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Cereri Mărci publicate în 15/10/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2021 07136 08/10/2021 EMRE OCAL silver elegance Vip Perfume

3 M 2021 07237 08/10/2021 MEKO IMPORTS SRL MEKO

4 M 2021 07248 08/10/2021 DONCIU PETRONELA PETRA

5 M 2021 07249 08/10/2021 CEBUC IOANA-RALUCA CEBUC IOANA-RALUCA

6 M 2021 07250 08/10/2021 RAUL ENDEȘ Sushi FACTORY

7 M 2021 07251 08/10/2021 CLEVER BUSINESS
TRASILVANIA S.R.L.

Contraatac

8 M 2021 07252 08/10/2021 HYPE EVENT DESIGN SRL Hype

9 M 2021 07253 08/10/2021 SOUND S SRL EQ.VAPE

10 M 2021 07254 08/10/2021 AESCULAP PROD SRL Activit No Cârcel

11 M 2021 07255 08/10/2021 HYPE EVENT DESIGN SRL hype

12 M 2021 07256 08/10/2021 MARIAN STOICA protoforge

13 M 2021 07257 08/10/2021 SC MEDIABIT SYSTEMS SRL NEOVISION

14 M 2021 07258 08/10/2021 SC KVO AUTO PARTS SRL KVO

15 M 2021 07259 08/10/2021 OANA-LUCIANA IVANCIU Smile Architect

16 M 2021 07260 08/10/2021 RALUCA-ELENA TOMA KIMÍSTA

17 M 2021 07261 08/10/2021 TRANS EUROPA SRL O companie plăcută!

18 M 2021 07262 08/10/2021 SFERA BAGS S.R.L. SFERA

19 M 2021 07263 08/10/2021 COMPANIA DE EVENIMENTE
ZURLI SRL

20 M 2021 07264 08/10/2021 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

PLEIADES RESIDENCE by
Prime Kapital

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07124 04/10/2021 ANDREI-DANIEL CRISTEA lionhouse
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DRM. PĂDUREA NEAGRĂ, NR.
60A, BL.BL05, SC.A, ETJ 1,AP.4,
SECTOR 1, BUCURESTI, 014044,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL LTJ
TRADEMARK, STR. COL.
CORNELIU POPEIA, NR. 36,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

lionhouse

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12; 03.01.16

(591) Culori revendicate:rosu ( Hex
#B92733), negru ( Hex #150F04)

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

35. Prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, publicitate, publicitate online,
publicitate și marketing, servicii de intermediere
privind închirierea de timp și spațiu publicitar,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
producție de clipuri publicitare, servicii de
programare a întâlnirilor (lucrări de birou), servicii
de memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, administrare în materie de activități
de marketing, afișare de anunțuri publicitare
pentru pentru terți, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, servicii de intermediere
comercială, analiza prețului de cost, organizare
de demonstrații comerciale, publicitate directă
prin poștă, distribuirea de materiale publicitare,
facturare, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, servicii de publicitate
exterioară, servicii de publicitate oferite de o
agenție specializată în publicitate prin radio și
televiziune, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, editare și actualizare de texte
publicitare, indexare web în scop comercial
sau publicitar., administrare a programelor de

stimulare și de fidelizare a clienților, asistență
administrativă în procesul de prezentare a unui
răspuns la cererile de oferte.

───────

(210) M 2021 07136
(151) 08/10/2021
(732) EMRE OCAL, SOS PANTELIMON

NR. 312, BL.6, SC. B, AP. 6,
SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

silver elegance Vip Perfume

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(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.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07237
(151) 08/10/2021
(732) MEKO IMPORTS SRL, STR.

FRIGULUI 18, BL.1 ET.1
AP.135 CAMERA 1, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040584, ROMANIA

(540)

MEKO

(210) M 2021 07124
(151) 04/10/2021
(732) ANDREI-DANIEL CRISTEA,
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#B3E254), alb (HEX #FFFFFF), negru

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

9. Aparate pentru cercetare științifică și de
laborator, aparate și simulatoare educaționale,
aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive electrice
științifice și de laborator pentru tratament,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare
hărți, dispozitive pentru siguranță, securitate,
protecție și de semnalizare, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, echipament pentru scufundări,
magneti, materiale înregistrate.

───────

(210) M 2021 07248
(151) 08/10/2021
(732) DONCIU PETRONELA, STR.

ALEXANDRU CEL BUN NR. 99,
AP. 7, CHIŞINĂU, REPUBLICA
MOLDOVA

(540)
PETRA

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

41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
organizarea şi susţinerea de concerte, servicii
de disc jockey, servicii de discotecă, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de informații în domeniul divertismentului,
producții de film, altele decât filmele
publicitare, servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, servicii de cluburi
de noapte (divertisment), furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, servicii
de orchestră, organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, organizarea de
evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea spectacolelor de
varietate, prezentarea prestațiilor live, servicii de
studiouri de înregistrare, furnizarea facilităților

de recreere, furnizarea de informații cu
privire la activitățile recreaționale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, producția
de spectacole, compunerea de melodii,
închirierea de înregistrări sonore, divertisment
de televiziune, furnizarea de programe de
televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, servicii de agenţie de
bilete (divertisment), organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), scrierea de texte, altele
decât cele publicitare.

───────

(210) M 2021 07249
(151) 08/10/2021
(732) CEBUC IOANA-RALUCA, STR.

CHEIUL DÂMBOVIŢEI NR. 26,
VILA C173, AP. 1, JUD. ILFOV,
POPEŞTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
CEBUC IOANA-RALUCA

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

41. Consultanță în domeniul relațiilor personale,
Călăuzire [spirituală], Furnizare de sprijin
emoțional pentru familii, Furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
care suferă de boli care le pun în pericol viața,
Furnizare de servicii de suport personal pentru
pacienții care suferă de cancer și pentru familiile
acestora, Furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, asistență sanitară în legătură cu
exercițiile terapeutice, asistență sanitară în
legătură cu terapia de relaxare, asisten ță
sanitară în legătură cu naturopatia, asistență
sanitară în legătură cu homeopatia, asistență
sanitară în legătură cu hidroterapia, asistență
sanitară în legătură cu chiropractica, asistență
sanitară în legătură cu acupunctura, asistență
sanitară în leg ătură cu osteopatia, asistență
sanitară în legătură cu ajunarea, asistență
medicală la domiciliu, asistarea persoanelor în
vederea renunțării la fumat.
45. Consultanță în domeniul relațiilor personale,
călăuzire (spirituală), furnizare de sprijin
emoțional pentru familii, furnizare de servicii
de suport personal pentru familiile pacienților
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care suferă de boli care le pun în pericol viața,
furnizare de servicii de suport personal pentru
pacienții care suferă de cancer și pentru familiile
acestora, furnizare de servicii pentru sprijinirea
pacienților, oferite pacienților din spitale și din
instituții de îngrijire pe termen lung.

───────

(210) M 2021 07250
(151) 08/10/2021
(732) RAUL ENDEȘ, STR.

TRANDAFIRILOR NR. 17, SAT
DEZMIR, JUD. CLUJ, COMUNA
APAHIDA, CLUJ, ROMANIA

(540)

Sushi FACTORY
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone 1805

C), negru (Pantone Neutral Black C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Sushi.
35. Servicii de comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor a produselor din clasa 30,
respectiv sushi, servicii de comerţ cu amănuntul
şi ridicata a produselor din clasa 30, respectiv
sushi, servicii de promovare prin orice mijloace
inclusiv prin cele on-line a produselor din clasa
30, respectiv sushi, vânzare pe platforma online
a produselor din clasa 30, respectiv sushi.
43.  Servicii oferite de restaurant (servirea
mesei), servicii de restaurant, servicii de
catering.

───────

(210) M 2021 07251
(151) 08/10/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRASILVANIA S.R.L., STR.
CETATII NR.39, DEMISOL 1,
AP.2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR.39, AP.12,
JUD. MUREŞ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
Contraatac

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
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informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar

în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
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transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii de
agenţii de presă, furnizarea accesului la baze de
date, publicaţii electronice, reţele de computere
şi internet, furnizarea accesului la fotografii,
informaţii interactive furnizate on-line din baze de
date computerizate sau de pe internet, difuzarea
de informaţii în domeniul ştirilor, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, asigurare de acces şi închiriere de
timpi de acces la bază de date computerizate
sau la informaţii on-line, transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date prin
intermediul reţelei de telecomunicaţii, asigurarea
accesului la telecomunicaţii şi a legăturilor la
bazele de date computerizate şi la internet,
difuzare de informaţii prin intermediul televiziunii
şi a radioului, transmitere pe internet de material
video, filme, poze, imagini, text, fotografii,
conţinut media şi de informaţii, transmisia
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe canale, transmitere de mesaje scurte
(sms), de imagini, de voce, de sunete, de
muzică și de comunicații în format text între
dispozitive de telecomunicații mobile, transmisii
video, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie video la cerere, difuzare de material
audio și video pe internet, transmitere de
conținut audio și video prin satelit, transmitere
de înregistrări audio și video în rețele, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, difuzare de programe video și audio
prin internet, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, transmitere de conținut audio și
video prin linii isdn, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, servicii de difuzare
audio și video prestate pe internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video și
audio furnizat printr-un serviciu online de video
la cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate

într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
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reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,

cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
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sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,

proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
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audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 07252
(151) 08/10/2021
(732) HYPE EVENT DESIGN SRL, STR.

DELEA VECHE, NR. 29, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Hype

(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, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, programe pentru diferite
evenimente, albume pentru diferite evenimente,
tichete de intrare tipărite pentru evenimente,
abțibilduri (decalcomanii), afișe publicitare,
materiale imprimate, articole de papetărie pentru
petreceri, decorațiuni din hârtie pentru petreceri.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop publicitar si comercial,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
promovare de evenimente speciale, promovare
de competiții și evenimente sportive, marketing
pentru evenimente, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, informații și
asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, negociere

de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, intermedierea de contacte comerciale
și economice.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare,
educație, divertisment și sport, servicii de
traducere, traducere lingvistică, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
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organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii de spectacole în direct, servicii de
realizare de spectacole în direct, servicii de
divertisment pentru producția de spectacole
în direct, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, divertisment
muzical, spectacole muzicale, organizare de
divertisment muzical, spectacole muzicale live,
concerte muzicale pentru televiziune, închiriere
de instrumente muzicale, prezentare de concerte
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
servicii de educație muzicală, concerte muzicale
pentru radio, organizare de concursuri muzicale,
închiriere de casete muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, publicare multimedia, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicarea
de materiale multimedia online, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, prezentare de
concerte, divertisment de tipul concertelor,
concerte de muzică în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare de
festivaluri, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
coordonare de festivaluri de film, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), parcuri de distracție,
servicii specifice parcurilor de distracție
cu tematică inspirată din cinematografie,
divertisment teatral, reprezentații teatrale,
producție de reprezentații teatrale, organizare
de producții teatrale, divertisment de tipul
producțiilor teatrale, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi (divertisment
sau educație), activități sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, ateliere recreative, servicii
oferite de cluburi de noapte (divertisment),

cluburi de fani, centre de divertisment,
servicii oferite de cabarete și discoteci
(divertisment), coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de activități culturale,
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, organizare de carnavaluri,
organizare de evenimente automobilistice,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații pentru divertisment, organizare de
evenimente hipice, organizare de evenimente
de ciclism, servicii de disk jockey, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative., organizare de petreceri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de catering, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
de cazare pentru evenimente, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
servicii de catering pentru petreceri.

───────
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(210) M 2021 07253
(151) 08/10/2021
(732) SOUND S SRL, SOS GH I SISESTI

225B, SPCOM 2&3, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013822, ROMANIA

(540)

EQ.VAPE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.01; 24.17.01;
24.17.02

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

34. Țigarete electronice, arome, altele decât
uleiurile esențiale, pentru utilizare în țigări
electronice, arome chimice sub formă lichidă
folosite pentru a reîncărca cartușele de ăigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartomizoare pentru țigări electronice, cartuşe
înlocuibile pentru țigări electronice, cartușe cu
reîncărcare pentru țigările electronice, cartușe
pentru țigări electronice, cartușe vândute pline
cu arome chimice sub formă lichidă pentru
țigările electronice, dispozitive electronice de
inhalare de nicotină, dispozitive electronice
pentru inhalarea de aerosoli cu nicotină,
inhalatoare folosite ca alternativă la țigările
tradiționale, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus din
propilen glicol, lichid pentru țigări electronice
(lichid electronic) compus din arome sub formă
lichidă pentru reumplerea cartușelor de țigări
electronice, seturi pentru fumători de țigări
electronice, soluții de nicotina lichidă pentru
utilizare în țigări electronice, soluții lichide pentru
utilizare în țigări electronice, substanțe pentru
a fi inhalate cu ajutorul narghilelelor, în special
arome, trabucuri electronice, vaporizatoare orale

pentru fumători, vaporizatoare pentru țigarete
fără fum, vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea,
aerosoli inhalabili și substanțe-suport pentru
aceștia pentru a fi utilizate în narghilele.

───────

(210) M 2021 07254
(151) 08/10/2021
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU NR.
58, JUDETUL MURES, TARGU
MURES, 540014, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU, SRL,
POPA SAVU NR. 42, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
Activit No Cârcel

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

1. Vitamine pentru utilizare în fabricarea
suplimentelor alimentare, vitamine pentru
industria alimentară, vitamine pentru utilizare
în fabricarea produselor farmaceutice, vitamine
pentru utilizare în fabricarea produselor
cosmetice.
5. Suplimente dietetice si suplimente nutritive
de uz uman, suplimente alimentare pe bază de
minerale, de uz medical, preparate pe bază de
vitamine de uz medical.

───────
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(210) M 2021 07255
(151) 08/10/2021
(732) HYPE EVENT DESIGN SRL, STR.

DELEA VECHE, NR. 29, SECTOR
2, BUCURESTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR, PICTOR
ION NEGULICI, NR.12-14,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

hype

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 26.03.04

(591) Culori revendicate:mov, verde,
portocaliu, alb, albastru

(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, sacoșe și articole pentru
ambalare, împachetare și depozitare din hârtie,
carton sau plastic, programe pentru diferite
evenimente, albume pentru diferite evenimente,
tichete de intrare tipărite pentru evenimente,
abțibilduri (decalcomanii), afișe publicitare,
materiale imprimate, articole de papetărie pentru
petreceri, decorațiuni din hârtie pentru petreceri.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online cu scop publicitar si comercial,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
promovare de evenimente speciale, promovare
de competiții și evenimente sportive, marketing
pentru evenimente, organizare și realizare
de evenimente promoționale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente

promoționale de marketing pentru terți,
intermediere de contracte, pentru alte persoane,
pentru prestarea de servicii, informații și
asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, negociere
de contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, intermedierea de contacte comerciale
și economice.
41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport, servicii de rezervare de
bilete în domeniul educației, divertismentului
și sportului, servicii educative, de divertisment
și sportive, traducere și interpretare,
educație, divertisment și sport, servicii de
traducere, traducere lingvistică, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente muzicale, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment
și evenimente culturale, organizarea de
evenimente sportive, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente pentru divertisment, publicare
de calendare de evenimente, organizare
de evenimente de recreere, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente culturale și artistice, organizare
de evenimente și competiții sportive, rezervare
de bilete la evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay (joc costumat), organizare de
evenimente în scopuri culturale, servicii de disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
de divertisment în direct, prezentare de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente
culturale, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
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direct, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
furnizare de servicii de vânzare de bilete cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
organizare de conferințe, expoziții și concursuri
cu scop educațional sau cultural, producție
audio, video și multimedia și fotografie, servicii
sportive și de fitness, servicii educative și de
instruire, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, închiriere de echipamente și facilități
audiovizuale și fotografice, parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și muzee,
servicii de spectacole în direct, servicii de
realizare de spectacole în direct, servicii de
divertisment pentru producția de spectacole
în direct, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
spectacole muzicale în direct, divertisment
muzical, spectacole muzicale, organizare de
divertisment muzical, spectacole muzicale live,
concerte muzicale pentru televiziune, închiriere
de instrumente muzicale, prezentare de concerte
muzicale, prezentare de reprezentații muzicale,
servicii de educație muzicală, concerte muzicale
pentru radio, organizare de concursuri muzicale,
închiriere de casete muzicale, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, publicare multimedia, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicarea
de materiale multimedia online, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare,
servicii de publicare de divertisment video
digital, audio și multimedia, prezentare de
concerte, divertisment de tipul concertelor,
concerte de muzică în direct, organizare
și coordonare de concerte, organizare de
festivaluri, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
coordonare de festivaluri de film, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizare de
festivaluri pentru scopuri de divertisment, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet pentru
evenimente, servicii ale cluburilor de sănătate
(sănătate și fitness), parcuri de distracție,
servicii specifice parcurilor de distracție
cu tematică inspirată din cinematografie,
divertisment teatral, reprezentații teatrale,
producție de reprezentații teatrale, organizare

de producții teatrale, divertisment de tipul
producțiilor teatrale, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de cluburi (divertisment
sau educație), activități sportive și culturale,
activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, ateliere recreative, servicii
oferite de cluburi de noapte (divertisment),
cluburi de fani, centre de divertisment,
servicii oferite de cabarete și discoteci
(divertisment), coordonare de festivaluri de
artă interpretativă, coordonare de activități de
divertisment, coordonare de activități culturale,
divertisment, divertisment interactiv, divertisment
interactiv on-line, organizare de carnavaluri,
organizare de evenimente automobilistice,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare
de instalații pentru divertisment, organizare de
evenimente hipice, organizare de evenimente
de ciclism, servicii de disk jockey, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente de curse de
vehicule, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, organizare de
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale
de divertisment, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
educative., organizare de petreceri.
43. Asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
cazare temporară, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea de
alimente și băuturi, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, spații
pentru festivități și facilități temporare de birouri
și reuniuni, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de catering, furnizare
de locuri de cazare pentru recepții, servicii
de cazare pentru evenimente, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, furnizare de
spații special amenajate pentru banchete și
evenimente sociale pentru ocazii speciale,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
servicii de catering pentru petreceri.

───────
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(210) M 2021 07256
(151) 08/10/2021
(732) MARIAN STOICA, ST.

N.BALCESCU, NR.15, BL. 12,
SC. A, AP. 7, JUDETUL VALCEA,
RAMNICUL VALCEA, 240159,
VALCEA, ROMANIA

(540)

protoforge

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.

───────

(210) M 2021 07257
(151) 08/10/2021
(732) SC MEDIABIT SYSTEMS

SRL, STR. GĂRII NR. 29, JUD.
CONSTANȚA, COSTINEȘTI,
907090, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
NEOVISION

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

9. Aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice,
dispozitive de alarmă, dispozitive portabile
de navigare, încuietori inteligente, difuzoare
inteligente, dispozitive cu memorie pentru
stocare, gadgeturi la purtător (dispozitive
periferice pentru calculatoare), dispozitive
periferice de calculator, senzori antiefracție,
senzori magnetici, senzori de gaz, senzori de
alarmă, senzori digitali, senzori de căldură,
senzori de poluare, senzori de impact, senzori
de proximitate, sisteme de supraveghere
video, camere web, incarcatoare, mouse-uri de
calculator, mouse-uri de calculator fără fir, boxe
portabile, boxe de calculator, căști audio, căști
stereo, telecomenzi multifuncționale, aparate de
redare video, aparate de redare a imaginii.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă,
jucarii inteligente, aparate pentru jocuri
video, jocuri electronice, jocuri electronice
portabile, drone (jucării), jucării cu telecomandă,
jucării zburătoare cu telecomandă, jucării cu
telecomandă sub formă de vehicule.

───────

(210) M 2021 07258
(151) 08/10/2021
(732) SC KVO AUTO PARTS SRL,

STR. BIBESCU VODĂ NR. 9A, BL.
P4E, SC. 1 AP. 9, JUD. ARGEȘ,
PITEȘTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)
KVO

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

12. Vehicule și mijloace de transport.
22. Marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate.
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27. Învelitori de pardoseală, învelitori de gazon
artificial.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă, articole și
echipament de sport.

───────

(210) M 2021 07259
(151) 08/10/2021
(732) OANA-LUCIANA IVANCIU, STR.

SERGENT ION PECHIU NR. 3-7,
BL. 1, SC. G, AP. G1, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS INT SRL, STR.
RACARI NR. 51, BL. 70, SEC. 1,
ET. 1, AP. 7, CAM. 2,, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Smile Architect

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08; 27.05.01;
02.09.10

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#fbf2b7), negru (HEX #000), alb (HEX
#fff), auriu (HEX #f5e48d)

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

21. Ustentile cosmetice si de toaletă, respectiv:
piepteni și periuțe de dinți electrice și
neeletrice, ață dentară, raclete pentru curățarea
limbii, articole de periat, perii electrice, perii
de dinți electrice, ață dentară, ață dentară
medicamentoasă, articole pentru curățarea
dentară, dispensere pentru ață interdentale
pentru curatarea dinților, suporturi pentru periuțe
de dinți, perii pentru periuțe de dinți, capete
pentru periuțe de dinți electrice, periuțe de dinți
care se pun pe degete pentru bebeluși, truse de
îngrijire dentară conținând periuțe de dinți și ață
dentară, irigatoare bucale, pulverizatoare pentru

curățarea gingiilor și a dinților, dispozitive pentru
presat tubul de pastă de dinți, aparat pentru
curatarea dinților si gingiilor cu apă sub presiune,
folosit acasă, periuțe pentru limbă, distribuitoare
de pastă de dinți, periuțe de dinți, periuțe
de dinți manuale, recipiente pentru periuțe de
dinți, dispozitive de curățare cu ultrasunete a
protezelor dentare, distribuitoare de pastă de
dinți, ustensile de toaletă, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
ustensile de uz menajer pentru curățat, perii
și materiale pentru perii, cutii pentru păstrarea
dinților artificiali, dușuri de gura pentru curățarea
dinților și gingiilor.
41. Educație, furnizarea de instruire,
organizarea și coordonarea conferințelor,
congreselor, cursuri de formare, furnizare de
cursuri de educație continuă în domeniul
stomatologic, cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri, coordonare de cursuri,
servicii de formare profesională, furnizare
de cursuri de formare profesională, servicii
de educație și formare profesională, formare
profesională privind evitarea problemelor de
sănătate, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminarele de formare profesională,
instruire, pregătire și instruire, instruiri în
îngrijirea dentară, servicii de instruire în domeniul
dentar, pregătire în arta înfrumusețării, instruire
în domeniul medical, predare în domeniul
medical, publicare de publicații medicale,
consiliere în materie de pregătire medicală,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, furnizare de cursuri de instruire
în domeniul medical, proiectare de filme
cinematografice în scopuri medicale, coordonare
de seminarii de instruire pe probleme medicale,
servicii de instruire în domeniul tulburărilor
medicale și tratamentelor aferente, publicare
și emitere de documente științifice în legătură
cu tehnologia medicală, furnizare de cursuri
educaționale, realizare de cursuri de formare
continuă în medicină, instruiri în îngrijirea
dentară, instruire și învățământ medicale, cursuri
de pregătire în medicină, servicii educative în
domeniul medicinei, organizare de seminarii și
congrese în domeniul medicinei, publicare de
jurnale, cărți și manuale în domeniul medicinei.
44. Servicii medicale, servicii stomatologice,
servicii de îngrijire sanitară și de înfrumusețare
pentru persoane și animale, servicii de
spitalizare, servicii de telemedicină, servicii
de stomatologie, servicii de clinică medicală
și servicii de analiză medicală în scopul
diagnosticării și tratamentului furnizate de
laboratoare medicale, consultanță în farmacie,
servicii de centru de sănătate, servicii de
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medicină alternativă, servicii stomatologice,
îngrijirea sănătății, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul ănătății,
servicii de analize medicale în scop
de diagnostic și tratament furnizate de
laboratoare medicale, examinare medicală
(screening), depistare medicală (screening),
servicii medicale de diagnostic (testare și
analiză), compilarea de rapoarte medicale,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii de pedodonție, servicii medicale clinice,
asistență medicală, asistență stomatologică,
închirierea de echipamente medicale, îngrijire
medicală, informații medicale, stomatologie
estetică, consiliere în domeniul stomatologiei,
servicii de consiliere în materie de instrumente
stomatologice, furnizare de informații despre
stomatologie, anestezie dentară, servicii de
radiografie, servicii de igienă dentară, controale
medicale, închirierea echipamentelor medicale,
efectuarea examenelor medicale, servicii de
tratament medical, închiriere de echipament
medical și de îngrijire medicală, servicii prestate
de farmaciști pentru elaborarea rețetelor,
chirurgie plastică, examinarea medicală a
persoanelor, servicii de albire a dinților, servicii
de curățare a dinților, fixare de proteze,
montare de pietre prețioase în proteze dentare,
servicii oferite de clinici dentare, chirurgie
estetică, servicii de consultanță cu privire
la tratamentele de înfrumusețare, chirurgie,
servicii de consultanță în domeniul chirurgiei,
spitale, servicii de consiliere privind intrumentele
chirurgicale, închiriere de roboti chirurgicali,
servicii de imagistică medicală, servicii de
informații medicale furnizate pe internet, servicii
de consiliere în materie de instrumente medicale,
servicii de caritate, respectiv furnizarea de
servicii medicale, consultanță medicală cu privire
la pierderea auzului, furnizare de informații
medicale în domeniul dermatologiei, servicii
de testare medicală în scopul diagnosticării
sau pentru tratament, servicii de asistență
tehnică medicală în materie de sănătate,
consultanță și servicii de informații despre
produse medicale, furnizare de servicii de
asistență medicală la evenimente sportive,
servicii de îngrijire medicală pentru pacienții
internați și externi, servicii de clinici medicale de
zi pentru copii bolnavi, consiliere referitoare la
necesitățile medicale ale persoanelor în vârstă,
servicii de implantologie, servicii medicale pentru
îndepărtarea, tratamentul și prelucrarea sângelui
uman, eliberare de produse farmaceutice, pe
bază de prescripție medicală, furnizare de
servicii online de fișe medicale, cu excepția
odontologiei, servicii oferite de laboratoare
medicale pentru analiza probelor recoltate

de la pacienți, furnizare de informații în
materie de închiriere de mașini prin telefon
(servicii medicale), închiriere de instrumente
medicale, furnizare de echipamente medicale,
planificare de tratamente medicale, servicii de
analize medicale, închiriere de instrumente
stomatologice, furnizare de asistență medicală
pentru monitorizarea pacienților care urmează
un tratament medical, furnizare de terapii
cu laser pentru tratarea afecțiunilor medicale,
servicii de tratamente medicale oferite de clinici
și spitale.

───────

(210) M 2021 07260
(151) 08/10/2021
(732) RALUCA-ELENA TOMA, INT.

ÎNVINGĂTORILOR, NR. 27B, ET.
2, AP. 8, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

KIMÍSTA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.03; 26.04.18

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice naturale, uleiuri
naturale de uz cosmetic, creme cosmetice,
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creme parfumate, creme exfoliante, creme
anticelulitice, creme antirid, creme hidratante,
creme pentru corp, creme pentru față, creme
anti-îmbătrânire, creme de piele nemedicinale,
creme și loțiuni cosmetice, creme, loțiuni
și geluri hidratante, creme dermatologice
(altele decât cele medicinale), serumuri de
înfrumusețare, seruri de uz cosmetic, seruri
nemedicamentoase pentru piele, ser de față
de uz cosmetic, ser anti-îmbătrânire, ser
antiîmbătrânire de uz cosmetic, produse
cosmetice hidratante, produse hidratante
pentru ten (produse cosmetice), creme
tonifiante (produse cosmetice), geluri hidratante
(produse cosmetice), pudre compacte (produse
cosmetice), produse cosmetice pentru piele,
produse cosmetice pentru duș, produse de
curățare a pielii (produse cosmetice), creme
pentru corp (produse cosmetice), produse
cosmetice pentru îngrijirea pielii, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
cosmetice pentru spălarea feței, șervețele
impregnate cu produse cosmetice, uleiuri
pentru corp (produse cosmetice), loțiuni pentru
ten (produse cosmetice), creme pentru față
(produse cosmetice), produse cosmetice pentru
machiajul ochilor, produse cosmetice pentru
uz personal, produse cosmetice sub formă
de uleiuri, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), produse cosmetice sub
formă de creme, produse cosmetice sub
formă de loțiuni, produse cosmetice sub
formă de pudră, produse cosmetice folosite
la tratarea ridurilor, produse cosmetice sub
formă de geluri, ser pentru îngrijirea părului,
ser calmant pentru piele, șervețele umede
pentru uz igienic și cosmetic, cremă pentru
ochi, parfumuri, parfumuri naturale, parfumuri
lichide, parfumuri solide, parfumuri pentru
corp, produse cosmetice, produse cosmetice
organice, produse hidratante pentru ten (prouse
cosmetice), produse cosmetice pentru păr,
produse pentru bronzare (cosmetice), produse
de protecție solară (cosmetice), produse pentru
curățarea feței (cosmetice), creme pentru corp
(produse cosmetice), produse exfoliante pentru
ten (cosmetice), produse cosmetice de protecție
a buzelor, produse cosmetice sub formă de lapte,
produse cosmetice de aplicare pe buze, loțiuni
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice sub formă de pudră, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),
produse cosmetice pentru ameliorarea calității
pielii, ulei pentru păr, balsamuri de păr, gel
pentru păr, ceară pentru păr, decoloranți pentru
păr, vopsele pentru păr, luciu de păr, creme de

păr, balsamuri pentru păr, fixative pentru păr,
spumă pentru păr, măști pentru păr, tratamente
pentru păr, ser de păr, loțiuni colorante
pentru păr, șampoane de păr nemedicinale,
tratamente permanente pentru păr, loțiuni tonice
pentru păr, produse nutritive pentru păr, loțiuni
cosmetice de păr, produse lichide pentru
păr, balsamuri solide pentru păr, șampoane
pentru părul uman, substanțe pentru oxigenarea
părului, produse pentru decolorarea părului,
preparate pentru neutralizarea părului, uleiuri
pentru îngrijirea părului, geluri pentru aranjarea
părului, preparate pentru nuanțarea părului,
preparate pentru îndreptarea părului, balsamuri
pentru hidratarea părului, produse pentru
hidratarea părului, preparate pentru ondularea
părului, produse de nuanțarea părului, preparate
pentru vopsirea părului, creme pentru îngrijirea
părului, preparate pentru înfrumusețarea părului,
preparate și tratamente pentru păr, loțiuni de
protecție pentru păr, preparate pentru îngrijirea
părului, nu de uz medical, tratamente de
menținere a părului de uz cosmetic.

───────

(210) M 2021 07261
(151) 08/10/2021
(732) TRANS EUROPA SRL, STR.

DISTRIBUȚIEI NR. 30, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
O companie plăcută!

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

36. Emisiune de cecuri de călătorie de către
agențiile de turism, emitere de carduri cu valoare
stocată destinate utilizării ca bilete de călătorie
electronice, servicii referitoare la carduri de
reduceri furnizate tinerilor pentru călătorie,
servicii de consultanță și curtaj în asigurări de
călătorie, emisiune de cecuri de călătorie și
scrisori de credit, servicii de agenție pentru
intermedierea asigurărilor de călătorie, transfer
electronic de fonduri pentru agenți de călătorii,
emisiune de cecuri de călătorie și cupoane
valutare, achiziție și emisiune de cecuri de
călătorie, intermediere în domeniul asigurărilor
de călătorie, servicii bancare privind cecurile
de călătorie, garantarea plății cheltuielilor
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medicale pentru călători, servicii financiare de
urgență pentru călători, servicii de asigurare
privind călătoriile, servicii de credit pentru
călătorii, servicii privind asigurările de călătorie,
emisiune de cecuri de călătorie, emisiune de
cupoane de călătorie, emiterea de cecuri de
călătorie, servicii financiare privind călătoriile,
rambursarea cecurilor de călătorie, asigurări
de călătorie, creditare financiară, agenții de
credit, finanțare prin credit, consultanță de credit,
asigurări de credite, administrare de credite,
acordare de credit aeroporturilor pentru aviație,
asistență la sol și cheltuieli pentru alimentare
cu combustibil, servicii de card bancar, card
de credit, card de debit și card pentru plată
electronică, prestare de servicii de garanții
extinse pentru produsele achiziționate cu carduri
de credit, procesarea tranzacțiilor cu carduri
de credit (de tip charge card) pentru terți,
solicitare de informații și consultanță în materie
de credite, furnizare de informații referitoare la
tranzacții cu cărți de credit, asigurare pentru
protecția achiziției la produsele cumpărate
utilizând carduri de credit, servicii de creditare cu
privire la furnizarea de tichete de masă, credite
garantate pentru finanțarea închirierii pe bază de
contract a autovehiculelor, servicii referitoare la
carduri charge și carduri de credit, servicii de
asigurare referitoare la contracte de credit.

───────

(210) M 2021 07262
(151) 08/10/2021
(732) SFERA BAGS S.R.L., STR.

CĂLĂRAȘI NR. 71, JUDEȚUL
ALBA, SEBEȘ, ALBA, ROMANIA

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

(540)

SFERA

(531) Clasificare Viena:
26.02.03; 27.05.01; 27.05.17

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

18. Genți de piele, produse din piele, portmonee
din piele, curele din piele.
35. Publicitate și marketing, servicii de
administrare comercială a francizelor, servicii de
comerț online și offline cu produsele din clasa
18, respectiv: genți din piele, produse din piele,
portmonee din piele, curele din piele.

───────
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(210) M 2021 07263
(151) 08/10/2021
(732) COMPANIA DE EVENIMENTE

ZURLI SRL, INTR. TUDOR
STEFAN NR. 57, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.01.11; 29.01.15; 02.01.23

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

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, 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, articole decorative din
hârtie pentru centrul mesei, acoperitoare pentru
tăvi de instrumente dentare, fabricate din hârtie,
ceară de modelat, cu excepția celei de uz dentar,
tuș, truse de desen, teuri (desen), triunghiuri
pentru proiectare, tocuri pentru desene sau
schițe, suporturi pentru cretă, stilouri de gravură,
stilouri de desen cu tuș, stilouri cu cerneală
chinezească, seturi de pictură pentru copii,
rulouri pentru trafalete, seturi de pictură pentru
artiști, suporturi pentru șevalete, șabloane pentru
desen tehnic, șervețele, tăvițe pentru păstrarea
instrumentelor de proiectare, șabloane pentru
decorarea alimentelor și a băuturilor, tăvi (țe)

pentru role de vopsit, rigle, pulverizator cretă,
planșete de desen, planșe pentru gravat, role
pentru vopsit, pixuri colorate, pietre litografice,
piepteni pentru striuri decorative, pensule, palete
de culori, pânză de calc, pasteluri, mânere
pentru rulouri de vopsit, mucava, materiale
pentru modelare, matrițe de hârtie parafinată,
materiale pentru artiști plastici, materiale plastice
pentru modelaj, materiale de modelare pentru
artiști plastici, lut polimeric pentru modelare,
instrumente pentru tamponare folosite de pictori,
instrumente electrice de pirogravură pe lemn
pentru artiști, insigne de hârtie, imprimeuri
pe pânze, funde din hârtie, echere, dreptare,
echipament pentru arte, mesteșuguri și de
modelare, folii din plastic adezive pentru
fotografii, foi de plastic autoadezive pentru
acoperirea polițelor, cretă, creioane, compasuri
de trasat, ambalaje pentru cadouri, umplutură de
hârtie sau carton, saci de gunoi, pungi pentru
cadouri, pungi și saci de hârtie, recipiente din
carton, recipiente din carton ondulat, recipiente
de transport din carton, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, panglici de hârtie pentru ambalat cadouri,
peliculă retractabilă, pernițe sau elemente de
protecție din hârtie pentru ambalare, plicuri de
hârtie pentru împachetare, huse de mobilier
din hârtie, neajustate, folii pentru ambalarea
alimentelor, folii de plastic pentru împachetat
și ambalat, cutii pentru depozitarea revistelor,
folie adezivă din plastic pentru ambalat, foi
de plastic pentru ambalat, foi de hârtie pentru
ambalat, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, cutii
pentru cadouri, cutii din fibră de lemn, cutii
din hârtie, cutii din carton pentru ambalat,
cutii din carton, căptușeli de hârtie, cornete
(de hârtie), cartoane de ouă, cârpe de șters
din hârtie, cartonașe cu nume pentru mese,
bavete cu mâneci, din hârtie, bavete din
hârtie, batiste de hârtie, bannere din hârtie,
articole decorative din hârtie pentru centrul
mesei, acoperitoare pentru tăvi de instrumente
dentare, fabricate din hârtie, umbreluțe din
hârtie pentru cocteiluri, stegulețe din hârtie,
suporturi absorbante de unică folosință pentru
animale de companie, suporturi de masă pentru
pahare, confecționate din carton, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi din mucava pentru
pahare, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
suporturi din carton pentru pahare, șervețele din
hârtie, role de bucătărie (hârtie), role de hârtie
igienică, pungi de gunoi din hârtie, prosoape
din hârtie, lopățele din carton pentru eliminarea
excrementelor animalelor de companie, hârtie
pentru copt, hârtie pentru raft, hârtie pentru
sertare, parfumată sau neparfumată, ghirlande
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de hârtie, hârtie absorbantă, filtre de apă
din hârtie, fețe de masă din hârtie, dantelă
de hârtie, decorațiuni de hârtie pentru masă,
decorațiuni din carton pentru alimente, covorașe
absorbante de unică folosință pentru dresajul
animalelor de companie, dischete demachiante
din hârtie, acuarele, artă murală din carton în
3d, articole serigrafiate, artă murală din hârtie
în 3d, decorațiuni de perete din hârtie, desene,
fotogravuri, figurine din carton, figurine din hârtie,
gravuri, imagini, litogravuri, oleografii, machete
arhitecturale, lucrări de caligrafie, ornamente
de hârtie pentru torturi, picturi, picturi și lucrări
caligrafice, portrete, schițe, reproduceri grafice,
reprezentări grafice, sculpturi ornamentale din
papier mâché, reproduceri artistice tipărite,
reproduceri de picturi, agende, ace cu gămălie
(papetărie), abțibilduri (decalcomanii), afișe
publicitare, afișe, ziare, vase de curățat
pensulele de scris, vase de curățat pensule
de caligrafie, vizor port-etichete pentru dosare,
umezitoare (articole de birou), ustensile de
scris și ștampilat, ustensile de corectare
și ștergere, albume foto și albume pentru
colecționari, agrafe de birou pentru hârtie, arte
vizuale tipărite, articole de papetărie parfumate,
plastilină pentru copii, ascuțitori de creioane,
benzi adezive, autocolante pentru bara de
protecție a mașinilor, autocolante (articole de
papetărie), benzi elastice pentru birou, bilete,
bibliorafturi pentru rețete, bibliorafturi, benzi
gumate (papetărie), birou (capse de -), bilete
tipărite, broșuri, bonuri valorice, blocnotesuri
pentru notițe, caiete, buletine informative,
buletine de știri (materiale tipărite), broșuri
tipărite, capse de birou, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, creioane mecanice, penare, mine pentru
creioane, instrumente de scris, mape pentru
scris (papetărie), hârtie sugativă, plumiere, pixuri
și stilouri, penițe (de scris), ustensile de scris,
suporturi atașate la instrumentele de scris pentru
a fi mai ușor de folosit, suporturi pentru așezarea
orizontală a stilourilor, suporturi pentru agățat
pensule de scris, suporturi pentru așezarea
verticală a stilourilor, suporturi pentru creioane
și stilouri, tocuri, truse pentru prelevarea
amprentelor, truse de creioane, tușiere, stilouri,
sigilii, seturi de creioane, rezerve pentru

markere, protecție de buzunar pentru stilou,
seturi de stilou, ștampilă datieră, ștampilă de
cauciuc pentru documente, creioane corectoare,
batoane corectoare, bandă corectoare pentru
dactilografie, gume de șters, răzuitoare de
birou, radiere, markere cu ștergere uscată,
lichid corector, ștergătoare pentru table albe,
tipare de croitorie, timbre, tichete (bilete), teuri
pentru desen, tipărituri, tăvi pentru birou, tatuaje
temporare, table magnetice pentru planificarea
activităților și a programărilor, tablete de ceară
pentru sigilii, table pentru luat notițe (articole
de birou), table de scris albe, table albe cu
proprietăți magnetice, tabele de scor, suporturi-
presă pentru cărți, supracoperte din hârtie
pentru dosare, suporturi pentru ștampile (sigilii),
suporturi separatoare pentru corespondeță și
notițe, suporturi pentru instrumente de scris,
suporturi pentru hârtie (articole de birou),
suporturi pentru dosare, suporturi pentru
ecusoane cu nume (articole de birou), suporturi
pentru documente sub formă de articole
de papetărie, suporturi pentru corespondeță,
suporturi pentru carnețele, suporturi pentru
capsatoare, suporturi pentru calendare de birou,
ștergătoare de penițe, suporturi cu sertare pentru
articole de papetărie (birotică), suport de birou
rotativ pentru a nota și păstra informații de
contact, suporturi de birou pentru cărți de
vizită, suporturi de birou pentru documente,
ștampile de birou, seturi de birou, separatoare
pentru dosare, separatoare pentru carnețele
de notițe, semne de carte, semne adezive,
sclipici pentru papetărie, șabloane (papetărie),
saci poștali fabricați din hârtie, reviste (publicații
periodice), publicații promoționale, publicații
periodice tipărite, rame pentru fotografii, registre,
publicații periodice, prospecte, produse de
imprimerie, plicuri, pliante, planșe de perete,
planuri arhitecturale, planificatoare (articole
tipărite), piuneze, picturi artistice, periodice,
perforatoare electrice (articole de birou), etuiuri
pentru pașaport, paspartuuri, organizatoare
personale, pagini de albume de fotografii,
organizatoare de birou, panglici din hârtie
creponată, orare, modele tipărite, meniuri,
notesuri, materiale imprimate, mașini de birou,
mape tip servietă, mape pentru documente,
mape, manuale tipărite, litere și cifre adezive,
litere și cifre realizate din hârtie, jurnale de
buzunar, jurnale de bord (jurnale de bord),
jurnale comerciale, litere cu adeziv pentru
inscripții, lecții tipărite, jurnale, insigne din
carton, indicatoare publicitare din hârtie, inele
de hârtie pentru trabucuri, indexuri pentru
dosare, tipare pentru confecționarea articolelor
de îmbrăcăminte, imprimeuri cu desene animate,
horoscoape tipărite, huse pentru carnete de
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cecuri, hârtie de calc, hărți de traseu, hărți
rutiere, formulare în alb, florare, flip-charturi
cu foi goale, flip-charturi imprimate, folii pentru
documente, etichete pentru cadouri, etichete
tipărite din hârtie, etichete din hârtie, etichete
din carton, etichete autocolante, etichete
adezive, echipament pentru imprimare și
legare, echipament pentru educație/învățământ,
dosare, almanahuri, anuare (publicații tipărite),
bancnote, batoane de vopsea, blocuri de
desen, caiete școlare, călăreți pentru cartoteci,
carnețele, carnete de cecuri, cărți de vizită, cărți
de telefon, cărți de joc cu întrebări, cărți cu
abțibilduri pentru activități, cartonașe nescrise,
cartonașe de colecție, cecuri, ceară sigiliu,
chitanțiere, cerneală, colaje, coperte de protecție
pentru cărți, coperte (papetărie), coșuri de birou
pentru accesorii de birou, creioane colorate,
cutii pentru creioane, cutii pentru dosare,
cupoane, cutii pentru flipchart-uri, decalcomanii,
decapsatoare, cuvinte încrucișate, cutii pentru
șabloane, diplome imprimate, diagrame tipărite,
deschizător scrisori, decorațiuni din hârtie pentru
petreceri, degetare de cauciuc, decorațiuni
adezive de perete, realizate din hârtie,
decorațiuni de petreceri din hârtie metalică,
diagrame rotunde de carton, din două sau
mai multe bucăți suprapuse, pentru calcularea
datelor, dispozitive de mărunțire a cd-urilor,
de uz casnic sau profesional, ecusoane cu
nume (articole de birou), embleme imprimate,
felicitări, etuiuri pentru pașapoarte, etuiuri pentru
ștampile, etichete pentru marcare, fălțuitoare
(articole de birou), fanioane de hârtie, fișe
cu date, fișe cu informații, fișe (papetărie),
felicitări pop-up, felicitări muzicale, felicitări
aniversare, felicitări pentru ocazii speciale,
fluturași informativi, folii adezive de transfer, folii
transparente (papetărie), formulare comerciale,
fotografii, fotografii înrămate și neînrămate,
grafice tipărite, ghiduri de studiu.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, șosete, pijamale, lenjerie intimă și
de noapte.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, articole și echipament de
sport, jucării, jocuri și articole de joacă, plastilină,
aparate pentru parcuri de distracții și terenuri
de joacă, articole și echipament de sport,
jucării, jocuri și articole de joacă, aeromodele,
zmeie, seturi de jucării, mese multifuncționale
pentru copii (jucării), jucării zornăitoare, jucării
vorbitoare, kituri de asamblat machete la scară
(jucării), machete auto (jucării), machete de

animale (jucării), machete de clădiri (jucării),
machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru
transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de
jocuri, console portabile pentru jocuri video,
controlere pentru console de jocuri, păpuși,
păpuși vorbitoare, jucării de pluș, păpuși de pluș.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
semințe procesate, amidon și produsele
acestora, preparate coapte și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi,
produse apicole, biscuiți, cereale procesate,
amidon și produse preparate din acestea,
preparate coapte și drojdie, sare, mirodenii,
arome și condimente, aperitive (tartine), baghete
umplute, alimente cu paste la conservă, batoane
alimentare pe bază de ciocolată gata de
mâncat, biluțe de brânză (snackuri), biscuiți
crackers cu aromă de legume, blaturi de
pizza, blaturi de pizza coapte în prealabil,
biscuiți crocanți condimentați, brioșe, chifle
umplute, chimichanga, chipsuri de orez, chipsuri
de porumb, clătite sărate, clătite, chipsuri
din cereale, chipsuri tortilla, crusta de pizza,
covrigei, empanada (aluat umplut), floricele
de porumb, crumble (produs de patiserie),
frigănele, gustări pe bază de cereale, gustări
din tortilla, gustări pe bază de grâu, gustări
pe bază de multicereale, gustări pe bază de
orez, gustări rapide preparate din porumb,
gustări rapide preparate din musli, lasagna,
hot dog (sandvișuri), hamburgeri (sandvișuri),
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lipii cu pui, înveliș pentru sandvișuri, mâncăruri
preambalate care constau în principal în orez,
dar și cu carne, pește sau legume, mâncăruri
liofilizate în care pastele sunt ingredientul
principal, mâncăruri alcătuite în principal din
paste, paella, pâine cu umplutură, pateuri cu
cârnați, mâncăruri preparate sub formă de pizza,
mâncăruri preparate pe bază de paste, plăcinte,
pizze negătite, pizza împăturită (calzone), pizza
refrigerată, pizza preparată, pizza proaspătă,
pizza fără gluten, pizza conservată, pizza
congelată, pizza, plăcinte cu carne, plăcinte
gătite, plăcinte proaspete, porumb prăjit, porumb
fript, produse de patiserie congelate umplute
cu carne și legume, produse de patiserie
conținând legume și carne de pasăre, produse
de patiserie aromate, produse alimentare
preparate sub formă de sosuri, prăjituri din
mei, pufuleți de brânză, produse pentru gustări
preparate din pesmet, ravioli, rizoto, quiche (tarte
sărate), quesadilla (preparat culinar mexican),
sandvișuri, salată de macaroane, rulouri de
primăvară, spaghetti și chiftele, sandvișuri
cu carne, batoane de cereale și batoane
energizante, aluaturi împletite prăjite, biscuiți
sărați, biscuiți crocanți, biscuiți crackers, bezele,
brioșe cu fructe, ciocolată, budinci, cozonaci,
cornuri (produs de patiserie), cozonac pandoro,
ciocolată tartinabilă, dulciuri înghețate, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, flan, înghețate și dulciuri, prăjitură cu
pâine, pâine, produse de cofetărie congelate,
produse de brutărie, praline cu napolitană,
specialități de patiserie, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele), tiramisu,
aluat pentru pizza, amestec pentru aluat
de pizza, amestecuri de pizza, făină pentru
pizza, condimente pentru pizza, sosuri pentru
pizza, preparate pentru pregătirea blaturilor de
pizza., gheață, înghețată, iaurt înghețat(produse
de patiserie îngheţate), șerbeturi, produse
de patiserie, deserturi preparate (produse
de patiserie), deserturi preparate (produse
de cofetărie), preparate pentru prepararea
produselor de cofetărie congelate, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de patiserie,
prăjituri, tarte și biscuiți (prăjiturele)., hamburgeri
în pâine, gustări sărate pe bază de porumb,
gustări sărate pe bază de cereale, covrigei moi,
blat de pizza, produse alimentare care conțin
ciocolată (ca principal ingredient), pateuri de
foietaj (produse de patiserie), covrigi., biscuiți
cu glazură, deserturi preparate (produse de
patiserie).

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

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate, inchirierea spațiului
publicitar, închirierea timpului publicitar în
mediile de comunicare, închirierea panourilor
de afișaj (panouri publicitare), asistență în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficiența afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanță
profesională în afaceri, oferirea de informații
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, servicii privind managementul
afacerilor pentru proiectele de construcții,
furnizarea de informații de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenție
de informații comerciale, asistență privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
de informații comerciale și consiliere pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
08/10/2021

consumatori în alegerea bunurilor și serviciilor,
oferirea de informații de contact comerciale
și de afaceri, servicii de intermediere
comercială, compilarea de informați în baze
de date computerizate, compilarea indexurilor
de informații pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fișierelor, analiza costurilor, dezvoltarea de
concepte publicitare, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane,
managementul interimar al afacerii, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
servicii de comunicații corporative, închiriere
de echipament de birou în spații pentru co-
working, negocierea și încheierea de tranzacții
comerciale pentru terți, negocierea contractelor
de afaceri pentru terți, închiriere de echipamente
și mașini de birou, furnizarea unei piețe
comerciale online pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizarea de târguri, organizarea
de spectacole de modă în scopuri promoționale,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistență
de afaceri), prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de achiziție pentu terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), promovarea bunurilor și serviciillor prin
sponsorizarea evenimentelor sportive, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de comerț cu amănuntul
pentru lucrările de artă furnizate de galeriile
de artă, promovarea vânzarilor pentru terți,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse.
36. Servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, brokeraj
pentru creditele de carbon, servicii de birou de
credit, stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară (asigurări, servicii
bancare, imobiliare), management financiar,
analiză financiară, consultanţă financiară,
furnizarea de informaţii financiare prin
intermediul unui site web, finanţare pentru
achiziţia în rate/finanţare pentru achiziţia prin
închiriere ,împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, oferirea de informaţii în domeniul
asigurărilor , afaceri imobiliare, multifinanțare,
împrumuturi (finanţare), servicii bancare de
tip credit ipotecar, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenţie imobiliară, activităţi de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management

imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terţilor prin utilizarea unui
card de membru, colectarea chiriilor, funcţii de
administrator fiduciar/custode.
37. Zidire, supravegherea construcţiei de
clădiri, etanşarea clădirilor/impermeabilizare
(clădire), izolarea clădirilor, servicii de
tâmplărie, curăţarea coşurilor de fum, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), construcţie, furnizarea de informaţii
privind construcţia, consultanţă în construcţii,
închirierea macaralelor (echipamente de
construcţii), demolarea clădirilor, instalare de
utilități pe șantiere de construcții, servicii
de electricieni, instalare și reparare de
echipamente de protecție împotriva inundațiilor,
servicii de deszăpezire, incarcarea masinilor
electrice, servicii de menaj (servicii de
curatenie), închirierea maşinilor de spălat
vesela, dezinfectare curăţarea uscată, instalarea
şi repararea aparatelor electrice, instalarea şi
repararea elevatoarelor/instalarea şi repararea
ascensoarelor, construcţia de fabrici, instalarea
şi repararea echipamentelor de încălzire,
instalarea şi repararea aparatelor de aer
condiţionat, instalarea uşilor şi ferestrelor,
instalarea şi repararea dispozitivelor de
irigare, spălarea rufelor, închirierea maşinilor
de spălat rufele, instalarea, întreţinerea şi
reparaţia maşinilor, zidărie, vopsire, interioară
şi exterioară, aplicarea tapetului/tapetare,
servicii de control al dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultură, horticultură
şi silvicultură, întreţinerea şi construcţia
conductelor, tencuire, lucrari de instalaţie de
apă şi canal, repararea pompelor, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, nituire, pavarea
drumurilor, servicii pentru acoperişuri, protecţie
anticorozivă, curăţarea străzilor întreţinerea
piscinelor, tapiţare, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
încărcarea bateriilor la vehicule, curăţarea
geamurilor.
41. Furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, închirierea
echipamentelor audio, rezervarea locurilor
pentru spectacole, spectacole cinematografice /
spectacole de cinema, închirierea de aparate
cinematografice, servicii de club (divertisment
sau educaţie), antrenare (instruire), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii culturale,
educaţionale sau de divertisment furnizate
de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru
nevoi speciale, sevicii de editare video
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pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, servicii de
amuzament, servicii de divertisment, furnizarea
de filme, nedescărcabile, prin servicii video
la cerere, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
predarea gimnasticii, servicii ale cluburilor de
sănătate (antrenamente de sănătate şi fitness),
servicii de karaoke, servicii de împrumut ale
bibliotecii, servicii de bibliotecă mobilă, şcoli
de grădiniţă, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, organizarea şi susţinerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, producţia de spectacole, furnizarea
de facilităţi sportive, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de decoruri pentru scenă,
predare / servicii educaţionale / servicii de
instruire, închirierea terenurilor de tenis, producţii
de teatru, ghidare vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire), recalificare
vocaţională, organizarea şi susţinerea de
ateliere (instruire).

45. Îngrijirea copiilor (babysitting), servicii de
plimbare a câinilor, servicii de house sitting
(locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea, acesteia
pe o perioadă temporară), servicii de concierge,
pet sitting (îngrijirea temporară a unui animal de
companie aparţinând unui terţ).

───────

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de creşă (crèche), închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, servicii hoteliere, rezervări de hoteluri,
închirierea sălilor de şedinţe, servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea sosirilor
şi plecărilor), servicii de restaurant, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea clădirilor
transportabile.
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