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(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 05930

(151)
01/09/2022

(732)
RE7 AGENȚIA DE
PROMOVARE ONLINE SRL

7

2 M 2022 05932

01/09/2022

RE7 AGENȚIA DE
PROMOVARE ONLINE SRL

re7consulting More than
Marketing

3 M 2022 06009

01/09/2022

NOAVIDENT SRL

MAREA RECICLARE LA
OCHELARI

4 M 2022 06019

01/09/2022

COSMO PHARM SRL

HYDRAFLEX COLLAGEN
COMPLEX

5 M 2022 06027

01/09/2022

ALPHA STYLE CHARME S.R.L. ALPHA STYLE

6 M 2022 06028

01/09/2022

COMPORSA SRL

comporsa foraje pentru apă

7 M 2022 06030

01/09/2022

COMPORSA DRILL

Comporsa Drill

8 M 2022 06031

01/09/2022

FUNDATIA ESHTE

ESHTE

9 M 2022 06032

01/09/2022

VLADIMIR JARDAN

Jardi

10 M 2022 06033

01/09/2022

STEFARIAN PROD SRL

11 M 2022 06035

01/09/2022

OMON SECURITY

OMON SECURITY

12 M 2022 06036

01/09/2022

FUNDAȚIA ”THE INSTITUTE/
INSTITUTUL”

ASAP ARMATA SELECTĂRII
ATENTE A PLASTICULUI

13 M 2022 06037

01/09/2022

RADU-FELIX BANDILA

CONTRAST Life Band

14 M 2022 06038

01/09/2022

MERCURY360
COMMUNICATIONS SRL

MANTIA

15 M 2022 06041

01/09/2022

ACTIVE KIDS EVENTS SRL

Transformăm orice loc într-un
spațiu de joacă. Transformăm
energia copiilor în bucurie!

16 M 2022 06042

01/09/2022

BIANCA RIPAN FASHION
STUDIO SRL

RB

17 M 2022 06046

01/09/2022

CORINA-CATALINA LITU

BUCURIA VINDECĂRII

18 M 2022 06047

01/09/2022

DANIEL COSTEL BONCIU

REPAN

19 M 2022 06049

01/09/2022

TEODORA-ELENA RAICA

ELENA RAICA BEAUTY
STUDIO & PMU

20 M 2022 06050

01/09/2022

POARTA 9 CONSULTING SRL

POARTA9

21 M 2022 06051

01/09/2022

BLOC BETON SRL

B BLOC BETON

22 M 2022 06052

01/09/2022

SC AMBULANTA PRIVATA
GIURGIU SRL

AMBULANȚĂ PRIVATĂ
GIURGIU

23 M 2022 06053

01/09/2022

PROFI ROM FOOD S.R.L.

ChocoLocco

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2022 06054

(151)
01/09/2022

(732)
ARTINMO SRL

zettelo

25 M 2022 06055

01/09/2022

PROFI ROM FOOD S.R.L.

ChocoLocco

26 M 2022 06056

01/09/2022

VIGA PACKING SRL

Derby Chemicals for Leather

27 M 2022 06057

01/09/2022

VIGA PACKING SRL

BLINK

28 M 2022 06058

01/09/2022

S.C. MORANDI-COM S.R.L.

FERMELE MORARU

29 M 2022 06059

01/09/2022

METATRON ART & MORE SRL METATRON mT

30 M 2022 06060

01/09/2022

S.C. MORANDI-COM S.R.L.

31 M 2022 06061

01/09/2022

SOCIETATEA DE PROMOVARE DOMENIILE URLAȚI RĂSĂRIT
A VINULUI S.R.L.

32 M 2022 06062

01/09/2022

S.C. MORANDI-COM S.R.L.

FERMELE MORARU PUI
DE CURTE CRESCUT
TRADIȚIONAL ÎN AER LIBER

33 M 2022 06064

01/09/2022

S.C. MORANDI-COM S.R.L.

FERMELE MORARU PUIȘOR
DE CURTE

34 M 2022 06065

01/09/2022

S.C. MORANDI-COM S.R.L.

FERMELE MORARU PUI DE
CURTE RUSTIC

35 M 2022 06066

01/09/2022

S.C. MORANDI-COM S.R.L.

FERMELE MORARU PUI
HRĂNIT CU PORUMB

36 M 2022 06067

01/09/2022

S.C. MORANDI-COM S.R.L.

FERMELE MORARU PUR ȘI
SIMPLU GATA DE GĂTIT

37 M 2022 06068

01/09/2022

S.C. MORANDI-COM S.R.L.

CHEF MORANDI

38 M 2022 06069

01/09/2022

REBIS SRL

GREEN HILL

3

(540)

FERMELE MORARU PUI PUR
ȘI SIMPLU
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05930
01/09/2022
RE7 AGENȚIA DE PROMOVARE
ONLINE SRL, STR. SG. TACHE
GHEORGHE NR. 13, CAMERA
1, BL. 17, SC. 8, ET. 1, AP.
286, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

42. Cercetări în domeniul social media, servicii
de proiectare de site-uri web, servicii de
dezvoltare de site-uri web
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 05932
01/09/2022
RE7 AGENȚIA DE PROMOVARE
ONLINE SRL, STR. SG. TACHE
GHEORGHE NR. 13, CAMERA
1, BL. 17, SC. 8, ET. 1, AP.
286, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA
ENACHE IP PARTNERS SRL, BD.
UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3, ET. 4,
AP. 73, SECTOR 3, BUCURESTI,
030834, ROMANIA

7
(531)

Clasificare Viena:
27.07.01
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FF660)0
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software descărcabil, software de comerț
electronic și plăți electronice descărcabile,
software pentru optimizarea costului pe clic (payper-click) descărcabil.
35. Servicii de publicitate și marketing on-line,
servicii de publicitate și marketing furnizate
prin intermediul rețelelor sociale, furnizare
de informații comerciale în domeniul social
media, producție de materiale publicitare, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, publicitate de tip pay-per-click (ppc)
41. Furnizarea de cursuri de formare în
planificare strategică referitoare la publicitate,
promovare, marketing și afaceri.

re7consulting More
than Marketing
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.07.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FF660)0
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software descărcabil, software de comerț
electronic și plăți electronice descărcabile,
software pentru optimizarea costului pe clic (payper-click) descărcabil.
35. Servicii de publicitate și marketing on-line,
servicii de publicitate și marketing furnizate
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prin intermediul rețelelor sociale, furnizare
de informații comerciale în domeniul social
media, producție de materiale publicitare, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, publicitate de tip pay-per-click (ppc)
41. Furnizarea de cursuri de formare în
planificare strategică referitoare la publicitate,
promovare, marketing și afaceri.
42. Cercetări în domeniul social media, servicii
de proiectare de site-uri web, servicii de
dezvoltare de site-uri web
───────

ochelari, tocuri pentru ochelari, lantisoare pentru
ochelari, lavete pentru sters lentile (exceptand
transportul lor), servicii de comerț (vanzare en
gro si en detail), prezentarea pentru vanzare si
vanzarea prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv on line prin intermediul unui site web
sau platforme specializate proprii sau terte,
servicii oferite de magazine online si lanțuri de
magazine.
44. Servicii de oftalmologie, servicii medicale,
respectiv consultatii optometrice (determinare
dioptrii), servicii de optica medicala, adaptare
lentile de contact (servicii medicale).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 06009
01/09/2022
NOAVIDENT SRL, STR. DR.
IACOB FELIX NR.87, FELIX
OFFICE BUILDING, BIROUL NR.4,
SECTIUNEA 4.4.21, ET.4, SECTOR
1, BUCURESTI, ROMANIA

MAREA RECICLARE
LA OCHELARI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ochelari, lentile de contact, rame de si pentru
ochelari de vedere sau de soare, șnururi și
lantisoare pentru ochelari, etuiuri si tocuri pentru
ochelari de vedere si de soare, ochelari de soare
sau de vedere pe baza de prescripție, lentile
de apropiere, lentile de corectare, ochelari de
protecție, lentile optice.
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație comerciala, publicitate, realizarea
de reclame, anunțuri publicitare, promoții pentru
aceste produse, lucrări de birou, regruparea
in avantajul tertilor de accesorii pentru lentile
de contact respectiv: cutie depozitare lentile de
contact, aplicatoare lentile de contact, pensete
pentru manevrare lentile de contact, cu excepția
transportului, permițând consumatorilor sa le
vada si sa le cumpere comod, servii de agentii
de import si regruparea în avantajul terților unor
produse incluse in clasa 5, respectiv: soluții
pentru lentile de contact si produse pentru
intretinerea lentilelor de contact, precum si a
unor produse incluse in clasa 9, respectiv:
ochelari de vedere, ochelari de soare, ochelari
de protecție pentru sport si alte activitati, rame
de ochelari, lentile pentru ochelari cu sau fara
dioptrii, lentile de contact cu sau fara dioptrii,
lentile de contact colorate, accesorii pentru

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2022 06019
01/09/2022
COSMO PHARM SRL, BD.
CORNELIU COPOSU, NR. 5,
BL. 103, AP. 74, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
INTELLEXIS SRL, STR. CUTITUL
DE ARGINT, NR. 68, ET 2,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040558,
ROMANIA

HYDRAFLEX
COLLAGEN COMPLEX

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Produse farmaceutice, substanțe dietetice
de uz medical, suplimente alimentare de uz
medical.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06027
01/09/2022
ALPHA STYLE CHARME S.R.L.,
BULEVARDUL NICOLAE IORGA,
NR 57, PARTER, BL E4, SC B,
AP 1, JUDET IASI, IASI, IAȘI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
SECTOR 4, ROMANIA

ALPHA STYLE
(531)

Clasificare Viena:
03.13.01; 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de promovare, servicii
de marketing, regruparea în avantajul terţilor
a produselor cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere cât mai comod prin
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
la produse cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
furnizare de informaţii şi consiliere comercială
pentru consumatori (consiliere consumatori)
referitoare la produse cosmetice, de parfumerie
și de înfrumusețare, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie

comerciala, lucrari de birou in legatura cu
produse cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare, furnizare de informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la produse cosmetice, de parfumerie și de
înfrumusețare, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la produse cosmetice,
de parfumerie și de înfrumusețare.
41. Instruire în domeniul coafurii, cursuri de
cosmetică, cursuri în tehnici de înfrumusețare,
cursuri de formare, organizare de cursuri,
cursuri de instruire scrise, furnizare de cursuri
educaționale, coordonare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de instruire, furnizare
de cursuri de instruire, organizare de cursuri
de formare, furnizare de cursuri de formare,
furnizare de cursuri de pregătire, coordonare
de cursuri de formare profesională, cursuri de
formare profesională (furnizare de -), furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de cursuri
de formare continuă, punere la dispoziție de
cursuri de instruire, coordonare de cursuri de
instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, instruire practică (demonstraţii),
organizarea şi susţinerea de seminarii, cursuri
pentru îngrijirea corporală, educație, academii
(educație), servicii educative și de instruire,
organizare și coordonare de cursuri, organizare
de ateliere profesionale și cursuri de pregătire
profesională, instruire profesională, pregătire
și instruire, demonstrații în scop de instruire,
servicii de instruire și formare, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
certificare de servicii de educație, furnizare
de pregătire, educație și îndrumare, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
furnizare de publicații electronice dintr-o rețea
globală de calculatoare sau de pe internet,
nedescărcabile, publicare de materiale editoriale
pe site-uri accesibile printr-o rețea globală de
calculatoare, organizarea și coordonarea de
forumuri educaționale personale, furnizarea de
tutoriale online, furnizare de forumuri online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, pregătire în arta înfrumusețării,
seminarii educative în materie de terapii de
înfrumusețare.
44. Servicii furnizate de saloane de coafură
și înfrumusețare, servicii de coafor, servicii
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de coafor de lux, servicii de coafor pentru
copii, servicii de coafor pentru bărbați, servicii
de salon de coafor pentru femei, servicii
de frizerie, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, servicii de
tratamente de înfrumusețare,în special pentru
gene, saloane de frumusețe, consultanță în
materie de frumusețe, consultanță cu privire
la frumusețe, îngrijiri de igienă și frumusețe,
furnizare de informații în materie de frumusețe,
servicii de cosmetică, analiză cosmetică,
electroliză cosmetică, servicii de machiaj, servicii
de machiaj profesional, servicii de machiaj
cosmetic, servicii de machiaj permanent, servicii
de consultanță în domeniul machiajului, servicii
de consultanță privind machiajul oferite online,
servicii de consultanță privind machiajul, oferite
online sau față în față, servicii de consultanță
privind machiajul și servicii de aplicare a
acestuia, manichiură, servicii de manichiură,
servicii de manichiură la domiciliu, servicii de
manichiură și de pedichiură, servicii prestate de
saloane de manichiură, servicii de pedichiură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06028
01/09/2022
COMPORSA SRL, STR. UNIRII
11, JUDET TIMIS, GIARMATA VII,
TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR. 33,
ET.1, AP.7, JUDET TIMIS, TIMIS,
TIMIȘ, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.11.12;
29.01.01; 29.01.04; 29.01.06
(591) Culori revendicate:rosu, albastru, alb,
Gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de foraje de puțuri de apă, instalare
de instalații geotermice, întreținere și reparare
de instalații geotermice, forare, forarea puțurilor,
forarea puțurilor de apă, săpare de puțuri, servicii
de înfingere a piloților, închiriere de aparate
pentru forat și minerit.
42. Servicii de foraje de prospecțiune geologică,
servicii de prospecțiuni prin foraje, sondajul
forajelor, servicii de explorare geofizică, servicii
de cercetare geofizică, servicii de consultanță în
materie de geofizică.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06030
01/09/2022
COMPORSA DRILL, STR. UNIRII,
NR.11, JUDET TIMIS, GIARMATA
VII, TIMIȘ, ROMANIA
ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI, NR.
33, ET.1, AP.7, JUDET TIMIS,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

Comporsa Drill

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de foraje de puțuri de apă, instalare
de instalații geotermice, întreținere și reparare
de instalații geotermice, forare, forarea puțurilor,
forarea puțurilor de apă, săpare de puțuri, servicii
de înfingere a piloților, închiriere de aparate
pentru forat și minerit.
42. Servicii de foraje de prospecțiune geologică,
servicii de prospecțiuni prin foraje, sondajul
forajelor, servicii de explorare geofizică, servicii
de cercetare geofizică, servicii de consultanță în
materie de geofizică.
───────

comporsa foraje pentru apă
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06031
01/09/2022
FUNDATIA ESHTE, STR. ION
GHICA, NR. 13, CORP B, ARIPA
DOAMNEI, SUBSOL, PARTER
ȘI MEZANIN, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

41. Educație, divertisment și sport, servicii

educative, de divertisment și sportive.
42. Servicii it, servicii în domeniul științei
și tehnologiei, servicii de proiectare, testare,
autentificare și controlul calității.
43. Servicii de cazare temporară, asigurarea de
hrană și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie de
masă, servicii de masă, și echipamente pentru
servirea de mâncare și băutură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06032
01/09/2022
VLADIMIR JARDAN, STR.
ROMANA, NR. 4, BLOC 1, AP. 38,
CHISINAU, MD-2005, REPUBLICA
MOLDOVA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC. B,
AP. 10, JUDET BRASOV, BRASOV,
500086, BRAȘOV, ROMANIA

ESHTE
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, materiale și mijloace pentru
decorare și artă, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale pentru filtrare din hârtie.
20. Mobilă și mobilier, statuete, figurine, lucrări
de artă, ornamante și decorațiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.

Jardi
(531)
(591)

Clasificare Viena:
26.01.04; 27.05.01; 27.05.03; 29.01.01;
29.01.03
Culori revendicate:rosu, portocaliu,
verde

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/09/2022

(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, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori ai acestora,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, sorbeturi şi alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oţet, sosuri şi alte
condimente, gheaţă (apă îngheţată).
35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
bunurilor din clasele 29 si 30 asociate marcii,
cu excepţia transportului acestora, permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
pot fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii publicitare, de marketing și promoționale,
de exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea
de concepte publicitare, scrierea și publicarea de
texte publicitare
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(531)

M 2022 06033
01/09/2022
STEFARIAN PROD SRL, STR.
NICOLAE BĂLCESCU NR. 17, JUD.
VRANCEA, ADJUD, VRANCEA,
ROMANIA

Clasificare Viena:
03.11.11; 15.07.07; 26.01.15; 09.07.21;
29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, rosu, negru,
gri inchis, bej
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biciclete, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu piese pentru
biciclete, servicii de ridicata cu ridicata în
legătură cu piese pentru biciclete, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru biciclete, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, incălțăminte,
ochelari, manuși și căști pentru practicarea
ciclismului, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, incălțăminte, ochelari,
manuși și căști pentru practicarea ciclismului,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii pentru practicarea ciclismului,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
accesorii pentru practicarea ciclismului, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu solutii
de transport biciclete cu ajutorul portbagajului
(auto), servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu solutii de transport biciclete cu ajutorul
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portbagajului (auto), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suporți pentru biciclete
și echipamente pentru suport biciclete, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură suporți
pentru biciclete și cu echipamente pentru suport
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu bare transversale, bare plafon sau
bare transversale portbagaj, pentru vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu bare
transversale, bare plafon sau bare transversale
portbagaj, pentru vehicule, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporti pentru
schiuri si suporti pentru snowboard-uri, pentru
vehicule, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu suporti pentru schiuri si suporti
pentru snowboard-uri, pentru vehicule, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii
de portbagaj, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cutii de portbagaj, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu suporți pentru
bărci, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suporți pentru bărci, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente și
produse pentru transportul în siguranță a copiilor
în vehicule, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente și produse pentru
transportul în siguranță a copiilor în vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente și produse pentru transportul în
siguranță a animalelor de companie în vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente și produse pentru transportul în
siguranță a animalelor de companie în vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
organizatoare de portbagaj, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu organizatoare de
portbagaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu protecții pentru portbagaj, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu protecții pentru
portbagaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole pentru creșterea vizibilității la
volan, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole pentru creșterea vizibilității la volan.
37. Reparare sau întreținere de aparate pentru
parcarea bicicletelor, furnizare de informații
privind repararea și întreținere de aparate pentru
parcarea bicicletelor, servicii de reparații și
întreținere de biciclete, furnizare de informații
privind repararea de biciclete, servicii de montaj
a echipamentelor și soluțiilor pentru transportul
bicicletelor, servicii de montaj a echipamentelor
și soluțiilor pentru transportul skiurilor, servicii
de montaj a echipamentelor și soluțiilor pentru
transportul bagajelor, servicii de montaj a
echipamentelor și soluțiilor pentru transportul
copiilor și animalelor.
39. Închirieri de biciclete

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06035
01/09/2022
OMON SECURITY, STR. 6/A,
SC. B, ET. 1, AP. 7, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, B, TIMIȘ, ROMANIA

OMON SECURITY
(531)

Clasificare Viena:
03.01.14; 27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06036
01/09/2022
FUNDAȚIA ”THE INSTITUTE/
INSTITUTUL”, STR. GRIGORE
COBALCESCU NR. 50, SUBSOL,
AP. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ASAP ARMATA SELECTĂRII
ATENTE A PLASTICULUI
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01;
26.11.02; 26.04.01
(591) Culori revendicate:galben (Pantone
3945C), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, obiecte de artă și figurine din hârtie
și carton și machete arhitectonice, materiale și
mijloace pentru decorare și artă, hârtie și carton,
cărți, reviste, ziare tipărite și alte publicații media
pe hârtie, afișe, agende, articole pentru birou,
broșuri, caiete, articole de birou (cu excepția
mobilelor).
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului.
35. Servicii publicitare pentru sensibilizarea
publicului la probleme de mediu, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele de
mediu, coordonarea promovării evenimentelor
de strângere de fonduri caritabile, servicii de
promovare, promovare de evenimente speciale,
servicii de promovare și publicitate, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
36. Furnizare de subvenții pentru proiect pentru
proiecte de sensibilizare în materie de mediu

și sănătate, prestare de servicii filantropice
de strângere de fonduri pentru protecția
mediului prin scăderea emisiilor de bioxid de
carbon, colectare de fonduri, strângere de
fonduri și sponsorizare financiară, coordonarea
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
organizare de colecte în scopuri caritabile,
servicii de strângere de fonduri în scopuri
caritabile prin organizarea și realizarea de gale,
strângere de fonduri de binefacere în vederea
precauțiilor și a prevenirii dezastrelor.
39. Colectare de deșeuri menajere (transport),
colectare de deșeuri comerciale (transport),
colectare de deșeuri industriale (transport),
colectare de produse reciclabile (transport),
colectarea
gunoiului
(exclusiv
ridicarea
gunoiului), colectare și transport de deșeuri
electronice, colectarea de hârtie și carton pentru
reciclare (transport), colectarea de gunoaie și
deșeuri menajere și industriale (transport).
40. Eliminarea deșeurilor (tratarea deșeurilor),
incinerarea deșeurilor, distrugerea deșeurilor,
reciclarea deșeurilor, reciclare de deșeuri,
tratarea deșeurilor (transformare), tratarea
(reciclarea) deșeurilor, transformare (reciclarea
deșeurilor), recuperarea materialelor din
deșeuri, tratarea (recuperarea) deșeurilor
industriale, tratarea deșeurilor (transformare),
reciclarea gunoaielor și deșeurilor, tratarea
(recuperarea) materialelor din deșeuri, reciclare
de gunoaie și deșeuri, distrugerea deșeurilor
și a gunoiului, servicii de gestionare a
deșeurilor (reciclare), sortarea deșeurilor și
a materialelor reciclabile, consultanță privind
reciclarea gunoiului și deșeurilor, consultanță
privind distrugerea gunoiului și deșeurilor,
consultanță privind incinerarea gunoiului și
deșeurilor, furnizare de informații despre
reciclarea deșeurilor, sortarea deșeurilor și a
materialelor reciclabile (transformare), tratarea
deșeurilor în domeniul controlului poluării
mediului, servicii de informații, de consiliere și
de consultanță referitoare la reciclarea gunoiului
și a deșeurilor, reciclarea materialelor plastice,
reciclarea și tratamentul gunoiului, reciclarea
sticlelor de băuturi, reciclare de sticle din pet,
reciclarea hainelor pentru obținerea de materiale
folosite la fabricarea de fibre sintetice, tratarea și
reciclarea ambalajelor.
41. Furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte de ecologie, servicii educative pentru
adulți referitoare la probleme de mediu, educație
și instruire privind conservarea naturii și mediul,
servicii educaționale legate de conservarea
mediului, servicii educative în materie de
poluare a apei, servicii de editare, întocmire
de rapoarte și redactare de texte, altele decât
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cele publicitare, educație, divertisment și sport,
servicii educative, de divertisment și sportive,
acordarea de premii în educație, activități de
divertisment, sportive și culturale, acreditare
(certificare) de performanțe educaționale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, administrare (organizare) de
concursuri, administrare (organizare) de
activități culturale, administrare (organizare) de
competiții, administrarea serviciilor educaționale,
ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în
scopuri culturale, ateliere recreative, atribuirea
de certificate de absolvire, coaching pentru
viață (instruire), coaching personal (formare),
organizarea de competiții sportive, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
coordonare de activități culturale , coordonare
de activități de divertisment , coordonare de
cursuri de instruire, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, cu excepția celor
cu scop publicitar, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative,
publicare
de
calendare
de
evenimente, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizare de evenimente
în scopuri culturale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, angajarea de personalități sportive
pentru evenimente (servicii de reprezentanță),
angajare de artiști scenici pentru evenimente
(servicii de reprezentare), organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportiv, instruire educativă, seminarii educative,
publicare de materiale educative, organizarea de
concursuri educative, organizare de competiții
educative, organizare de seminarii educative,
elaborare de materiale educative, servicii
educative pentru adulți, furnizare de materiale
educative, coordonare de evenimente educative,
publicare de materiale educative tipărite, servicii
educative referitoare la apă, servicii educative
și de instruire, organizare de expoziții în
scop educativ, coordonare de expoziții cu
scop educativ, organizare de festivaluri în
scop educativ, realizare de expoziții cu scopuri
educative, servicii educative în materie de
conservare a naturii, organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educative, organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative, nu

online, servicii educative în materie de gestiune
a resurselor de apă, organizare de webinare.
42. Servicii de consultanță în materie de poluare
a mediului, studii de mediu, evaluarea riscurilor
de mediu, servicii de consultanță privind mediul,
colectare de informații privind mediul, studii
în domeniul protecției mediului, cercetarea
în domeniul protecției mediului, servicii de
monitorizare a mediului, cercetare în domeniul
conservării mediului, servicii de consultanță în
materie de protecție a mediului, servicii de
consultanță privind planificarea de mediu.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06037
01/09/2022
RADU-FELIX BANDILA, STRADA
PRINCIPALĂ NR. 99A, JUDEȚ
MUREȘ, BRANCOVENESTI,
MUREȘ, ROMANIA

CONTRAST Life Band

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, furnizare de instruire, divertisment,
activități sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06038
01/09/2022
MERCURY360
COMMUNICATIONS SRL, STR.
GARA HERĂSTRĂU, NR. 2, ET.
6, BIROU E6.02, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
BL. 1, SC. A, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

MANTIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, analiză comercială, servicii de
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informare și cercetare de piață, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, marketing digital,
marketing promoțional, prezentări de produse
și servicii de afișare a produselor, publicitate
și marketing, publicitate televizată, publicitate
online, publicitate, servicii de asistență și
consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, servicii de fidelizare, motivare
și recompensare, servicii de relații cu publicul,
servicii de târguri comerciale și de expoziții
comerciale.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)

(210)
(151)
(732)

(540)

(740)

M 2022 06042
01/09/2022
BIANCA RIPAN FASHION STUDIO
SRL, STR. VICTORIEI NR. 8,
PARTER, BL. H 3, SC. A, AP. 1,
JUDEȚUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, AP. 19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

M 2022 06041
01/09/2022
ACTIVE KIDS EVENTS SRL, STR.
OLTULUI NR. 55, ET. 2, AP. 7,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400600, CLUJ, ROMANIA

Transformăm orice loc într-un
spațiu de joacă. Transformăm
energia copiilor în bucurie!

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Castele gonflabile pentru copii, echipament
de locuri de joacă pentru copii (articole de joacă),
tobogane (echipamente pentru spații de joacă),
tobogane (articole de joacă), tobogane pentru
cățărat (aparate de joacă pentru copii), tobogane
───────

RB
(531)

Clasificare Viena:
26.13.25; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.23
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte pentru femei, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole
vestimentare pentru bărbați, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte
modelatoare,
articole
de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte
impermeabile,
articole
de
îmbrăcăminte
de
ocazie,
articole
de
îmbrăcăminte cu protecție solară, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole de
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îmbrăcăminte de agrement, articole de purtat
pe cap pentru copii, articole purtate în jurul
gâtului, confecții (îmbrăcăminte), compleuri de
dormit (îmbrăcăminte), corsete (articole de
îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte de dormit, lenjerie
intimă, lenjerie intimă de damă, lenjerie intimă
pentru bărbați, lenjerie de corp, cămăși, costume
bărbătești și taioare, costume, cravate, crinoline,
curele (accesorii vestimentare), fuste, rochii
de gală pentru femei, rochii de mireasă,
rochii lungi de seară, rochii pentru femei,
sacouri de gală, tinute de seară, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), uniforme școlare,
uniforme profesionale, încălțăminte pentru
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați,
articole de încălțăminte pentru plajă.

servicii de consultantă în domeniul asistentei
medicale, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, servicii de caritate, respectiv
furnizarea de servicii medicale pentru persoane
nevoi speciale, servicii de centre de sănătate,
îngrijire paliativă.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06047
01/09/2022
DANIEL COSTEL BONCIU, STR.
CHIMIRULUI NR. 19, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06046
01/09/2022
CORINA-CATALINA LITU, STR.
MIHAELA RUXANDRA MARCU NR.
5A, BL. 107, SC. 1, AP. 3, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

BUCURIA VINDECĂRII
(531)

Clasificare Viena:
05.01.16; 26.01.01; 27.05.01; 27.05.03;
27.05.17; 26.01.15; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde, albastru,
galben, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Predare/servicii educaţionale/servicii de
instruire, organizare de expoziţii în scopuri
culturale sau educaţionale, organizare de
baluri, organizarea și susţinerea de seminarii,
organizarea și susţinerea de simpozioane.
44. Îngrijirea sănătăţii, servicii medicale și
de sănătate, servicii medicale în domeniul
oncologiei, servicii de îngrijiri medicale,
servicii de furnizare de informaţii medicale,

REPAN
(531)

Clasificare Viena:
07.03.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Feronerie pentru uşi, uşi din aluminiu, uşi
glisante metalice, uşi metalice, uşi metalice
basculante, uşi rezidenţiale din aluminiu, uşi
rotative din metal, uşi metalice de siguranţă,
tăblii metalice pentru uși, zăvoare de uşi
metalice, cadre metalice pentru uşi, cadre
metalice pentru uși, rame de uşi (metalice), tocuri
metalice pentru uși, uşi metalice pentru clădiri,
zăvoare (metalice) pentru uşi, încuietori pentru
uşi metalice, mânere metalice pentru uşi, uşi
izolante din metal.
37. Reparaţii de ferestre, servicii de întreţinere şi
reparaţii cu privire la închizătoare de uşi, servicii
de întreţinere şi reparaţii privind dispozitivele
de uşi automate, instalare de uşi, tâmplărie
(reparaţii).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06049
01/09/2022
TEODORA-ELENA RAICA,
STR. DOAMNA STANCA NR. 29,
BL.3, AP.49, JUDEȚ SIBIU, SAT
ȘELIMBĂR, COM. ȘELIMBĂR,
SIBIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06050
01/09/2022
POARTA 9 CONSULTING SRL,
MAGURENI 103, JUDEȚ , JUDEȚ
PRAHOVA, MAGURENI, 107350,
PRAHOVA, ROMANIA

ELENA RAICA BEAUTY
STUDIO & PMU
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerț cu ridicata și cu
amănuntul de pigmenți, creme, aparate de
dermopigmentare și accesorii pentru activitatea
de dermopigmentare pentru sprâncene și buze,
publicitate, gestionarea afacerilor comerciale.
44. Servicii de igienă și de îngrijire a frumuseții
pentru oameni sau animale.
───────

POARTA9
(531)

Clasificare Viena:
26.11.12; 27.05.01; 27.05.17; 27.07.02;
01.15.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06051
01/09/2022
BLOC BETON SRL, SAT BORȘ,
NR. 425, JUDEȚ BIHOR, COMUNA
BORȘ, BIHOR, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

B BLOC BETON
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.05
(591) Culori revendicate:mov, turcoaz, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
19. Elemente prefabricate de construcții, din
beton, bordură monolit, bordură pavaje, borduri
carosabile, borne amenajistice, cămine de
vizitare construite din materiale nemetalice,
canivouri din beton armat, blocuri de pavaj
din beton, jardiniere (de zidărie), elemente
prefabricate canal termic cabluri, plăci carosabile
din beton armat pentru cămine de vizitare,
guri de scurgere, blocuri de zidărie, rigole
(nemetalice), capace de acces (nemetalice),
capac cămin de vizitare (nemetalice), capac
podet carosabil dublu armat, capac rigolă beton
armat, borduri nemetalice pentru parcări, borduri
pentru alei realizate din materiale nemetalice,
beton, beton armat, beton pentru turnare, mortar,
beton polimer, beton refractor, beton preparat,
dale din beton, plăci de beton, bolarzi din
beton, cărămizi de beton, beton industrial folosit
la lucrările de construcții civile, inele și tuburi
rigide nemetalice (construcții), plăci pentru pavaj,
dale, nemetalice, bolțuri din beton, pereți din
beton pentru construcție, stâlpi din beton ca
materiale de construcție, bariere de protecție
din beton pentru drumuri, beton autonivelant
destinat utilizării la construcția de clădiri, trotuare
din materiale nemetalice, beton gata amestecat
turnat pe șantier, elemente de construcție

prefabricate (nemetalice) pentru asamblare pe
șantier.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail,
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere
comod din magazine, din cataloage cu livrare
prin corespondenţă sau media electronică,
şi anume de pe site-uri web următoarele
produse: elemente prefabricate de construcții,
din beton, bordură monolit, bordură pavaje,
borduri carosabile, borne amenajistice, cămine
de vizitare construite din materiale nemetalice,
canivouri din beton armat, blocuri de pavaj
din beton, jardiniere (de zidărie), elemente
prefabricate canal termic cabluri, plăci carosabile
din beton armat pentru cămine de vizitare,
guri de scurgere, blocuri de zidărie, rigole
(nemetalice), capace de acces (nemetalice),
capac cămin de vizitare, capac podet carosabil
dublu armat, capac rigolă beton armat, borduri
nemetalice pentru parcări, borduri pentru alei
realizate din materiale nemetalice, beton, beton
armat, beton pentru turnare, mortar, beton
polimer, beton refractor, beton preparat, dale
din beton, plăci de beton, bolarzi din beton,
cărămizi de beton, beton industrial folosit la
lucrările de construcții civile, inele și tuburi
rigide nemetalice (construcții), plăci pentru pavaj,
dale (nemetalice), rigole (nemetalice), bolțuri din
beton, pereți din beton pentru construcție, stâlpi
din beton ca materiale de construcție, bariere
de protecție din beton pentru drumuri, beton
autonivelant destinat utilizării la construcția de
clădiri, trotuare din materiale nemetalice, borduri
nemetalice pentru parcări, beton gata amestecat
turnat pe șantier, elemente de construcție
prefabricate (nemetalice) pentru asamblare
pe șantier, servicii de comerţ electronic, şi
anume furnizarea de informaţii despre produse
prin reţele de telecomunicaţii în scopuri
publicitare şi de vânzare, prezentarea mărfurilor/
serviciilor în medii de comunicare, gestionare
și organizare de programe de fidelizare a
clienților în scopuri comerciale, promoționale
sau publicitare, administrarea de programe de
fidelitate cu reduceri sau stimulente, servicii de
agenții de import și export.
37. Servicii de construcții, servicii de instalații și
reparații, turnarea betonului, presarea betonului,
etanșarea betonului, pomparea betonului,
recondiționarea betonului, nivelarea betonului
turnat, închiriere de echipamente de betonare,
închiriere de aparate pentru amestecarea
betonului, închirieri de betoniere, instalare de
cofraje pentru betonare, servicii de ridicare
și nivelare a betonului, instalare de cofraje
izolante pentru beton, construirea de structuri
de beton armat cu ajutorul cofrajelor glisante
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și ascendente, servicii de construcții, reparatii,
întreținere, renovare, restaurare, demolare de
clădiri, servicii de construcții civile, industriale și
agricole, servicii de construcții de infrastructură,
marcaje și construcții rutiere, impermeabilizarea
construcțiilor, edificare construcții prefabricate,
reparații în construcții, închiriere de utilaje,
instalații și echipamente pentru construcții,
demolări, curățenie și întreținere, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, servicii
de izolare împotriva umidității, armături din
mortar pentru fundații, montare de plăci pentru
pardoseli, montare de dale, cărămizi sau blocuri,
construcție de ziduri, amenajare teritorială pentru
construcții, concasarea betonului, consolidare
de clădiri si drumuri, construcția de structuri
de inginerie civilă prin turnarea și fasonarea
betonului, construire de fundații pentru clădiri,
furnizare de informații privind construirea,
reconstruirea sau renovarea clădirilor, închiriere
de echipamente de șantier, instalare de
materiale și sisteme izolatoare, montare,
întreținere și reparații de pardoseli, montare
de clădiri și structuri prefabricate, pavare și
pardosire, stratificarea betonului, terasamente,
servicii de amenajări peisagistice cu materiale
inerte, servicii de asfaltare, servicii de pavare
de drumuri, servicii de amenajare trotuare, zonă
acces pietonal și parcări, construcția de fundații
pentru drumuri, construire de drumuri și poduri,
instalare de armături și garnituri pentru clădiri,
pregătirea șantierului (construcție).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 06052
01/09/2022
SC AMBULANTA PRIVATA
GIURGIU SRL, STR. SONDEI NR
54D, COMUNA SABARENI, JUDEȚ
GIURGIU, SABARENI, 087153,
GIURGIU, ROMANIA

AMBULANȚĂ
PRIVATĂ GIURGIU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Ambulanțe.
39. Transportul cu ambulanța.
44. Asistență medicală la domiciliu, servicii
medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06053
01/09/2022
PROFI ROM FOOD S.R.L.,
CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14 A, SCARA 4, ETAJ 2,
AP. 127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146, ROMANIA

ChocoLocco
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.02
(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7508)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Înghețată, produse din înghețată.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06054
01/09/2022
ARTINMO SRL, CALEA
TRANSILVANIEI NR.96, JUDEȚ
SUCEAVA, CAMPULUNG
MOLDOVENESC, 725100,
SUCEAVA, ROMANIA

zettelo

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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20. Mobilă și mobilier.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 06055
01/09/2022
PROFI ROM FOOD S.R.L.,
CALEA SEVER BOCU NR. 31,
JUDEȚ TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06056
01/09/2022
VIGA PACKING SRL, STR.
CONTESTI NR.6, BL.P83, SC.1,
ET.8, AP.26, CAM.1, SECTOR 5,
BUCURESTI , ROMANIA

Derby Chemicals for Leather
(531)

ChocoLocco
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Înghețată, produse din înghețată.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.14; 26.03.02
(591) Culori revendicate:rosu (Hex #E92F23),
gri (Hex #373637), galben (Hex
#FDC501), portocaliu (Hex #F17F1B)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
2. Vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de
protecție contra ruginii și contra deteriorării
lemnului, coloranți, vopsele, cerneluri pentru
imprimare, marcare și gravură, rășini naturale în
stare brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire și
artă, coloranţi pentru încălţăminte, vopsele pe
bază de apă, nuanţatori de culoare, lacuri.
3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat, preparate pentru curățare,
lustruire, degresare și șlefuire, substanţe de
curăţat pentru igiena personală, nemedicinale,
creme pentru articolele din piele / ceruri pentru
articolele din piele.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06057
01/09/2022
VIGA PACKING SRL,
STR .CONTESTI NR.6, BL.P83,
SC.1, ET.8, AP.26, CAM.1,
SECTOR 5, BUCURESTI ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06058
01/09/2022
S.C. MORANDI-COM S.R.L.,
STR. AVICOLA, NR.1, JUDETUL
VASLUI, COM. LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

FERMELE MORARU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
şi alte produse
lactate.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail pentru
carne și extracte din carne, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate.
───────

BLINK
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 01.01.09; 29.01.12
(591) Culori revendicate:portocaliu (Hex
#F4A949), maro (Hex #573D2F)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esențiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire, ceară de
cizmărie, produse chimice pentru intensificarea
culorii pentru scopuri casnice (rufe spălate),
creme pentru articolele din piele / ceruri
pentru articolele din piele, preparate pentru
îndepărtarea lacului, conservanţi articole din
piele (lustruire) / conservanţi pentru articolele
din piele (lustruire), cremă pentru pantofi, ceară
pentru pantofi, cremă de ghete.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06059
01/09/2022
METATRON ART & MORE SRL,
STR. EMIL GARLEANU, NR.11,
BL.A8, SC.1, ET.6, AP.20, SECTOR
3, BUCURESTI, 031142, ROMANIA

───────

METATRON mT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.01.03
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(591)

Culori revendicate:albastru (Hex
#0067a0), alb (Hex #FFFFFF)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
10. Aparate de masaj.

(210)
(151)
(732)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 06060
01/09/2022
S.C. MORANDI-COM S.R.L.,
STR. AVICOLA, NR.1, JUDETUL
VASLUI, COM. LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

(740)

(540)

M 2022 06061
01/09/2022
SOCIETATEA DE PROMOVARE
A VINULUI S.R.L., CALEA
BUCUREȘTI, BLOC 2-1, SCARA
4, ETAJ 1, AP.34, JUDETUL ILFOV,
OTOPENI, ILFOV, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2,
AP.127, SECTOR 1, BUCURESTI,
011146, ROMANIA

FERMELE MORARU
PUI PUR ȘI SIMPLU

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
şi alte produse lactate.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail pentru
carne și extracte din carne, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate.
───────

DOMENIILE URLAȚI RĂSĂRIT
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.25;
26.04.03
(591) Culori revendicate:negru, galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Vinuri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06062
01/09/2022
S.C. MORANDI-COM S.R.L.,
STR. AVICOLA, NR.1, JUDETUL
VASLUI, COM. LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

FERMELE MORARU PUI
DE CURTE CRESCUT
TRADIȚIONAL ÎN AER LIBER

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
şi alte produse lactate.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail pentru
carne și extracte din carne, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate.

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 06065
01/09/2022
S.C. MORANDI-COM S.R.L.,
STR. AVICOLA, NR. 1, JUDEȚ
VASLUI, COM. LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

FERMELE MORARU
PUI DE CURTE RUSTIC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
şi alte produse lactate.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail pentru
carne și extracte din carne, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2022 06064
01/09/2022
S.C. MORANDI-COM S.R.L.,
STR. AVICOLA, NR. 1, JUDEȚ
VASLUI, COM. LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

FERMELE MORARU
PUIȘOR DE CURTE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
şi alte produse lactate.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail pentru
carne și extracte din carne, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06066
01/09/2022
S.C. MORANDI-COM S.R.L.,
STR. AVICOLA, NR. 1, JUDEȚ
VASLUI, COM. LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

FERMELE MORARU PUI
HRĂNIT CU PORUMB

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
şi alte produse lactate.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail pentru
carne și extracte din carne, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 06067
01/09/2022
S.C. MORANDI-COM S.R.L.,
STR. AVICOLA, NR. 1, JUDEȚ
VASLUI, COM. LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

FERMELE MORARU PUR
ȘI SIMPLU GATA DE GĂTIT

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
şi alte produse lactate.
35. Servicii de comerț en-gros și en-detail pentru
carne și extracte din carne, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 06068
01/09/2022
S.C. MORANDI-COM S.R.L.,
STR. AVICOLA, NR. 1, JUDEȚ
VASLUI, COM. LIPOVĂȚ, VASLUI,
ROMANIA

CHEF MORANDI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt
şi alte produse lactate.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 06069
01/09/2022
REBIS SRL, STR. OGORULUI, NR.
27, JUDEȚ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUDEȚ SIBIU, SIBIU,
550311, SIBIU, ROMANIA

GREEN HILL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de cumpărare şi vânzare
de bunuri imobiliare, servicii de cumpărare şi
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, 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, servicii de târguri comerciale și de
expoziții comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale.
36. Asigurări pentru clădiri, închirieri de clădiri,
servicii de evaluare de clădiri, servicii de
finanțare a proiectelor de clădiri, servicii
închiriere de clădiri, administrare de clădiri cu
locuințe, administrare de clădiri cu apartamente,
închirieri tip leasing de clădiri, servicii de
evaluări financiare privind proiectarea clădirilor,
colectare de impozite pe clădiri comerciale,
gestiune financiară a proiectelor de clădiri,
servicii de agenții sau brokeraj de închiriere
de clădiri, finanțare de proiecte de renovare
de clădiri, furnizare de informații privind
închirierea de clădiri, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, 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
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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, servicii de concesionare de
proprietăți funciare absolute, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, 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, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare).
37. Servicii de construcții, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, servicii de
reparații în construcții, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), servicii de
amenajare teritorială pentru construcții, servicii
de amenajare de terenuri (construcții), servicii
de construcții civile, lucrări de reparații în
construcții, informații în materie de construcții,
servicii de construcții și demolări de clădiri,
servicii de construcții și reparații de clădiri,
servicii de management în construcții, servicii de
construcții de clădiri, supraveghere a lucrărilor
de construcții, reparații în construcții supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, lucrări
de construcții de inginerie civilă, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, construcţia şi demolarea de clădiri
rezidentiale ca de exemplu case si blocuri,
construcţia şi demolarea de clădiri nerezidentiale
ca de exemplu fabrici, ateliere, uzine, depozite,
spitale, scoli, cladiri de birouri, hoteluri,
magazine, centre comerciale, restaurante, clădiri
pentru aeroporturi, săli de sport, terenuri de
sport, garaje, drumuri, poduri, baraje, porturi,
diguri portuare sau linii de transport, servicii
de întreţinere si reparare pentru conservarea
cladirilor rezidentiale si nerezidentiale, servicii de
construcţii subacvatice, servicii de construcție de
proprietăți rezidențiale, industriale, comerciale,
montarea instalațiilor pentru interiorul clădirilor
companiilor, amenajarea spațiilor pentru
magazine (construcții), construcția standurilor
de expoziții și magazine, amenajarea spațiilor
comerciale (construcții), servicii de construcție
de compartimente modulare de birou,
construcție de standuri pentru târguri comerciale
și expoziții, servicii în domeniul construcţiilor, de
exemplu, vopsirea interioarelor şi exterioarelor,
servicii de tencuială, lucrări de instalații sanitare,
întreţinerea şi construcţia conductelor, lucrări
de instalaţii termice, lucrari de instalaţie de
apă şi canal , instalarea echipamentelor, lucrări

privind acoperişurile, zidire, etanşarea clădirilor ,
impermeabilizare clădire, izolarea clădirilor,
aplicarea de acoperiri de protecție pe suprafețele
construite, instalarea şi repararea alarmelor
antifurt, servicii de tâmplărie, amplasare de
rețele de alimentare cu electricitate, instalare și
reparare de echipamente de protecție împotriva
inundațiilor, instalarea uşilor şi ferestrelor,
aplicarea tapetului, construcție de sisteme de
fortificație, de sisteme de scurgere, asamblarea
și ridicarea de construcții din prefabricate
pe șantier, inchirierea de unelte (scule),
maşini sau echipamente pentru construcţii, spre
exemplu închirierea de buldozere, închirierea
de macarale, servicii de restaurare a clădirilor,
modificarea și renovarea structurilor rezidențiale
existente, curăţarea de geamuri, curăţarea
clădirilor (suprafaţa exterioară), curăţarea
clădirilor (interior), supravegherea construcţiei
de clădiri, consultanţă în construcţii, furnizarea
de informaţii privind construcţia, supervizare
(conducere) de lucrări de construcții, instalare
de utilități pe șantiere de construcții, servicii de
electricieni, construcţie de proprietăţi, renovare
de proprietăţi, întreţinere de proprietăţi, reparații
clădiri, renovarea clădirilor, dezinfectarea
clădirilor, curățarea clădirilor, restaurarea
clădirilor, conservarea clădirilor, întreținerea
clădirilor, construcție de clădiri, construcții de
fundații pentru clădiri, decorare (zugrăvire) de
clădiri, vopsire de clădiri, demontare de clădiri,
consolidare de clădiri, curățare de clădiri,
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 construcții de clădiri instituționale,
servicii de construcții de clădiri comerciale,
servicii de construcții 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, reparații și întreținere
de clădiri, construire de fundații pentru clădiri,
aplicarea de căptușeli pe clădiri, construcție
de clădiri de apartamente, servicii de vopsire
și decorare (zugrăvire) de clădiri, construire
de părți de clădiri, servicii de cablare pentru
telecomunicații în clădiri, aplicarea de tencuială
pe clădiri, reparații și renovări de clădiri, servicii
de redecorare de clădiri (construcții), lucrări
de reparații la clădiri, servicii de renovare
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pentru clădiri, instalarea pereților despărțitori
pentru clădiri, montarea izolației termice la
clădiri, fumigarea clădirilor împotriva acțiunii
dăunătorilor, 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 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 ucrărilor
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, construcție 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, construcție 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 (izolare), managementul
proiectelor pe șantier privind construcția
clădirilor, inspecția clădirilor (în timpul lucră
rilor de construcție), construcție de proprietăți,
întreținere de proprietăți, renovare de proprietăți,
construcție de proprietăți industriale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcție 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 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, construirea
de zone rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, alții decât cei din
agricultură, silvicultură, acvacultură, horticultură,
servicii de curățenie pentru case din
complexe rezidențiale, îndepărtarea păsărilor
din clădiri rezidențiale și comerciale, construire
de școli, construcție de spații de cazare
interioare, construire de locuri de cazare
pentru turism, servicii de reparaţii, servicii de
instalaţii, servicii de consiliere privind renovarea
proprietăţilor imobiliare, servicii de supraveghere
a construcţiilor de clădiri pentru proiecte
imobiliare, construcții de clădiri instituționale,
construcții de clădiri comerciale, construcții
de clădiri rezidențiale, construcții și repara ții
de clădiri, construcții și demolări de clădiri,
supravegherea lucrărilor de renovare a clădirilor,
inspecția clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), construcţii de standuri comerciale
şi magazine, impermeabilizarea construcțiilor
(izolare), servicii de construcție de proprietăți,
servicii de construcție de verande, servicii de
construcție de șosele, servicii de construcție de
sere, servicii de construcție de uzine, servicii de
construcție de conducte, servicii de construcții
de cheiuri, servicii de construcție de magazine,
servicii de construcții de terase, servicii de
construcție de clădiri, servicii de construcție
de case, servicii de construcţie de proprietăţi,
servicii de renovare de proprietăţi, servicii de
întreţinere de proprietăţi, servicii de reparații
clădiri, servicii de renovarea clădirilor, servicii
de dezinfectarea clădirilor, servicii de servicii
de construcție de fundații pentru clădiri, servicii
de decorare (zugrăvire) de clădiri, servicii de
vopsire de clădiri, servicii de demontare de
clădiri, servicii de consolidare de clădiri, servicii
de curățare de clădiri, servicii de reparații de
clădiri, servicii de renovare de clădiri, servicii
de curățarea clădirilor rezidențiale, servicii de
dezmembrare de clădiri industriale, servicii de
instalarea armăturilor pentru clădiri, servicii de
construirea de clădiri multifamiliale, servicii de
restaurări specializate de clădiri, servicii de
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renovarea interioară a clădirilor, servicii de
renovarea și restaurarea clădirilor, servicii de
renovarea și repararea clădirilor, servicii de
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
servicii de curățarea industrială a clădirilor,
servicii de izolare termică a clădirilor, servicii
de consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, servicii de construire de
părți de clădiri, servicii de curățarea suprafețelor
interioare ale clădirilor, servicii de renovarea
interioară a clădirilor comerciale, servicii de
curățare interioară și exterioară de clădiri, servicii
de construirea de clădiri destinate procesului
educativ, servicii de montare de clădiri și structuri
prefabricate, servicii de aplicare de acoperiri de
protecție pentru clădiri, servicii de construcție de
clădiri pe bază de comandă, servicii de aplicarea
de vopsea de protecție pe clădiri, servicii
de construirea de clădiri industriale și pentru
producție, servicii de construcție de clădiri și de
alte structuri, servicii de reparare și întreținere
de clădiri cu birouri, servicii de întreținere
și reparații de conținutal clădirii, servicii de
inspecție a clădirilor (în timpul lucrărilor de
construcție), servicii de întreținere de proprietăți,
servicii de construcție de proprietăți industriale,
servicii de construcție de proprietăți rezidențiale,
servicii de construcție de proprietăți comerciale,
servicii de construcție de standuri pentru târguri
comerciale și expoziții, servicii de construirea
de zone rezidențiale, controlul dăunătorilor
pentru locuințe rezidențiale, construire de
locuințe private, construirea de locuințe publice,
construcții de locuințe pe bază de comandă,
servicii de construcții referitoare la clădiri
pentru locuințe, întreținere și reparare de
instalații termice solare, construcție de instalații
solare utilitare, instalarea sistemelor alimentate
cu energie solară, construcție de centrale
de energie eoliană, construcții de instalații
de energie geotermală, instalare de sisteme
cu energie eoliană, instalare de aparate de
compensare a energiei reactive, reparații sau
întreținere de generatoare de energie electrică,
reparare și întreținere de instalații pentru energie
eoliană, reparare de aparate și instalații pentru
generarea de energie, reparare de instalații și
mașini pentru producția de energie, întreținere
de aparate și instalații pentru generarea de
energie electrică, service la aparate și instalații
pentru generarea de energie electrică, reparare
și întreținere de instalații pentru generarea
de energie, întreținere, service și reparare de
aparate și instalații pentru generarea de energie
electrică, instalare de sisteme de energie solară
pentru construcții de uz locativ, servicii de
construcții.

42. 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 de proiectare privind
decorațiunile interioare pentru locuințe.
───────

