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Cereri Mărci publicate în 02/12/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 08282 23/11/2020 DALIRO Piscul Negru

2 M 2020 08350 23/11/2020 EFSANE ACTIV SRL ROGROSS

3 M 2020 08449 23/11/2020 ELENA ADINA TELEUCA
ANA-MARIA CHIVU

copt.

4 M 2020 08450 23/11/2020 GIOVANNI MARIO
FRANCESCO

îs Geană Pi Tini!

5 M 2020 08451 23/11/2020 CENTRUL CULTURAL
JUDEȚEAN CONSTANȚA
”TEODOR T. BURADA”

CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA CENTRUL
CULTURAL JUDEȚEAN
CONSTANȚA TEODOR T.
BURADA

6 M 2020 08452 23/11/2020 NOVOKINETIC CLINICĂ DE
RECUPERARE

NOVOKINETIC

7 M 2020 08453 23/11/2020 RADU-ADRIAN BAN HEY, KIDS... IT`S MOM AND
DAD... THAT`S THE BEST WE
COULD DO... IT`S YOURS
NOW, IT`S YOUR TIME

8 M 2020 08454 23/11/2020 ASOCIATIA RESPO DEEE https://respo.ro

9 M 2020 08456 23/11/2020 A.G. RADIO HOLDING SRL Magic gold

10 M 2020 08457 23/11/2020 HORECA STUDIO SRL GARRÓ GIFTS FLOWERS
HOME

11 M 2020 08458 23/11/2020 FAMOUS KOKOSHELL S.R.L KOKOSHELL

12 M 2020 08459 23/11/2020 NAPOCA INSTAL SRL NAPOCA INSTAL

13 M 2020 08462 23/11/2020 TERRA SERVICE SECURITY TERRA SERVICE SECURITY

14 M 2020 08463 23/11/2020 ASOCIAŢIA CENTRUL
STEP BY STEP PENTRU
EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE
PROFESIONALA

B BREVIS

15 M 2020 08464 23/11/2020 ASOCIATIA LIGA
SUPORTERILOR VALCENI

BRIGADA NOASTRA

16 M 2020 08465 23/11/2020 IONUT CATALIN POPOVICI NATURA LASER centru de
epilare definitiva cu laser

17 M 2020 08466 23/11/2020 ROMARIO-RAUL BETEA Banat Express

18 M 2020 08467 23/11/2020 ARIADNA POPA ADI TRAVADI

19 M 2020 08468 23/11/2020 SC EMIGAB SRL by emilia
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2020 08469 23/11/2020 BAROUL BUCUREȘTI BB BAROUL BUCUREȘTI 1831

LEX

21 M 2020 08470 23/11/2020 LUP ONI PAZA SI PROTECTIE
SRL

LUP ONI PAZĂ ȘI PROTECȚIE

22 M 2020 08471 23/11/2020 SC EMIGAB SRL emigab

23 M 2020 08472 23/11/2020 ACVAROM INTERNAȚIONAL
SRL

BĂCĂMIA BOLLOGA Rețeta
unei Vieți Sănătoase EST.2020

24 M 2020 08473 23/11/2020 S.C. ACVAROM
INTERNAȚIONAL S.R.L.

PĂSTRĂVĂRIA BOLLOGA
Păstrăv 100% Ecologic EST.
2015

25 M 2020 08474 23/11/2020 S.C. ROCATIL PIESE DE
SCHIMB S.R.L.

26 M 2020 08475 23/11/2020 ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI Patron-X

27 M 2020 08476 23/11/2020 S.C. SENSIVO COSMETCIS
S.R.L.

SENSIVO

28 M 2020 08481 23/11/2020 PYGMALION KIDS SRL

29 M 2020 08482 23/11/2020 DIO PANPROD SRL GUSTURI BOIEREȘTI /
FENSÉGES ÍZEK

30 M 2020 08483 23/11/2020 CĂTĂLIN NAE VIA NAE

31 M 2020 08484 23/11/2020 RADU PETRE NASTASE ADEST

32 M 2020 08485 23/11/2020 SIMONA-IRINA RADU-RAUTA REFLECTIO

33 M 2020 08486 23/11/2020 RODRIGUE KIOKO Vanilissimo

34 M 2020 08487 23/11/2020 THETA PROFICIENCY SRL RL România Liberă

35 M 2020 08488 23/11/2020 THETA PROFICIENCY SRL Academia Catavencu Tagma
Cum Laude

36 M 2020 08489 23/11/2020 THETA PROFICIENCY SRL CASAmea

37 M 2020 08490 23/11/2020 MAHALIANU MARIUS MOBILE TECH

38 M 2020 08491 23/11/2020 THETA PROFICIENCY SRL Căminul

39 M 2020 08492 23/11/2020 THETA PROFICIENCY SRL Domus

40 M 2020 08493 23/11/2020 CARETTA S.R.L.
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(210) M 2020 08282
(151) 23/11/2020
(732) DALIRO, SAT BĂRĂȘTI, NR.

168, JUDEŢ ARGEŞ, COMUNA
CICĂNEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, STR.
GRIVITA, NR. 37E, JUDEŢ ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Piscul Negru

(531) Clasificare Viena:
26.03.03; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17;
26.11.06

(591) Culori revendicate:rosu, portocaliu,
maro deschis

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

39. Livrare de alimente de către restaurante,
livrare de alimente și băuturi preparate pentru
consum, livrare de pizza, livrare pe cale rutieră,
organizarea ridicării de produse, servicii de
livrare, servicii de livrare a alimentelor, transport
și depozitare.
41. Organizare de activități de divertisment,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizare de
evenimente de recreere, organizare de
evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole
de divertisment, organizare și coordonare
de activități de divertisment, organizare și
coordonare de baluri, organizarea de baluri,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea spectacolelor, planificarea de

petreceri, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole.
43. Baruri, bufet salate, bufete cu autoservire,
cantine, ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și
baruri, furnizare de locuri de cazare pentru
recepții, oranizare de recepții pentru nunți
(mâncare și băutură), organizare de mese
la hoteluri, pizzerii, pregătirea și furnizare
de alimente și băuturi destinate consumului
imediat, preparare de mâncăruri, preparare de
mâncăruri pentru alte persoane, pe bază de
subcontractare, restaurante (servirea mesei),
restaurante cu autoservire, restaurante de
delicatese, restaurante specializate în preparate
la grătar, servicii ale barurilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale
de alimentație, servicii de cazare cu mic
dejun inclus, servicii de ceainărie, servicii de
club pentru furnizare de mâncare și băuturi,
servicii de cluburi cu restaurante private,
servicii de mâncare la pachet, servicii de
mâncaruri și băuturi la pachet, servicii de
organizare de banchete, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de preparare a
alimentelor, servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurație pentru recepțiile firmelor
(furnizare de alimente și băuturi), servicii de
terasă berărie, servicii oferite de rotiserii, servicii
pentru furnizarea de alimente, servicii pentru
furnizarea de băuturi, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii prestate de
bucătari personali, servicii prestate de localurile
unde se servește înghețată, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servicii în domeniul
gustărilor, servire de alimente și băuturi, servire
de alimente și băuturi pentru oaspeți, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, servire de băuturi alcoolice, sevicii
de baruri care servesc bere, snack-baruri,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), case de
vacanță, cazare temporară la hoteluri și moteluri,
cazare temporară oferită de ferme de agrement,
furnizare de cazare temporară ca parte a
pachetelor de ospitalitate, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
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furnizare de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de servicii de hoteluri și moteluri, hosteluri,
servicii oferite de moteluri, organizare de cazare
pentru turiști, organizare de locuri de cazare
pentru vacanțe, pensiuni, servicii de camping
pentru turiști (cazare), închiriere de case de
vacanță, servicii de cazare hotelieră, servicii de
cazare în case de odihnă pentru tineri, servicii
de cazare în stațiuni turistice, servicii de hosteluri
pentru turiști, servicii de hoteluri și moteluri,
servicii hoteliere, servicii hoteliere pentru clienții
preferați, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare),
consultanță în domeniul cazării temporare oferită
prin intermediul call center-urilor și a liniilor
fierbinți, furnizare de informații cu privire la
rezervarea de locuri de cazare, furnizare de
informații cu privire la hoteluri, evaluare de
cazare hotelieră, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, furnizare de
informații online despre rezervări la hoteluri,
furnizare de informații pe internet despre cazare,
furnizare de informații pe internet despre cazarea
temporară, furnizare de servicii de rezervare de
camere și rezervare la hoteluri, informații cu
privire la hoteluri, rezervare de camere de hotel
pentru călători, rezervare de cazare la hotel,
rezervare de cazare temporară sub formă de
case de vacanță, rezervare de locuri de cazare
pentru călători, rezervare de locuri de cazare
pentru turiști, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, rezervări de pensiuni, rezervări de
hoteluri, servicii de rezervări la restaurant,
servicii de rezervare a meselor, servicii de
informare privind restaurantele, servicii de
consultanță în domeniul cateringului, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
rezervări pentru restaurante și mese, rezervări la
restaurant, servicii de cazare pentru evenimente,
servicii de cazare pentru vacanțe, organizare
și furnizare de cazare temporară, organizare
de cazare temporară, furnizare de spații de
cazare temporară mobilate, furnizare de spații
de odihnă temporare pentru pasageri, închiriere
de camere, închiriere temporară de camere,
servicii de ospitalitate (cazare), servicii de
recepție pentru cazare temporară (gestionare de
sosiri și plecări), servicii de schimb de locuri
de cazare (time-share), spații pentru festivități
și facilități temporare de birouri și reuniuni,
furnizare de centre comunitare pentru adunări și
întâlniri sociale, furnizare de locuri cazare pentru
reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru

ocazii speciale, furnizare de spații special
amenajate pentru conferințe, furnizare de spații
special amenajate pentru congrese, furnizare
de spații și materiale pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, furnizare de săli de conferințe,
organizare de recepții pentru nunți (spații),
închiriere de săli de reuniune, închiriere de săli
pentru evenimente sociale.

───────

(210) M 2020 08350
(151) 23/11/2020
(732) EFSANE ACTIV SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
ROGROSS

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

35. Servicii de comerţ cu ridicata, inclusiv prin
internet şi/sau prin programe de teleshopping,
servicii de comandă online şi/sau pe bază de
catalog în legătură cu în legătură cu: produse
chimice, preparate pentru curăţenie, preparate
pentru lustruire şi degresare, substanţe pentru
spălat, vopsele, articole de drogherie, cosmetice,
aparate de ras şi accesorii pentru acestea,
articole de parfumerie, consumabile de uz
casnic, combustibili, mijloace de iluminat şi
carburanţi, uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi,
lumânări, produse din sectorul sănătăţii, utilaje,
unelte şi produse metalice, materiale de
construcţii, articole de bricolaj şi grădină,
rechizite pentru hobby-uri și materii prime
pentru artizanat, produse electrice şi produse
electronice, suporturi sonore şi suporturi de date,
aparatură pentru iluminat, încălzire, aparatură
pentru gătit, aparatură pentru refrigerare,
aparatură pentru uscare şi ventilare, aparate
de curăţare şi netezire cu aburi, instalaţii
sanitare şi accesorii pentru acestea, vehicule şi
accesorii pentru vehicule, biciclete şi accesorii
pentru biciclete, vehicule motorizate pe două
roţi şi accesorii pentru acestea, artificii, ceasuri
şi ceasuri de mână şi bijuterii, instrumente
şi aparate optice, instrumente muzicale,
materiale imprimate, papetărie, articole de
birotică, produse de marochinărie şi şelărie,
mobilă, furnituri, corturi, prelate, îmbrăcăminte,
încălţăminte, produse textile, articole de acoperit
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capul, produse din piele şi imitaţie de piele,
cufere şi valize, genţi de voiaj şi genţi
de mână, rucsacuri, umbrele şi parasolare,
jucării, aparatură pentru sport şi echipamente
şi accesorii sportive, produse alimentare şi
băuturi, produse agricole, produse horticole
şi produse forestiere, produse din tutun şi
alte articole de lux, respectiv alcool, cafea,
ceai, ciocolată, zahăr şi condimente, produselor
de uz casnic, echipamente electrice şi non-
electrice de uz casnic şi de bucătărie, produse
din sticlă, produse din ceramică, produse din
porţelan, produse metalice şi plastice pentru
uz casnic şi de bucătărie, vase pentru uz
casnic şi de bucătărie, seturi de oale de
gătit, articole decorative şi materiale decorative,
respectiv ornamente, plante (inclusiv plante
artificiale), fructe (inclusiv fructe artificiale),
produse alimentare (inclusiv produse alimentare
artificiale), decoraţiuni sezoniere, festive, pentru
petreceri şi tematice, ghirlande, steaguri şi folii,
servicii de agenţii de import-export, primirea,
prelucrarea şi gestionarea comenzilor (lucrări
de birou), servicii de aprovizionare pentru terţi
(achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
societăţi), plasarea de comenzi şi servicii
de livrare şi gestionarea facturilor, inclusiv
în cadrul comerţului electronic, servicii de
facturare, derularea de programe de bonusuri
şi fidelizare, ce constau în scheme de fidelizare
a clienţilor în scop de marketing: monitorizarea
programelor de bonusuri şi fidelizare ce constau
în scheme de fidelizare a clienților prin evaluarea
și compilarea datelor statistice, publicitate,
atragerea clienţilor şi asistenţă pentru clienţi
prin publicitate prin poştă (corespondenţă),
organizarea şi realizarea de expoziţii şi târguri
în scop cemercial şi publicitar, planificarea,
elaborarea şi realizarea de iniţiative publicitare,
prezentarea companiilor pe internet şi alte
mijloace, sponsorizare sub formă de reclamă,
publicare de materiale imprimate în scop
publicitar, în anumite cataloage, prezentare
de produse prin mijloace de comunicare, în
scop de vânzare cu amănuntul şi cu ridicata,
actualizarea materialelor publicitare, decorarea
vitrinelor, promovarea vânzărilor (pentru terţi),
închiriere de spaţiu publicitar, inclusiv pe internet
(schimb de bannere), închiriere de materiale
publicitare şi timp publicitar în mijloacele
de comunicare, distribuirea de mostre în
căutare de sponsorizare, adunarea diverselor
produse din domeniile de vânzare cu ridicata
menţionate anterior (cu excepţia transportului
acestora) pentru terţi pentru a le facilita
consumatorilor vizualizarea şi achiziţionarea
acestor produse, marketing (cercetare de piaţă),
inclusiv pe reţele digitale, cercetare de piaţă,

sondaje de opinie pentru activităţi comerciale
(promovarea vânzărilor), cercetare în fişiere de
date computerizate (pentru terţi) şi/sau cercetare
în domeniul afacerilor, mentenanța datelor în
baze de date computerizate, stabilirea preţurilor
pentru bunuri şi servicii, gestionarea facturilor
pentru sistemele de comandă electronică,
aparatură de birou şi închiriere de echipamente,
servicii de închiriere a automatelor de
vânzări, închirierea standurilor de vânzare,
pregătirea abonamentelor la un serviciu de
telecomunicaţii (pentru terţi): oferirea de adrese,
date de contact comerciale şi de afaceri,
inclusiv prin internet, pregătirea tranzacţiilor
comerciale pentru terţi, inclusiv în cadrul
comerţului electronic, pregătirea contractelor de
publicitate şi promovare pentru terţi, consultanţă
în afaceri, planificarea şi monitorizarea
evoluţiilor întreprinderilor din punct de vedere
organizatoric, planificare (asistenţă) cu privire
la management, consultanţă profesională în
afaceri pentru concepte de franciză, strângerea
la un loc, în folosul terților, a unei game variate
de bunuri (cu excepția transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri.

───────
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(210) M 2020 08449
(151) 23/11/2020
(732) ELENA ADINA TELEUCA, STR.

ALEEA BARAJUL DUNARII NR.6,
BL. M37, SC. A, ET. 4, AP. 19,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032757,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ANA-MARIA CHIVU, STR.
ALEEA BARAJUL DUNARII NR.6,
BL. M37, SC. A, ET. 4, AP.19,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 032757,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

copt.

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.08; 11.01.22

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

30. Plăcinte dulci sau sărate, plăcinte cu carne,
biscuiți, prăjituri, produse de patiserie conținând
legume și pește, pâine, ceai, ciocolată.

───────

(210) M 2020 08450
(151) 23/11/2020
(732) GIOVANNI MARIO FRANCESCO,

BD. GHEORGHE ȘINCAI NR.
15B, ET. 7, AP. 58, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

îs Geană Pi Tini!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.09; 27.05.10;
24.17.01

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

38. Telecomunicații.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii în domeniile științei și tehnologiei
ca și cercetarea și proiectarea aferente, servicii
de analiză și cercetare industrială, proiectare și
dezvoltare hardware și softwear.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/11/2020

(210) M 2020 08451
(151) 23/11/2020
(732) CENTRUL CULTURAL JUDEȚEAN

CONSTANȚA ”TEODOR T.
BURADA”, BULEVARDUL TOMIS
NR. 110, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

CONSILIUL JUDEȚEAN
CONSTANȚA CENTRUL
CULTURAL JUDEȚEAN

CONSTANȚA
TEODOR T. BURADA

(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 27.05.09; 27.05.10; 24.17.11

(591) Culori revendicate:alb, negru, roșu,
maro

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

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

───────

(210) M 2020 08452
(151) 23/11/2020
(732) NOVOKINETIC CLINICĂ DE

RECUPERARE, CALEA ȘERBAN
VODĂ NR. 232, BL. 1, SC. 2, ET 4,
AP. 45, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

NOVOKINETIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 05.01.03; 05.01.05;
29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, verde deschis,
verde închis, turcoaz, maro închis,
maro deschis

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

44. Servicii de medicină alternativă,
chiropractică, îngrijirea sănătății, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătății, servicii de îngrijire de tip hospice,
examinare medicală (screening), servicii
medicale clinice, asistență medicală, consiliere
medicală pentru persoanele ci dizabilități,
îngrijire medicală, fizioterapie/terapie fizică.

───────
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(210) M 2020 08453
(151) 23/11/2020
(732) RADU-ADRIAN BAN,

BULEVARDUL ION MIHALACHE
NR. 70-84, BL. 45, SC. B, ET. 7,
AP. 67, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HEY, KIDS... IT`S MOM AND
DAD... THAT`S THE BEST WE

COULD DO... IT`S YOURS
NOW, IT`S YOUR TIME

(531) Clasificare Viena:
02.01.27; 02.03.23; 02.05.02; 02.05.03;
01.05.01

(591) Culori revendicate:alb, roșu, roz, verde
închis, verde deschis, albastru, galben,
portocaliu, maro, negru

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

45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
prestate de terți pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 08454
(151) 23/11/2020
(732) ASOCIATIA RESPO DEEE, STR.

RADU CAPTARIU NR. 13, ET. 2,
AP. 2, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
https://respo.ro

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08456
(151) 23/11/2020
(732) A.G. RADIO HOLDING SRL,

SPLAIUL UNIRII NR. 165,
CLĂDIREA TN OFFICES 1, ET. 10,
CAM. D, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Magic gold

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.07; 27.05.08; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice, optice,
de cântărire, de măsurare, de semnalizare,
de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi
video, disAparate şi instrumente ştiinţifice,
nautice, geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de siguranţă
(salvare) şi didactice, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate pentru înregistrarea şi
reproducerea sunetului, imaginilor şi datelor,
suporturi de sunete, de imagini şi de date,
în special benzi audio, casete audio şi
video, discuri compacte, discuri acustice, benzi
video, dischete, CD-ROM-uri, toate produsele
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menţionate anterior, în formă înregistrată
şi neînregistrată, suporturi de înregistrare
magnetică, compact-discuri, DVD-uri şi alte
suporturi de înregistrare digitală,
16. Hârtie şi carton, articole pentru legătorie,
fotografii, produse de imprimerie, în special
ziare, reviste, periodice, cataloage, caiete,
manuale de instrucţiuni, manuale de utilizare
şi calendare, articole de papetărie, materiale
pentru artişti, pensule, maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului),
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor), cărţi poştale din carton
şi hârtie, feţe de masă, batiste şi şerveţele
demachiante, din hârtie, sacoşe, huse, genţi
de ambalare din hârtie sau material plastic,
suporturi din hârtie sau carton, materiale
plastice pentru ambalaje, şerveţele de masă din
hârtie, postere, abţibilduri, adezivi, autocolante
(papetărie).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, marketing, cercetarea
pieţei, studii de piaţă, analiză de piaţă,
consultanţă în conducerea şi organizarea
afacerilor, intermedieri de afaceri comerciale
pentru terţi, intermediere de contracte pentru
terţi pentru achiziţia şi vânzarea de bunuri,
intermedierea serviciilor de telecomunicaţii,
sondaje de opinie, servicii de comerţ cu licenţe
de film, radio, televiziune, audio şi/sau video,
cercetare în domeniul publicităţii, distribuţie
de produse în scopuri publicitare, promovarea
vânzărilor (pentru terţi), închiriere de material
publicitar, închirierea spaţiilor publicitare,
închirierea minutelor publicitare în cadrul
mediilor de comunicare, publicitate şi orice
fel de comunicare comercială audiovizuală, în
special radiofonică, televizată, cinematografică,
imprimată, prin videotext, teletext, prin internet/
online sau prin orice tehnică, comercializare
publicitară, şi anume publicitate, relaţii publice
(relaţii publice) şi marketing, comenzi telefonice
pentru teleshopping, publicare de materiale
promoţionale, producţie de film publicitar clipuri
publicitare audio-video, intermediere de filme
publicitare si orice fel de producţii audio-
video publicitare, scrierea textelor publicitare,
prezentare de produse in mediile de comunicare,
compilare, sistematizare şi actualizarea
datelor în baza de date a calculatorului,
gestiunea afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, intermedierea
de contracte (pentru terţi, inclusiv artişti),
intermedierea de abonamente pentru serviciile
de telecomunicaţii (pentru terţi), publicitate,
în special dezvoltare strategică şi planificarea
campaniilor, pregătirea secţiunilor publicitare,

management de proiect şi evenimente, şi anume
planificare, supravegherea derulării şi realizarea
de campanii, proiecte şi evenimente cu scop
publicitar, organizare de târguri şi expoziţii în
scopuri comerciale sau de publicitate, distribuire
de cataloage şi prospecte publicitare, gestionare
de fişiere informatice, preluare telefonică şi/
sau computerizată de comenzi pentru oferte
de cumpărături pe internet sau teleshopping,
vânzări prin licitaţie, inclusiv prin internet,
agenţii de publicitate, concepţie şi realizarea
de prezentări şi de alte oferte informaţionale
cu scopuri publicitare şi comerciale şi pe
internet, în alte reţele de date, în servicii
online, precum şi prin tehnici multimedia,
organizare şi realizare de prezentări multimedia
în scopuri publicitare, dezvoltare de concepţii de
publicitate, publicitate pe o reţea de comunicare
online electronică, dezvoltare şi creare de
concepte publicitare, dezvoltare,concepţie şi
creare de concepte audiovizuale de comunicare,
în scopuri publicitare, compunere, înregistrare/
fixare şi publicare de texte publicitare, servicii
de planificare pentru publicitate, publicarea de
produse de imprimerie (şi în format electronic) în
scopuri publicitare, închiriere de timp publicitar
în mijloacele de comunicare, difuzarea de
anunţuri/spoturi publicitare, publicare şi editare
de cataloage în scopuri publicitare, stocare de
date în reţele de date computerizate, 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 prin mijloace electronice, prin
intermediul site- urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping.

38. Telecomunicaţii, servicii de difuzare
(emisiune) sau retransmisie de programe de
radiodifuziune,televiziune, videotext, teletext,
difuzare sau retransmisie de programe de
radiodifuziune/televiziune prin internet, cablu,
satelit, reţele computerizate, reţele de fibra
optica si orice tip de medii de transmisie,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, colectarea si livrarea de
ştiri (agenţii de presa), colectare şi livrarea de
informaţii generale în cadrul serviciilor agenţiilor
de presă, transmisie de sunet, imagine si
date prin cablu, satelit, (reţele) computerizate,
cabluri telefonice şi ISDN şi orice alt tip de
medii de transmisie, transmisia asistată de
computer a mesajelor şi imaginilor, furnizarea
accesului la informaţii memorate în baze de
date, inclusiv pe internet, şi prin internet şi
în special şi prin sisteme de calculatoare, cu
comunicare interactivă, furnizare de acces la
informaţii pe internet, în special în domeniul
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radiodifuziunii, televiziunii pe internet, punerea
la dispoziţie a unui portal online, difuzarea
de servicii media audiovizuale la cerere:
programe de radiodifuziune/televiziune pentru
abonaţi, în special sub formă de televiziune
plătită şi video la cerere, telecomunicaţii
prin intermediul platformelor şi portalurilor
de internet, radiotelefonie mobilă, în special
furnizare de acces la aplicaţii, transmisie
electronică de date, software de calculator,
precum şi conţinuturi audio, video sau
multimedia către terminale mobile prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, furnizarea
şi închirierea timpilor de acces la baze de
date deservite de computere, la un computer
utilizat pentru mesaje şi buletine informative, la
reţele interactive de comunicaţii prin intermediul
computerelor, la publicaţii electronice în diverse
domenii, la cataloage de mărfuri, servicii
sau informaţii, servicii de forumuri de discuţii
pe internet, transmiterea de felicitări online,
transmisia de fişiere digitale, servicii de buletine
electronice, transmiterea de mesaje electronice.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii de amuzament,
divertisment radio, pe internet sau televizat,
informaţii despre distracţii si orice posibilităţi de
recreere, producţie de programe sau emisiuni de
film, televiziune, radio, videotext şi teletext (cu
excepţia celor în scop publicitar), producţie de
filme, altele decât filmele publicitare, producţie
de benzi (casete, etc.) audio/video, editare
audio-video, servicii oferite de studiouri de
înregistrare pentru televiziune/radio, închiriere
de instrumente muzicale, producţia de muzică,
producţia spectacolelor, servicii artistice prestate
de orchestre, organizarea şi realizarea de
evenimente sportive şi culturale, realizarea
de evenimente de divertisment în direct
şi de festivaluri de film, organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare şi coordonare de concerte,
organizare de concursuri sau de orice fel
de competiţii, educative sau de amuzament,
loterii, reprezentaţii teatrale, organizare de
spectacole, servicii de impresari, prezentări şi
închiriere de filme TV sau cinematogragfice,
închirierea de înregistrări de sunete, îngrijire
redacţionala a apariţiilor pe internet, producţie
de programe de teleshopping, înregistrări pe
benzi video (filmare), proiecţii de filme TV
sau cinematografice, microfilmare, exploatarea
publicaţiilor electronice on-line nedescărcabile,
publicare electronică on-line a cărţilor sau
periodicelor, jocuri on-line într-o reţea de
calculatoare.

42. Dezvoltare tehnică de ghiduri electronice de
programe de televiziune (software), programare
pentru calculatoare, actualizare de software
pentru baze de date, instalare şi întreţinere
de software pentru bazele de date, crearea
de programe de calculator si jocuri de
calculator (software), proiectare şi închiriere
de software de calculator, întocmire de
site-uri web, proiectare şi actualizare de
pagini principale de web, închiriere de
programe video şi de imagine (software),
dezvoltare de conţinuturi multimedia şi aplicaţii
corespunzătoare (software), proiectare şi
dezvoltare de software de calculator şi programe
de aplicaţii pentru sisteme computerizate mobile
(aplicaţii).
45. Cesiunea sau orice altă formă de transmitere
a drepturilor de proprietate intelectuală
(licenţierea proprietăţii intelectuale), distribuirea
de licenţe pentru proprietate industrială şi pentru
drepturile de autor, furnizare de licenţe pentru
concepte de franciză, acordarea de licenţe
de software pentru regulatoare (servicii de
consultanta legala), gestionarea drepturilor de
autor, intermediere, management şi valorificare
de drepturi de autor şi drepturi de proprietate
industrială pentru terţi prin acordare de licenţă,
intermediere, valorificare şi administrare de
drepturi de difuzare în televiziune, în special
de drepturi pentru transmisia de evenimente la
televizor, în special de evenimente sportive, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi pentru reportaje
de presă, radio,televiziune şi film pentru
utilizarea pe suporturi de sunet şi imagine, prin
acordare de licenţă, intermediere, valorificare
şi administrare de drepturi asupra reportajelor
de ziar şi de revistă, prin acordare de licenţă,
administrare, intermediere şi orice alt fel de
valorificare de drepturi de emisie, redifuzare,
audiovizuale şi orice alte drepturi de utilizare
asupra programelor radio şi/sau de televiziune şi
asupra oricăror alte producţii de sunet şi/sau de
imagine, prin acordare de licenţă, intermediere,
administrare şi distribuire de drepturi pentru
formate de televiziune, conţinuturi de televiziune,
emisiuni de televiziune, seriale de televiziune,
spectacole de televiziune şi emisiuni de jocuri
pentru televiziune, inclusiv scenarii şi elementele
principale de realizare a acestora, precum în
special titluri, sigle, concepere de spectacole,
idei de jocuri, imagini de scenă, desfăşurări de
spectacole şi tehnici de interogare, prin acordare
de licenţă.

───────
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(210) M 2020 08457
(151) 23/11/2020
(732) HORECA STUDIO SRL, STR.

MIRCEA CEL BĂTRÎN NR. 119, C
46, CAMERA 14. JUD. PRAHOVA,
PLOIEŞTI, 100426, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

GARRÓ GIFTS
FLOWERS HOME

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 26.04.18

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08458
(151) 23/11/2020
(732) FAMOUS KOKOSHELL S.R.L,

STR. NASAUD NR. 9, BL. 21,
SC. 2, ET. 6, AP. 172, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR.21, APT.2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

KOKOSHELL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

14. Bijuterii.
35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu bijuterii.

───────

(210) M 2020 08459
(151) 23/11/2020
(732) NAPOCA INSTAL SRL, STR.

CODRULUI NR. 71, JUD CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR.21, APT.2,
JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

NAPOCA INSTAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
01.15.15; 01.15.17

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

35. Publicitate şi marketing, servicii de comerţ
online şi offline cu produse termice şi sanitare,
produse de climatizare şi ventilare, produse
electrice, produse de construcţii nemetalice.
37. Servicii de instalaţii şi reparaţii.

───────
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(210) M 2020 08462
(151) 23/11/2020
(732) TERRA SERVICE SECURITY,

BD. CAMIL RESSU NR.38,
BL.A11, ET.4, AP.20, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031755,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TERRA SERVICE SECURITY

(531) Clasificare Viena:
26.03.18; 27.05.01; 27.05.24

(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.

───────

(210) M 2020 08463
(151) 23/11/2020
(732) ASOCIAŢIA CENTRUL

STEP BY STEP PENTRU
EDUCAŢIE ŞI DEZVOLTARE
PROFESIONALA, STR. GHE.
DEM TEODORESCU NR.16 BIS,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 030916,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

B BREVIS

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 26.01.18; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2020 08464
(151) 23/11/2020
(732) ASOCIATIA LIGA

SUPORTERILOR VALCENI,
ALEEA DOINEI, NR 2, BL.N1,
SC.E, AP. 11, JUD. VÂLCEA,
RAMNICU VÂLCEA, VALCEA,
ROMANIA

(740) ASOCIATIA LIGA
SUPORTERILOR VALCENI,
ALEEA DOINEI, NR 2, BLOCN1,
SC E, AP 11, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

BRIGADA NOASTRA

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 27.05.01; 27.05.17

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

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

───────

(210) M 2020 08465
(151) 23/11/2020
(732) IONUT CATALIN POPOVICI, STR.

GHEORGHE DONICI NR.1, JUD.
BACĂU, BACĂU, 600229, BACĂU,
ROMANIA

(540)

NATURA LASER centru de
epilare definitiva cu laser

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 05.05.20; 29.01.12

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

clase:
44. Servicii de epilare cu laser.

───────
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(210) M 2020 08466
(151) 23/11/2020
(732) ROMARIO-RAUL BETEA, STR.

TIMIŞOARA, INT.VÎNTULUI,
NR.1, SC.B, AP.24, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300719, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

Banat Express

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 22.01.05; 22.01.10; 22.01.15;
01.01.05

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

41. Divertisment muzical oferit de către formații
instrumentale, divertisment muzical.

───────

(210) M 2020 08467
(151) 23/11/2020
(732) ARIADNA POPA, STR.

MAGURICEA NR. 15-19, BL. 8G,
SC. 1, ET. 2, AP. 10, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ADI TRAVADI

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

16. Broşuri, hârtie, publicaţii periodice, fotografii
(tipărite), ilustrații, portrete, cărți poștale,
postere, materiale tipărite, publicații tipărite,
cupoane tipărite, tipărituri (gravuri), prospecte,
instrumente de scris, cărți de scris sau de colorat,
hârtie de scris.

───────

(210) M 2020 08468
(151) 23/11/2020
(732) SC EMIGAB SRL, STR. FLORILOR

NR. 5, JUD. VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

by emilia

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
servicii de vânzare prin intermediul site-urilor
web.
39. Transport, ambalarea, împachetarea și
livrarea bunurilor, livrarea bunurilor prin
comandă online.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/11/2020

(210) M 2020 08469
(151) 23/11/2020
(732) BAROUL BUCUREȘTI, STR.

DR. DUMITRU RÂUREANU NR.
3, SECTOR 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BB BAROUL
BUCUREȘTI 1831 LEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 26.01.18;
24.07.01; 24.07.11; 17.03.02; 05.05.20;
02.03.15; 02.03.22; 02.03.23; 29.01.14

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

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

9. Aplicații software descărcabile, aplicații
mobile descărcabile, aplicații software de
calculator, descărcabile, aplicații software
descărcabile pentru telefoane inteligente,
aplicații descărcabile destinate utilizării cu
dispozitive mobile, softuri educative, software
de prelucrare a datelor, software pentru
automatizare redactare documente, publicații
electronice descărcabile, manuale de instruire în
format electronic, materiale descărcabile pentru
cursuri didactice, cărți electronice descărcabile,
carduri de membru codificate, carduri imprimate
(magnetice), insigne magnetice.
16. Manuale juridice tipărite, cursuri juridice
tipărite, reviste juridice tipărite, compendii
juridice tipărite, pixuri și stilouri (articole de
birou), caiete, mape pentru scris (papetărie),
mape pentru documente, blocnotesuri, ștampile
(sigilii), ștampile de birou, ștampile de datare,

ștampile de marcare, formulare, tipărite,
calendare, fotografii (tipărite), ilustraţii, agende.
26. Insigne (altele decât cele din metale
prețioase).
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, publicarea de materiale
publicitare, compilarea și sistematizarea
informațiilor în bazele de date computerizate,
pregătirea de documente (lucrări de
birou), gestionarea computerizată a fișierelor,
consultanță în domeniul recrutării de avocați,
servicii administrative privind trimiterea de
clienți către avocați, managementul resurselor
umane, consultanță în domeniul resurse umane,
administrarea resurselor umane și servicii
de recrutare, servicii de informații privind
oportunitățile profesionale și de carieră.
38. Furnizarea accesului utilizatorilor la o rețea
globală de calculatoare (furnizori de servicii),
transmiterea electronică de mesaje, date și
documente, transmiterea on-line de documente
prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare, transmisia de emisiuni televizate,
transmisia de emisiuni de radio, emisiuni de știri
(transmisii), furnizare de spații de chat și forumuri
pe internet, furnizarea de forumuri online pentru
comunicare în domeniul juridic.
41. Servicii de educație juridică, furnizare de
cursuri de educație continuă în domeniul
juridic, instruire în domeniul furnizării de
servicii juridice, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de seminarii
și conferințe, organizare de conferințe cu
scopuri educative, realizare, coordonare și
organizare de simpozioane, organizarea de
simpozioane referitoare la instruire, programe
educaționale și de instruire în domeniul juridic,
formare profesională pentru avocați, pregătire
de cursuri și examene în scop educațional,
elaborare de cursuri de instruire și de examene,
certificare de servicii de educație, certificare de
competențe profesionale, organizare și găzduire
de competiții și ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiții sportive și
evenimente sportive, servicii de consiliere în
carieră (consiliere educativă sau instruire),
servicii de informații privind oportunitățile
profesionale și de carieră, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), publicarea de reviste, cărți,
manuale și cursuri, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, publicarea online a
cărţilor şi jurnalelor electronice, producția de
emisiuni de radio și de televiziune, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea de
texte, altele decât cele publicitare.
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42. Conversia de date sau documente din
suporturi fizice în electronice, conversie de
programe și date computerizate, închiriere
de programe informatice, actualizare de
software de calculator, proiectarea sistemelor de
calculatoare, crearea și dezvoltarea de software
de calculator, analiza sistemelor informatice,
programare pe calculator, găzduire de site-uri de
calculator (site-uri web), instalare de software de
calculator, mentenanță de programe informatice,
redactare tehnică de documente automatizate,
digitalizarea documentelor, stocarea electronică
a documentelor, furnizare de uz temporar online
de software nedescărcabil, furnizare de software
online care nu poate fi descărcat, pentru
gestionarea bazelor de date.
43. Servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii de cazare temporară, intermediere de
spații de cazare pentru membrii.
45. Servicii juridice, cercetări juridice, consiliere
juridică, servicii juridice (paralegale), servicii
de avocatură (servicii juridice), servicii de
cercetare de informații juridice, servicii de
pregătire a documentelor juridice, furnizare de
informații despre servicii juridice pe un site web,
compilare de informații juridice, consiliere și
reprezentare juridică, intermediere în proceduri
juridice, servicii de informații juridice, furnizarea
de informații juridice, servicii juridice pro-bono,
auditare a conformității juridice, servicii de
reprezentare juridică, servicii de supraveghere
juridică, servicii de informare pe probleme legale,
servicii de asistență legală

───────

(210) M 2020 08470
(151) 23/11/2020
(732) LUP ONI PAZA SI PROTECTIE

SRL, STR. IACOB MURESIANU
NR. 20, JUD. ALBA, SINCEL,
517670, ALBA, ROMANIA

(540)

LUP ONI PAZĂ ȘI PROTECȚIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.04; 24.11.25

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

45. Servicii de pază.
───────

(210) M 2020 08471
(151) 23/11/2020
(732) SC EMIGAB SRL, STR. FLORILOR

NR. 5, JUD. VALCEA, RAMNICU
VALCEA, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

emigab
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.10; 27.05.17;
29.01.14

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
strangerea la un loc, în folosul terților, a unei
game variate de bunuri (cu excepția transportului
acestora) permițând clienților să vadă și să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
servicii de vânzare prin intermediul site-urilor
web.
39. Transport, ambalarea, împachetarea și
livrarea bunurilor, livrarea bunurilor prin
comanda online.

───────

(210) M 2020 08472
(151) 23/11/2020
(732) ACVAROM INTERNAȚIONAL SRL,

LOCALITATEA MORLACA NR. 390,
JUD. CLUJ, *, CLUJ, ROMANIA

(540)

BĂCĂMIA BOLLOGA Rețeta
unei Vieți Sănătoase EST.2020

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.09.01; 05.03.20

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte și produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.

───────

(210) M 2020 08473
(151) 23/11/2020
(732) S.C. ACVAROM INTERNAȚIONAL

S.R.L., NR. 390, JUD. CLUJ,
MORLACA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PĂSTRĂVĂRIA
BOLLOGA Păstrăv 100%

Ecologic EST. 2015

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 03.09.01

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi comestibile.

───────
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(210) M 2020 08474
(151) 23/11/2020
(732) S.C. ROCATIL PIESE DE SCHIMB

S.R.L., B-DUL METALURGIEI NR.
61B, CAMERA 1, BL. 1, ET. 5,
AP. 63, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 29.01.06; 26.11.02; 26.11.12;
15.07.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0000FF), gri (HEX #C0C0C0)

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08475
(151) 23/11/2020
(732) ȘTEFAN-VALENTIN MANDACHI,

STR. MORII NR. 240B, JUD
SUCEAVA, SFÂNTU ILIE,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

Patron-X

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 08476
(151) 23/11/2020
(732) S.C. SENSIVO COSMETCIS

S.R.L., STR. CONSTANTIN LANGA
NR. 41, CAMERA NR. 1, JUD IAȘI,
MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(540)

SENSIVO

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 05.05.20;
05.05.21

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 7416
C)

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

3. Preparate cosmetice pentru îngrijiea pielii.
───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
23/11/2020

(210) M 2020 08481
(151) 23/11/2020
(732) PYGMALION KIDS SRL, STR.

BRATES NR. 6A, JUDEŢ TIMIŞ,
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
21.01.25; 29.01.12

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

clase:
41. Academii (educaţie), furnizarea de informaţii
în domeniul educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, şcoli de
grădiniţă, organizarea de competiţii (educaţie
sau divertisment), organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de competiţii sportive, educaţie fizică,
organizarea şi susţinerea de seminarii, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2020 08482
(151) 23/11/2020
(732) DIO PANPROD SRL, STR.

PRIVIGHETORII NR. 13, JUDEŢ
COVASNA, SFANTU-GHEORGHE,
520052, COVASNA, ROMANIA

(540)

GUSTURI BOIEREȘTI /
FENSÉGES ÍZEK

(531) Clasificare Viena:
03.04.02; 03.04.18; 03.07.03; 29.01.15;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:auriu, galben auriu,
maro deschis, alb, negru

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

29. Uleiuri și grăsimi comestibile, carne, păsări
de curte şi vânat, uleiuri şi grăsimi alimentare,
carnati (dar fară limitare la: cârnaţi de casă
picanţi sau afumaţi, cârnaţi proaspeţi, cârnaţi
de ceai, cârnaţi de porc mangaliţă, cârnaţi de
oaie subţiri), pastă de mici, mici picanţi, ceafă
afumată, afumatură ardelenească, fleică de porc
afumată, tobă de porc, tobă de porc mangaliţă,
salam de porc mangaliţă, slănină de porc,
slănină de porc mangaliţă, jumări de porc, jumări
de porc mangaliţă, ruladă de slănină de porc,
piept de porc, cotlet afumat de porc, untură de
porc, untură de porc mangaliţă, lebar, pastramă
porc, oaie, vită, raţă, curcan şi gâscă, parizer din
piept de pui, extracte din carne.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor, servicii de
comerţ cu pasta de mici, pastă de mici, mici
picanţi, ceafă afumată, afumatură ardelenească,
fleică de porc afumată, tobă de porc, tobă de
porc mangaliţă, salam de porc mangaliţă, slănină
de porc, slănină de porc mangaliţă, jumări de
porc, jumări de porc mangaliţă, ruladă de slănină
de porc, piept de porc, cotlet afumat de porc,
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untură de porc, untură de porc mangaliţă, lebar,
pastramă porc, oaie, vită, raţă, curcan şi gâscă,
parizer din piept de pui, lucrări de birou, servicii
de comerţ şi marketing pentru produse cum ar
fi: cârnaţi (dar fară limitare la: cârnaţi de casă
picanţi sau afumaţi, cârnaţi proaspeţi, cârnaţi de
ceai, cârnaţi de porc mangaliţă, cârnaţi de oaie
subţiri).

───────

(210) M 2020 08483
(151) 23/11/2020
(732) CĂTĂLIN NAE, SOS. NICOLAE

TITULESCU, NR. 64, BL. 24,
SC. B, ET. 9, AP. 84, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
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)
VIA NAE

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

31.  Butuci de viță de vie, struguri proaspeți,
struguri de vin proaspeți.
33. Vin, vin de struguri, vin roșu, vinuri
spumante, vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri
neacidulate, vin slab alcoolizat, vinuri cu alcool,
vinuri de masă, vin spumant de struguri.

───────

(210) M 2020 08484
(151) 23/11/2020
(732) RADU PETRE NASTASE, STR.

FABRICA DE CARAMIDA,
NR. 1A, CASA 54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
ADEST

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

42. Servicii de proiectare.
───────

(210) M 2020 08485
(151) 23/11/2020
(732) SIMONA-IRINA RADU-RAUTA,

STR. PUTUL DE PIATRA NR.
4, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
REFLECTIO

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

35. Publicitate, administrarea afacerilor,
asistență în conducerea afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, instruire cu
privire la dezvoltarea personală, cursuri de
dezvoltare personală.
44. Servicii medicale, servicii de psihoterapie,
servicii de igienă și frumusețe pentru oameni.

───────

(210) M 2020 08486
(151) 23/11/2020
(732) RODRIGUE KIOKO, STR.

LOCOTENENT SACHELARIE
VISARION NR 14, BL. 117C,
SCARA C, ET. 5, AP. 112,
SECTOR 2, BUCURESTI, 021968,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Vanilissimo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.05.20; 05.07.12

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFF490), verde (HEX #649620),
albastru (HEX #0D363F)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, sare, condimente,
mirodenii, plante aromatice conservate, oțet,
sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).

───────

(210) M 2020 08487
(151) 23/11/2020
(732) THETA PROFICIENCY SRL, P-TA

UNIRII NR. 1, MAGAZIN UNIREA,
ET.5, BIROU NR.9, SECTORUL
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RDA IP SRL, POPA TATU 49,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 700000,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RL România Liberă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

(591) Culori revendicate:roz (HEX #ac0064)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
16. Almanahuri, publicații periodice tipărite,
reviste (publicații periodice), publicații periodice
tipărite, cărți, publicații imprimate, reviste
generaliste, ziare, ziare cotidiene.
41. Publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de publicații periodice,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, furnizarea
de publicații electronice, care nu pot fi

descărcate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, publicare de cărți
și reviste, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare online de ziare
electronice.

───────

(210) M 2020 08488
(151) 23/11/2020
(732) THETA PROFICIENCY SRL, P-TA

UNIRII NR. 1, MAGAZIN UNIREA,
ET.5, BIROU NR.9, SECTORUL
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
010803, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Academia Catavencu
Tagma Cum Laude

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.15

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

16. Almanahuri, publicații periodice tipărite,
reviste (publicații periodice), publicații periodice
tipărite, cărți, publicații imprimate, reviste
generaliste, ziare, ziare cotidiene.
41. Publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de publicații periodice,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, furnizarea
de publicații electronice, care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, publicare de cărți
și reviste, publicare de periodice și cărți în
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format electronic, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare online de ziare
electronice.

───────

(210) M 2020 08489
(151) 23/11/2020
(732) THETA PROFICIENCY SRL, P-TA

UNIRII NR. 1, MAGAZIN UNIREA,
ET.5, BIROU NR.9, SECTORUL
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STRADA POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCURESTI,
010803, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASAmea

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#fcfdfe)

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

16. Almanahuri, publicații periodice tipărite),
reviste (publicații periodice), publicații periodice
tipărite, cărți, publicații imprimate, reviste
generaliste, ziare, ziare cotidiene.
41. Publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de publicații periodice,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, furnizarea
de publicații electronice, care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, publicare de cărți
și reviste, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de ziare

electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare online de ziare
electronice.

───────

(210) M 2020 08490
(151) 23/11/2020
(732) MAHALIANU MARIUS, STR.

DARMANESTI NR.22, BL.A16,
AP.114, PIATRA NEAMT, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)
MOBILE TECH

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

37. Servicii de reparații de telefoane.
───────

(210) M 2020 08491
(151) 23/11/2020
(732) THETA PROFICIENCY SRL, P-TA

UNIRII, NR. 1, MAGAZIN UNIREA,
ET.5, BIROU NR.9, SECTORUL
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010803, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Căminul

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

16. Almanahuri, publicații periodice (tipărite),
reviste (publicații periodice), publicații periodice
tipărite, cărți, publicații imprimate, reviste
generaliste, ziare, ziare cotidiene.
41. Publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de publicații periodice,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, furnizarea
de publicații electronice, care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, publicare de cărți
și reviste, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare on-line de cărți
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și reviste electronice, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare online de ziare
electronice

───────

(210) M 2020 08492
(151) 23/11/2020
(732) THETA PROFICIENCY SRL, P-TA

UNIRII, NR. 1, MAGAZIN UNIREA,
ET.5, BIROU NR.9, SECTORUL
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) RDA IP SRL, STR. POPA TATU
NR. 49, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010803, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Domus

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

16. Almanahuri, publicații periodice (tiparite),
reviste (publicații periodice), publicații periodice
tipărite, cărți, publicații imprimate, reviste
generaliste, ziare, ziare cotidiene.
41. Publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de publicații periodice,
servicii de publicare a publicațiilor periodice
și neperiodice, altele decât textele publicitare,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, furnizarea
de publicații electronice, care nu pot fi
descărcate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de
pe internet, nedescărcabile, publicare de cărți
și reviste, publicare de periodice și cărți în
format electronic, publicare on-line de cărți
și reviste electronice, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicare de ziare,
periodice, cataloage și broșuri, publicare de ziare
electronice accesibile prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, publicare online de ziare
electronice.

───────

(210) M 2020 08493
(151) 23/11/2020
(732) CARETTA S.R.L., ȘOSEAUA IAȘI-

TOMEȘTI, DN 28, JUDEȚUL IAȘI,
MUNICIPIUL IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR.
43-45, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 29.01.01

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 1925)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
6. Materiale din metal pentru edificare și
construcții, materiale metalice pentru construcții,
învelitori metalice pentru acoperişuri, care
încorporează celule fotovoltaice, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice,
țigle metalice pentru acoperişuri, jgheaburi
metalice pentru acoperişuri, acoperişuri metalice
intermitente, cârlige metalice pentru plăcile de
ardezie pentru acoperiş, dispozitive de îmbinare
metalice pentru coame, foi metalice pentru
acoperișuri, tablă metalică pentru acoperiș,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
ferestre din metal pentru acoperiș, legături
metalice, bolţuri metalice, colţare metalice pentru
construcţii, panouri de construcţii din metal,
capace metalice pentru coşul de fum, tuburi
metalice pentru coşul de fum, canale metalice
pentru coşul de fum, coşuri de fum metalice,
acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, cornişe metalice, fitinguri metalice
pentru construcţii, cadre metalice pentru
construcţii, grinzi metalice pentru construcţii,
jgheaburi pentru burlane metalice, numere
metalice pentru case, neluminoase, feronerie/
articole metalice, de mică dimensiune, grilaje din
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fier pentru ferestre, grilaje din fier pentru uşi,
căptuşeli metalice pentru construcţii, șuruburi
metalice, plăci metalice pentru construcţii, scări
metalice, balustrade metalice, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi metalice,
șipci metalice, panouri metalice pentru garduri,
subansambluri metalice pentru garduri, tije
metalice de închidere pentru gard, piscine
(structuri) metalice, verande (structuri) din metal,
fântâni pentru păsări (structuri) din metal,
voliere (structuri) din metal, arbori (structuri)
din metal, structuri de pereți prefabricate din
metal cu izolație din vată minerală, construcții
metalice, construcții sau structuri transportabile
din metal, profile metalice, profile zincate, tablă
profilată (cutată, sinus), elemente metalice cu
debitare laser/plasmă, elemente de tinichigerie
(obiecte din tinichea, bare metalice, sârmă,
elemente standard sau speciale necesare
montării unui sistem de acoperiș și unui
sistem pluvial pentru asigurarea funcționalitatii
și durabilității, accesorii metalice cu rol de
închidere a construcțiilor executate din tablă/
panouri sandwich, accesorii metalice pentru
construcția de acoperisuri și garduri), dispozitive
metalice de închidere pentru acoperișuri și
pereți, conducte metalice pentru instalaţii de
ventilare şi aer condiţionat, cabine metalice
pentru pulverizarea vopselei, conducte metalice
de evacuare a apelor pluviale
17. Produse de etanșare adezive folosite pentru
acoperișuri, material izolator pentru acoperișuri,
benzi de etanșare cu adeziv pentru îmbinări
pentru acoperișuri, plăci ușoare din vată
minerală pentru izolare acustică, plăci ușoare
din vată minerală pentru izolare termică, spumă
poliuretanică pentru izolare, folii din spumă
poliuretanică folosite ca izolație pentru clădiri,
spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, materiale de călăfătuire, etanșare și
izolare.
35. Servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu materiale metalice pentru edificare și
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu materiale de construcţii din
metal pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu amănuntul în legătură cu elemente
și accesorii pentru acoperișuri metalice și
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru

acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, dispozitive de îmbinare metalice pentru
coame, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu table metalice pentru acoperișuri,
grile de aerisire (metalice) pentru acoperișuri,
ferestre din metal pentru acoperișuri, cornişe
metalice, foi metalice pentru acoperișuri, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu legături
metalice, bolţuri metalice, țigle metalice cu
acoperire de piatră, țigle metalice, servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu
colţare metalice pentru construcţii, panouri de
construcţii din metal, acoperire metalică (prin
placare) pentru construcţii, fitinguri metalice
pentru construcţii, cadre metalice pentru
construcţii, grinzi metalice pentru construcţii,
jgheaburi metalice pentru burlane, numere
metalice pentru case, căptuşeli metalice pentru
construcţii, șuruburi metalice, plăci metalice
pentru construcţii, placări metalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu stâlpi metalici de gard,
garduri metalice, porţi metalice, șipci metalice,
panouri metalice pentru garduri, tije metalice
de închidere pentru gard, subansambluri pentru
garduri metalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu sisteme pluviale metalice, produse
industriale metalice pentru hale și construcții
metalice, elemente de închidere pentru acoperiș
și pereți, elemente de tinichigerie, profile zincate,
tablă profilată, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu construcţii și structuri metalice,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu capace metalice pentru coşul de fum,
tuburi metalice pentru coşul de fum, canale
metalice pentru coşul de fum, coşuri de fum
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu scări metalice, balustrade metalice,
pardoseli metalice, grilaje din fier pentru ferestre,
grilaje din fier pentru uşi, uși metalice, ferestre
metalice, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu structuri de pereți prefabricate
din metal cu izolație din vată minerală ,
piscine [structuri] metalice, verande (structuri)
din metal, fântâni pentru păsări [structuri]
din metal, voliere (structuri) din metal, arbori
(structuri) din metal, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu profile metalice,
profile zincate, tablă profilată (cutată, sinus),
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente metalice cu debitare laser/plasma,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
elemente de tinichigerie (obiecte din tinichea,
bare metalice, sârmă, elemente standard sau
speciale necesare montării unui sistem de
acoperiș și unui sistem pluvial pentru asigurarea
funcționalității și durabilității, accesorii metalice
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cu rol de închidere a construcțiilor executate
din tablă/panouri sandwich, accesorii pentru
construcția de acoperișuri și garduri), servicii
de comerţ cu amănuntul în legătură cu
conducte metalice pentru instalaţii de ventilare
şi aer condiţionat, cabine metalice pentru
pulverizarea vopselei, conducte metalice de
evacuare a apelor pluviale, servicii de comerţ cu
amănuntul în legătură cu materiale nemetalice
pentru edificare și construcţii, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură
cu elemente de construcţie din beton,
țigle nemetalice, colţare nemetalice pentru
construcţii, panouri nemetalice de construcţii,
plafoane nemetalice, șipci nemetalice, grinzi
nemetalice, căptuşeli nemetalice pentru
construcţii, materiale de armare nemetalice
pentru construcţii, plăci nemetalice pentru
construcţii, captuşeli nemetalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, placări nemetalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, panouri din
lemn, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu sticlă izolantă pentru construcţii,
acoperire (prin placare), nemetalică, pentru
construcţii, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu capace nemetalice pentru coşul
de fum, tuburi nemetalice pentru coşul de
fum, canale nemetalice pentru coşul de fum,
coşuri de fum nemetalice, scări nemetalice,
uși nemetalice, ferestre nemetalice, balustrade
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul
în legătură cu construcţii nemetalice și silozuri
nemetalice, servicii de comerţ cu amănuntul în
legătură cu stâlpi de gard nemetalici / uluci
de gard nemetalici, garduri nemetalice, porţi
nemetalice, tije nemetalice de închidere pentru
gard, subansambluri pentru garduri nemetalice,
panouri nemetalice pentru garduri, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu panouri
sandwich din spumă poliuretanică (pur/pir) și din
vată minerală bazaltică, servicii de comerţ cu

amănuntul în legătură cu produse de etanșare
adezive folosite pentru acoperișuri, material
izolator pentru acoperișuri, benzi de etanșare
cu adeziv pentru îmbinări pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu amănuntul în legătură cu
plăci ușoare din vată minerală pentru izolare
acustică, plăci ușoare din vată minerală pentru
izolare termică, spumă poliuretanică pentru
izolare, folii din spumă poliuretanică folosite
ca izolație pentru clădiri, spumă poliuretanică
sub formă de blocuri pentru izolare, servicii de
comerţ cu amănuntul în legătură cu materiale
de călăfătuire, etanșare și izolare, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
metalice pentru edificare și construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
de construcţii din metal pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
elemente și accesorii pentru acoperișuri metalice
și nemetalice, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu componente metalice pentru
acoperiș, învelitori metalice care încorporează
celule fotovoltaice pentru acoperişuri, învelitori
metalice pentru acoperişuri, țigle metalice
pentru acoperişuri, jgheaburi metalice pentru
acoperişuri, acoperişuri metalice intermitente,
cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru
acoperiş, dispozitive de îmbinare metalice pentru
coame, servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu table metalice pentru acoperișuri, grile de
aerisire (metalice) pentru acoperișuri, ferestre
din metal pentru acoperișuri, cornişe metalice,
foi metalice pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu legături metalice,
bolţuri metalice, țigle metalice cu acoperire
de piatră, țigle metalice, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu colţare metalice
pentru construcţii, panouri de construcţii din
metal, acoperire metalică (prin placare) pentru
construcţii, fitinguri metalice pentru construcţii,
cadre metalice pentru construcţii, grinzi metalice
pentru construcţii, jgheaburi metalice pentru
burlane, numere metalice pentru case, căptuşeli
metalice pentru construcţii, șuruburi metalice,
plăci metalice pentru construcţii, placări metalice
pentru pereţi utilizate în construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu stâlpi
metalici de gard, garduri metalice, porţi
metalice, șipci metalice, panouri metalice pentru
garduri, tije metalice de închidere pentru gard,
subansambluri pentru garduri metalice, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu sisteme
pluviale metalice, produse industriale metalice
pentru hale și construcții metalice, elemente de
închidere pentru acoperiș și pereți, elemente de
tinichigerie, profile zincate, tablă profilată, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu construcţii și
structuri metalice, servicii de comerţ cu ridicata
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în legătură cu capace metalice pentru coşul
de fum, tuburi metalice pentru coşul de fum,
canale metalice pentru coşul de fum, coşuri de
fum metalice, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu scări metalice, balustrade metalice,
pardoseli metalice, grilaje din fier pentru ferestre,
grilaje din fier pentru uşi, uși metalice, ferestre
metalice, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu structuri de pereți prefabricate din
metal cu izolație din vată minerală, piscine
[structuri] metalice, verande [structuri] din metal,
fântâni pentru păsări [structuri] din metal,
voliere [structuri] din metal, arbori [structuri]
din metal, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu profile metalice, profile zincate, tablă
profilată (cutată, sinus), servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu elemente metalice cu
debitare laser/plasma, servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu elemente de tinichigerie
(obiecte din tinichea, bare metalice, sârmă,
elemente standard sau speciale necesare
montării unui sistem de acoperiș și unui
sistem pluvial pentru asigurarea funcționalității
și durabilității, accesorii metalice cu rol de
închidere a construcțiilor executate din tablă/
panouri sandwich, accesorii pentru construcția
de acoperișuri și garduri), servicii de comerţ cu
ridicata în legătură cu conducte metalice pentru
instalaţii de ventilare şi aer condiţionat, cabine
metalice pentru pulverizarea vopselei, conducte
metalice de evacuare a apelor pluviale, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice pentru edificare și construcţii, servicii
de comerţ cu ridicata în legătură cu materiale
nemetalice de construcţii pentru acoperișuri,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu învelitori nemetalice pentru acoperişuri,
învelitori nemetalice, care încorporează celule
fotovoltaice, pentru acoperişuri, învelişuri
bituminoase pentru acoperişuri, servicii de
comerţ cu ridicata în legătură cu jgheaburi
nemetalice pentru acoperişuri, plăci de ardezie
pentru acoperişuri, șindrilă pentru acoperişuri,
țigle nemetalice pentru acoperişuri, coame
pentru acoperişuri, carton asfaltat pentru
acoperișuri, ventilatoare nemetalice pentru
acoperișuri, dale de sticlă pentru acoperișuri,
plăci pentru acoperiș (nemetalice) cu proprietăți
izolante, cornişe nemetalice, acoperișuri din
sticlă, ferestre nemetalice pentru acoperiș,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu elemente de construcţie din beton,
țigle nemetalice, colţare nemetalice pentru
construcţii, panouri nemetalice de construcţii,
plafoane nemetalice, șipci nemetalice, grinzi
nemetalice, căptuşeli nemetalice pentru
construcţii, materiale de armare nemetalice
pentru construcţii, plăci nemetalice pentru

construcţii, captuşeli nemetalice pentru pereţi
utilizate în construcţii, placări nemetalice pentru
pereţi utilizate în construcţii, panouri din lemn,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu sticlă izolantă pentru construcţii, acoperire
(prin placare), nemetalică, pentru construcţii,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură
cu capace nemetalice pentru coşul de fum,
tuburi nemetalice pentru coşul de fum, canale
nemetalice pentru coşul de fum, coşuri de fum
nemetalice, scări nemetalice, uși nemetalice,
ferestre nemetalice, balustrade nemetalice,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
construcţii nemetalice și silozuri nemetalice,
servicii de comerţ cu ridicata în legătură cu
stâlpi de gard nemetalici / uluci de gard
nemetalici, garduri nemetalice, porţi nemetalice,
tije nemetalice de închidere pentru gard, panouri
nemetalice pentru garduri, subansambluri pentru
garduri nemetalice, servicii de comerţ cu ridicata
în legătură cu panouri sandwich din spumă
poliuretanică (pur/pir) și din vată minerală
bazaltică, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu produse de etanșare adezive folosite
pentru acoperișuri, material izolator pentru
acoperișuri, benzi de etanșare cu adeziv pentru
îmbinări pentru acoperișuri, servicii de comerţ
cu ridicata în legătură cu plăci ușoare din
vată minerală pentru izolare acustică, plăci
ușoare din vată minerală pentru izolare termică,
spumă poliuretanică pentru izolare, folii din
spumă poliuretanică folosite ca izolație pentru
clădiri, spumă poliuretanică sub formă de blocuri
pentru izolare, servicii de comerţ cu ridicata în
legătură cu materiale de călăfătuire, etanșare și
izolare, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, publicitate, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, demonstraţii cu produse,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
organizarea de târguri comerciale, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de agenții de import-export.
37. Servicii pentru acoperişuri, servicii de
izolare a acoperișului, servicii de instalare de
acoperișuri, restaurare de acoperișuri, reparații
de garduri, servicii de ridicare de garduri,
reparare de instalații folosite în producția
de metal, în metalotehnică și la prelucrarea
metalului.
40. Decupare de metale, și anume servicii
de decupare de profile, forme geometrice,
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precum și orice alte forme din tablă de
metal, oțel-carbon, oțel inox sau din aluminiu,
prelucrarea din debitarea prin laser și plasmă
a elementelor metalice și nemetalice, producție
personalizată pentru terți de panouri decorative,
porți și panouri decorative pentru împrejmuiri,
scări metalice și balustrade decorative, grilaje
decorative, antiefracție pentru ferestre sau
usi, reclame metalice pentru restaurante și
baruri, decorațiuni metalice pentru gradină, porți
culisante autoportante, mobilier metalic pentru
interior și exterior, flanse pentru hale, producție
personalizată pentru terți de garduri, producție
personalizată pentru terți de acoperișuri,
prelucrarea lemnului.

───────


