(531) Clasificare Viena:
03.02.01; 14.05.02; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2020 09154
(151) 17/12/2020
(732) S.C. KAIMYK INVESTMENTS

S.R.L., STR. ORIZONTULUI, NR.
21, CAMERA 1, JUD. TULCEA,
TULCEA, TULCEA, ROMANIA

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

(540)

MK life.style.apartments

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.03

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, promovare (finanţare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, gestionarea
proprietăţilor (imobiliare).
43. Cazare temporară, rezervări de spații
de cazare temporară, furnizare de cazare
temporară, închirieri apartamente în regim
turistic.

───────

(210) M 2020 09155
(151) 17/12/2020
(732) NICOLAE-DANIEL CEAUȘESCU,

STR. TUDOR VLADIMIRESCU,
NR. 27, JUDEŢ ILFOV, OTOPENI,
075100, ILFOV, ROMANIA

(540)

info deşeuri

(531) Clasificare Viena:
24.15.03; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
42. Servicii it, servicii de proiectare, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2020 09156
(151) 17/12/2020
(732) GAMA CONSTRUCT SRL, STR.

STEFAN CEL MARE, NR. 166,
JUDEŢ SIBIU, SIBIU, 550321,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)
GAMA POINT

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

35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
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vânzare de bunuri imobiliare proprii, organizarea
de evenimente, târguri şi expoziţii în vederea
promovării şi comercializării de proprietăţi
imobiliare, administrarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, regruparea în
avantajul terţilor a caselor, vilelor şi
apartamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, organizare și
realizare de târguri comerciale, organizare și
coordonare de târguri de afaceri, realizare
de târguri și expoziții virtuale online cu
scop comercial şi publicitar, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, organizare
și desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, publicitate pentru imobile
comerciale sau rezidențiale, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii administrative referitoare la trimiteri către
antreprenori generali în construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu utilaje de
construcții, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje de construcții, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane.
36. Servicii de investiții industriale, finanțarea
activităților industriale, asigurarea finanțării
pentru proiecte de construcții, servicii de
asigurare pentru industria construcțiilor, servicii
de gestiune imobiliară pentru construcții
comerciale, servicii de planificare financiară
privind proiectele de construcții, întocmire de
rapoarte financiare referitoare la proiecte de
construcții, intermediere pentru încheierea de
acorduri privind finanțarea pentru operații de
construcții, asigurări pentru clădiri, închirieri de
clădiri, evaluare de clădiri, finanțarea proiectelor
de clădiri, leasing sau închiriere de clădiri,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de clădiri cu apartamente, închirieri tip leasing
de clădiri, evaluări financiare privind proiectarea
clădirilor, colectare de impozite pe clădiri
comerciale, gestiune financiară a proiectelor de
clădiri, agenții sau brokeraj de închiriere de
clădiri, finanțare de proiecte de renovare de
clădiri, furnizare de informa ții privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clă dirile, închirieri
de proprietăți (doar proprietăți imobiliare),
gestiunea proprietăților comerciale, gestionarea
proprietăților (imobiliare), managementul
proprietăților imobiliare, brokeraj cu proprietăți
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
investiții în proprietăți imobiliare, asigurare de

proprietăți imobiliare, gestionarea portofoliilor
de proprietăți, estimări de proprietăți imobiliare,
asigurări pentru deținătorii de proprietăți,
brokeraj de asigurări pentru proprietăți,
administrare financiară de portofolii de
proprietăți, concesionare de proprietăți funciare
absolute (servicii financiare), administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare (servicii
financiare), servicii financiare privind ipoteci
pentru proprietăți și terenuri, consultanță privind
investițiile rezidențiale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, consiliere referitoare la ipoteci
pentru proprietăți rezidențiale (servicii fianciare),
închirieri de spații pentru birouri (imobiliare),
servicii de asigurare pentru cazare la hotel,
agenții de cazare (proprietăți imobiliare),
închiriere de spații de cazare permanentă,
servicii de localizare de apartamente pentru
terți (cazare permanentă), servicii de asigurări
pentru hoteluri, servicii de finanțare referitoare la
hoteluri.
37. Curățarea zonelor industriale, servicii
de construcție de proprietăți industriale,
instalare de complexe industriale, servicii
de curățare industrială, servicii de curățenie
industrială, servicii de construcţii rutiere,
servicii de construcţii civile, impermeabilizarea
construcțiilor, servicii de construcţii de șosele,
servicii de construcţii de străzi, servicii de
construcţii de terase, edificare construcții
prefabricate, consultații pentru construcții,
demolări de construcții, servicii de construcţii de
infrastructură, servicii de reparații în construcții,
servicii de reparații de construcții, nivelarea
terenurilor pentru construcții, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții),
clădiri și construcții subacvatice, servicii de
construcţii de puțuri subterane, servicii de
construcții hidraulice, pregătirea terenului pentru
construcții, amenajare de terenuri (construcții),
amenajare teritorială pentru construcții, lucrări de
etanșeizare (construcții), servicii de construcţii
pentru infrastructura aeronautică, curățarea
terenurilor pentru construcții, servicii de
construcţii civile privind irigațiile, demolare de
construcții civile, servicii de construcții civile,
servicii de construcţii de clădiri rezidențiale,
servicii de construcţii de clădiri comerciale,
servicii de construcţii de infrastructură
energetică, servicii de construcţii de clădiri
instituționale, servicii de construcţii pe uscat
(onshore), servicii de construcţii de infrastructură
civilă, informații în domeniul construcțiilor,
supervizarea construcțiilor pe șantier, servicii
de construcții de clădiri, informații în materie
de construcții, servicii de construcţii de
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conducte pentru prospecțiune, închirieri de
utilaje pentru construcții, lucrări de reparații în
construcții, servicii de construcţii de platforme
pentru prospecțiune, supraveghere a lucrărilor
de construcții, servicii de construcţii de
diguri sparge-val, servicii de construcţii și
demolări de clădiri, servicii de construcţii
de bazine de înot, executare de cofraje
pentru construcții, servicii de construcţii de
infrastructură pentru comunicații, instalare de
schele pentru construcții, servicii de construcţii
pe platforme maritime (offshore), servicii de
construcţii, instalații și reparații subacvatice,
servicii de management în construcții, servicii
de construcţii și reparații de clădiri, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), instalare de
schele pentru construcții și platforme pentru
lucrări și construcții, repararea construcțiilor
deteriorate de păsări, închiriere de echipamente
de construcții, montare (instalare) de șarpante
pentru construcții, lucrări de construcții de
inginerie civilă, servicii de supraveghere a
construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, închiriere de macarale (echipament
de construcții), supervizare (conducere) de
lucrări de construcții, lucrări de izolare a clădirilor
(construcții), servicii de construcţii de clădiri
rezidențiale și comerciale, instalare de elemente
fabricate de construcții, servicii de construcții de
structuri temporare, realizarea de
construcții cu caracter industrial, servicii
de construcţii de instalații de încălzire
geotermală, ridicare de construcții structurale
din oțel, executare de cofraje pentru construcții
civile, servicii de construcţii de instalații de
energie geotermală, instalare de schele pentru
construcții civile, servicii de construcţii de
instalații de stocare subterană, instalare de
elemente prefabricate pentru construcții, servicii
de construcţii de drumuri pe bază de comandă,
servicii de construcţii de poduri pe bază
de comandă, informații privind închirierea de
echipament pentru construcții, furnizare de
informații în domeniul construcțiilor, lucrări
de construcții subterane legate de cablare,
consultanță în domeniul supervizării lucrărilor de
construcții, instalare de utilități pe șantiere de
construcții, servicii de construcții subacvatice de
inginerie civilă, servicii de construcţii de fabrici
pe bază de comandă, servicii de gestiune a
lucrărilor de construcții, servicii de construcţii
cu acces prin intermediul alpinismului utilitar,
servicii de construcţii de instalații comunitare
de încălzire geotermală, sudură de structuri din
oțel pentru construcții, servicii de binefacere
în materie de construcții, servicii de construcţii
de locuințe pe bază de comandă, servicii de
construcţii de case pe bază de comandă,

eliminarea molozului din clădiri (servicii de
construcții), instalare de structuri de construcții
cu sticlă, transport cu troliul de clădiri și
construcții, lucrăride construcții subterane legate
de instalații sanitare, servicii ale geamgiilor
pentru vehicule folosite în construcții, servicii de
ridicare mecanică pentru industria construcțiilor,
furnizare de informații referitoare la industria
construcțiilor, servicii ale contractanților generali
în domeniul construcțiilor, servicii de construire
de fundații pentru structuri de construcții
civile, lucrări de construcții subterane legate
de cablajele electrice, lucrări de construcții
subterane legate de pozarea drenurilor, lucrări
de construcții subterane cu privire la conducte,
servicii de construcţii de grădină (montare și
închidere cu geamuri), servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
furnizare de informații privind construcții folosind
mijloace electronice, servicii de cămășuială
pentru întreținerea instalațiilor de construcții
marine, servicii de cămășuială pentru repararea
instalațiilor de construcții industriale, servicii
de cămășuială pentru întreținerea instalațiilor
de construcții industriale, servicii de reparații
sau întreținere de mașini și aparate pentru
construcții, ridicare de construcții temporare
pentru evenimente în aer liber, lucrări de
construcții subterane legate de canale de
scurgere, servicii de informații și consultanță cu
privire la construcții, închiriere de aparate de
ridicat destinate utilizării în construcții, furnizare
de informații pentru construcții, referitoare la
lucrări publice, servicii de construcţii de inginerie
civilă pentru prevenirea inundării terenului din
cauza viiturilor, lucrări de construcții subterane
legate de magistrală de alimentare cu apă,
servicii de supraveghere a construcțiilor de
clădiri pentru proiecte imobiliare, închiriere
de platforme de lucru elevatoare destinate
utilizării în construcții, servicii de construcţii
de inginerie civilă referitoare la terenurile din
zona rurală, furnizare de informații privind
închirierea de mașini și aparate de construcții,
lucrări de construcții subterane legate de țevile
de alimentare cu apă, instalare de sisteme
de energie solară pentru construcții de uz
locativ, lucrări de construcții subterane legate
de magistrală de alimentare cu gaz, lucrări
de construcții subterane legate de conductele
de alimentare cu gaz, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de mașini și
aparate de construcții, instalare de sisteme de
energie solară, altele decât pentru construcții
de uz locativ, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, transport cu troliul de
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mașini în legătură cu instalații, servicii de
reparații și construcții, servicii de construcţii de
inginerie civilă referitoare la prevenirea inundării
clădirilor prin revărsarea apei, supravegherea
pe șantier a construcțiilor constând în lucrări
de inginerie civilă, servicii de reparaţii, servicii
de instalaţii, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăţilor imobiliare, servicii de
supraveghere a construcţiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de constucţie de
proprietăţi, renovare de proprietăţi, întreţinere
de proprietăţi, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, servicii de consiliere
privind renovarea proprietăţilor imobiliare,
servicii de reparații clădiri, renovarea clădirilor,
dezinfectarea clădirilor, curățarea clădirilor,
restaurarea clădirilor, conservarea clădirilor,
întreținerea clădirilor, servicii de constucţie de
clădiri, servicii de construcţie de fundații pentru
clădiri, decorare (zugrăvire) de clădiri, vopsire
de clădiri, demontare de clădiri, consolidare de
clădiri, curățare de clădiri, servicii de reparații
de clădiri, renovare de clădiri, curățare igienică
(clădiri), întreținere de clădiri, curățarea clădirilor
publice, izolarea clădirilor existente, curățarea
clădirilor rezidențiale, supravegherea reparațiilor
la clădiri, dezmembrare de clădiri industriale,
instalarea armăturilor pentru clădiri, servicii de
construcţii de clădiri nstituționale, servicii de
construcţii de clădiri comerciale, servicii de
construcţii de clădiri rezidențiale, construirea
de clădiri multifamiliale, restaurări specializate
de clădiri, renovarea interioară a clădirilor,
renovarea și restaurarea clădirilor, renovarea
și repararea clădirilor, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, curățarea industrială a
clădirilor, izolare termică a clădirilor, consultanță
privind construcția de clădiri și de clădiri
rezidențiale, servicii de reparații și întreținere
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, servicii de
constucţie de clădiri de apartamente, servicii
de construcții de clădiri, servicii de vopsire și
decorare (zugrăvire) de clădiri, construire de
părți de clădiri, aplicarea de tencuială pe clădiri,
servicii de reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri, servicii de construcţii
și reparații de clădiri, lucrări de reparații la
clădiri, servicii de renovare pentru clădiri,
servicii de construcţii și demolări de clădiri,
instalarea pereților despărțitori pentru clădiri,
montarea izolației termice la clădiri, fumigarea
clădirilor împotriva acțiunii dăunătorilor alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dezinfectarea clădirilor împotriva
infestării bacteriene, servicii de renovare a
clădirilor, curățarea suprafețelor interioare ale

clădirilor, servicii de spălare a clădirilor,
renovarea interioară a clădirilor comerciale,
servicii de construcţii de clădiri rezidențiale
și comerciale, servicii de combatere a
dăunătorilor cu privire la clădiri, curățare
interioară și exterioară de clădiri, construirea
de clădiri destinate procesului educativ,
montare de clădiri și structuri prefabricate,
servicii consultative privind demolarea de
clădiri, reparare și întreținere de clădiri
rezidențiale, servicii de consiliere privind
consolidarea clădirilor, servicii de consiliere
privind amenajarea clădirilor, lucrări de izolare
a clădirilor (construcții), supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, furnizare de informații
privind curățarea clădirilor, furnizare de informații
privind reconstruirea clădirilor, furnizare de
informații privind renovarea clădirilor, instalare
de echipamente pentru automatizarea clădirilor,
servicii consultative în domeniul construcției
clădirilor, aplicarea de acoperiri de protecție
pentru clădiri, servicii de constucţie de clădiri
pe bază de comandă, întreținere și reparare
de instalații în clădiri, aplicarea de vopsea de
protecție pe clădiri, servicii de informații privind
construcția de clădiri, instalare de sisteme de
izolare pentru clădiri, servicii de consultanță
privind reparațiile la clădiri, construcția de clădiri
utilizate în domeniul sănătății, construirea de
clădiri industriale și pentru producție, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri,
instalare de armături și garnituri pentru clădiri,
servicii de constucţie de clădiri și de alte
structuri, servicii de readaptare a instalațiilor
de încălzire din clădiri, eliminarea molozului
din clădiri (servicii de construcții), reparare
și întreținere de clădiri cu birouri, întreținere
și reparații de conținutal clădirii, instalare
de panouri colorate pe fațadele clădirilor,
servicii de informații legate de renovarea
clădirilor, aplicarea de căptușeli pentru repararea
suprafețelor clădirilor, managementul proiectelor
pe șantier privind construcția clădirilor, inspecția
clădirilor (în timpul lucrărilor de construcție),
servicii de constucţie de proprietăți, întreținere
de proprietăți, renovare de proprietăți, servicii
de constucţie de proprietăți industriale, servicii
de constucţie de proprietăți rezidențiale, servicii
de constucţie de proprietăți comerciale, servicii
de consiliere privind renovarea proprietăților
imobiliare, informaţii în domeniul construcţiilor,
servicii de construcţii de standuri comerciale
şi magazine, închiriere de echipament de
construcţii (maşini de şantier), servicii făcute
de antreprenori în construcţii, servicii făcute de
persoane sau de organizaţii care se ocupă de
restaurarea de obiecte, servicii specializate în
domeniul construcţiei, cum ar fi cele de prestate
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de zugravi, instalatori sanitari, instalatori pentru
instalaţiile de încălzire sau țiglari, servicii de
reparaţii, şi anume servicii care se ocupă cu
repunerea în bună stare a oricărui obiect după
uzură, stricăciune, deteriorare sau distrugere
parţială, servicii anexe serviciilor de construcţii
cum ar fi verificarea proiectelor de construcţii,
servicii de închiriere de utilaje sau de materiale
de construcţii, instalare de structuri temporare
pentru târguri comerciale, servicii de constucţie
de standuri pentru târguri comerciale și expoziții,
curățarea clădirilor rezidențiale, servicii de
constucţie de proprietăți rezidențiale, construirea
de zone rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, consultanță privind
construcția de clădiri și de clădiri rezidențiale,
servicii de curățenie pentru case din complexe
rezidențiale, îndepărtarea păsărilor din clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de școli,
servicii de constucţie de spații de cazare
interioare, construire de locuri de cazare pentru
turism, servicii de tâmplărie (reparații), servicii
de reparații de plafoane, reparații de tapițerie,
sudură pentru reparații, reparații de construcții,
reparații în construcții, servicii de tapițerie și
reparații pentru vehicule, reparații de sisteme
de protecție împotriva soarelui, întreținere și
reparații de instalații de stocare, servicii de
reparații și întreținere la înălțime, întreținere și
reparații de țevi utilizate pentru echipamentele
industriale, servicii de constucţie de sere, servicii
de constucţie de florării (sere) și de sere, servicii
de constucţie de sere (montare și închidere cu
geamuri), montare de sticlă izolantă în florării
(sere), la ferestre, la uși și în sere, montare
de geamuri în florării (sere), la ferestre, la uși
și în sere, instalarea acoperișurilor, instalare
de împrejmuiri, instalare de plafoane, instalare
de corturi, instalare de materiale izolatoare,
instalare de acoperișuri culisante, instalare de
împrejmuiri temporare, servicii de constucţie de
pereți cortină, ridicare (construire) de ziduri de
tip cortină, montarea de protecție ignifugă activă,
montarea de protecție ignifugă pasivă.
39. Prestare de servicii de parcuri de auto și
parcări, parcare și depozitare vehicule, ancorare,
logistică de transport, transport, organizarea
de călătorii, ambalarea mărfurilor, ambalarea
produselor, ambalare de alimente, servicii de
ambalare, ambalare de produse alimentare,
servicii de ambalare, împachetare și ambalare
de bunuri, servicii de împachetare și ambalare,
ambalare de produse în containere, ambalare
de produse în tranzit, ambalare de articole
pentru transport, servicii de consiliere privind
ambalarea produselor, furnizare de informații
despre închirierea de mașini și aparate pentru
ambalare sau împachetare, ambalare de articole

pe bază de comandă și specificații ale
altor persoane, subdivizarea și reambalarea
bunurilor, servicii de descărcare și reambalare,
servicii de consiliere referitoare la reambalarea
produselor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare rapidă de mărfuri, livrare pe cale
rutieră, servicii de livrare a alimentelor, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
mărfuri pe cale rutieră, colectare, transport și
livrare de produse, servicii aeriene, rutiere,
feroviare și navale de transport și livrare,
servicii de distribuție de mărfuri paletizate,
servicii de etichetare, servicii de transbordare,
depozitare de pachete, depozitare de alimente,
depozitare de cosmetice, depozitare de colete,
servicii de depozitare, depozitare de mobilier,
depozitare de produse, depozitare de bagaje,
depozitare de băuturi, depozitare de bunuri
comerciale, depozitare de produse agricole,
depozitare refrigerată de bunuri, depozitare de
elemente componente, depozitare de aparate
electrice, servicii de depozitare refrigerată,
depozitare temporară de livrări, informații în
domeniul depozitării, închirieri de instalații de
depozitare, închirieri de unități de depozitare,
depozitare de produse în tranzit, depozitare
temporară a bunurilor personale, depozitare
de marfă înainte de transport, servicii de
depozitare de alimente congelate, furnizare
de instalații de depozitare refrigerată, servicii
de consiliere privind depozitarea mărfurilor,
închiriere de spații de stocare în depozite,
servicii de păstrare pentru depozitare la rece,
servicii de depozitare și păstrare în magazii,
servicii de consultanță în materie de depozitare,
servicii de informare referitoare la depozitarea
congelată, închiriere de paleți și containere
pentru depozitarea produselor, furnizare de
informații despre închirierea de spații de
depozitare, prestare de servicii și furnizare
de instalații pentru depozitare, depozitare în
magazii de produse provenite de la ferme,
închiriere de vehicule, închirierea de camioane,
închiriere de vehicule rutiere, închiriere de
autovehicule rutiere, închiriere de spații pentru
stocare, închiriere de mașini de ambalat,
închiriere de lăzi pentru depozitare, închirierea
de spații pentru depozitare, închiriere de
congelatoare pentru uz comercial, închiriere
de spații, structuri, unități și containere pentru
depozitare și transport, transport frigorific de
mărfuri congelate, depozitare de alimente
congelate în magazii, furnizare de instalații
pentru depozitare de produse congelate,
rezervarea locurilor de călătorie, servicii de
îmbuteliere, închirierea de maşini, transportul
cu maşina, parcarea de maşini, aprovizionarea
distribuitoarelor automate, depozitare de bagaje,
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organizare de servicii de transport de pasageri,
pentru alte persoane, prin intermediul unei
aplicații online, livrarea bunurilor, livrarea
bunurilor prin comandă poştală, însoţirea
turiştilor (transport), livrarea de flori, transportul
de mărfuri, închirierea de garaje, împachetarea
cadourilor, transportul protejat al bunurilor de
valoare, tractarea, ambalarea bunurilor, livrarea
de colete, transportul de pasageri, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic, depozitarea de bunuri, depozitare /
înmagazinare, furnizarea de informatii cu
privire la serviciile de depozitare, închirierea
containerelor de depozitare, servicii de transport
pentru tururile de vizitare a obiectivelor
turistice, rezervări de transport, organizarea
transportului pentru deplasările turistice,
furnizarea de informaţii despre transport,
logistica transporturilor, transportul de mobilier,
rezervări de călătorie (privind transportul),
descărcarea încărcăturilor, închirierea de
vehicule, închirierea de depozite, ransport
articole de îmbrăcăminte, depozitarea articolelor
de îmbrăcăminte, transport de bunuri, transport
de colete in 24h, ambalare de marfa, informatii
privind transportul, transport prin curier.
42. Design artistic industrial, stilism (design
industrial), servicii de design industrial,
proiectare de clădiri industriale, proiectare
de produse industriale, proiectare de utilaje
industriale, proiectare și dezvoltare de software
de calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, analiza comportamentului structural
al materialelor de construcții, controlul calității
materialelor de construcții, proiectare de
construcții, elaborare de planuri (construcții),
estimarea devizelor în construcții, realizarea
de planuri (construcții), cercetare în domeniul
construcțiilor, proiectare de sisteme de
construcții, dezvoltare de proiecte de construcții,
planificare pentru construcții de proprietăți,
construcții efectuarea de planuri pentru, testare
geologică de loturi de construcții, servicii de
cercetare în domeniul construcțiilor, servicii de
proiectare privind construcțiile civile, cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri, elaborare de
planuri în domeniul construcțiilor, consultanță în
domeniul desenului tehnic în construcții, studii
de proiecte tehnice în domeniul construcțiilor,
servicii de proiectare în domeniul construcțiilor
navale, cercetare tehnologică pentru industria
construcțiilor de clădiri, măsurători de mediu în
cadrul structurilor de construcții civile, servicii

de inginerie în domeniul tehnologiei pentru
construcții, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, realizare
de studii de proiecte tehnice pentru proiecte
de construcții, servicii de proiectare asistată
de calculator pentru proiecte de construcții,
proiectare de planuri de construcții pentru
spații de recreere (agrement), cercetare în
domeniul construcțiilor de clădiri sau al
urbanismului, monitorizare de evenimente care
influențează mediul din structuri de construcții
civile, întocmirea de rapoarte privind studiile
de proiecte tehnice pentru proiecte de
construcții, dezvoltare de programe de calculator
înregistrate pe suporturi de date (software)
concepute pentru construcții și producția
automatizată (cad/cam), proiectare de clădiri,
monitorizarea structurii clădirilor, inspecția
clădirilor (expertize), amenajări interioare pentru
clădiri, proiectare (design) de clădiri, proiectare
de clădiri industriale, controlul calității clădirilor
finalizate, proiectare a exterioarelor clădirilor,
design de clădiri de birouri, proiectare
(design) pentru extinderea clădirilor, servicii
de proiectare a clădirilor, proiectare de
clădiri pentru îngrijirea sănătății, proiectare
de clădiri cu atmosferă controlată, servicii
pentru designul de clădiri industriale, cercetare
în domeniul construcțiilor de clădiri, servicii
de consultanță privind proiectarea clădirilor,
servicii de proiectare pentru interiorul clădirilor,
monitorizarea activităților care influențează
mediul în clădiri, consultanță profesională
privind eficiența energetică în clădiri, cercetare
tehnologică pentru industria construcțiilor de
clădiri, servicii de proiectare pentru interioarele
de clădiri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri, măsurarea
condițiilor de mediu în cadrul clădirilor, evaluarea
calității proprietăților imobiliare, servicii de design
al clădirilor, servicii pentru proiectarea de
ansambluri rezidențiale, servicii de proiectare
privind proprietățile rezidențiale, planificare și
proiectare de ansambluri rezidențiale, proiectare
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design) de
hoteluri, servicii arhitecturale pentru proiectare
de clădiri comerciale.
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