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Cereri Mărci publicate în 27/05/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 02694 20/05/2021 CIPRIAN TIMOFTE ATELIER TIM PIZZA

Super

5 M 2021 03981 20/05/2021 POPASUL CASA
ROMANEASCA SRL

Popasul Casa Romaneasca

6 M 2021 03982 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET Hai să fim Super

7 M 2021 03983 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET Susținem sportul
românesc

8 M 2021 03984 20/05/2021 COLIBRI IMPORT - EXPORT
SRL

KIKI AND KUKY

9 M 2021 03985 20/05/2021 COLIBRI IMPORT - EXPORT
SRL

KYKY AND KUKY

10 M 2021 03986 20/05/2021 SC LOTUS SRL DL FER DIFERIT HAUS
RESIDENCE

11 M 2021 03987 20/05/2021 CONSILIUL JUDEȚEAN
PRAHOVA

Asociația pentru Dezvoltare
Intercomunitară ITI Ținutul
Buzăului, Prahovei și Vrancei

12 M 2021 03988 20/05/2021 SIDE GRUP SRL side grup

13 M 2021 03989 20/05/2021 SIDE GRUP

14 M 2021 03990 20/05/2021 CUNICEL CRIN-ALEXANDRU FO-MO

15 M 2021 03991 20/05/2021 OPTIMA-IMPORT-EXPORT-
AGENTS

ADORO

16 M 2021 03992 20/05/2021 SMILE HOLIDAYS SRL PASINDORA BY DANA
DEACONU

17 M 2021 03993 20/05/2021 UBI CLOUD UNDERWRITING
S.R.L

DriveGrade

18 M 2021 03995 20/05/2021 ALINA GUTIUM LAVANDA 25 Festivalul lavandei
din Bărăgan

19 M 2021 03996 20/05/2021 MIKONIST CONCEPT S.R.L. EYFEL REED DIFFUSER

20 M 2021 03997 20/05/2021 MIKONIST CONCEPT S.R.L. BIGHILL

21 M 2021 03998 20/05/2021 ANISIA ELENA ENE PH PREMIUM HOME COZY IS
A FEELING

22 M 2021 03999 20/05/2021 MIKONIST CONCEPT S.R.L. EYFEL ROOM SPRAY

2 M 2021 03839 14/05/2021 SKIA REAL ESTATE S.RL. skia REAL ESTATE

3 M 2021 03841 14/05/2021     GABRIEL VOIC Ciorbărie

4 M 2021 03980 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET Împreună suntem
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 04000 20/05/2021 PASSAVANT Energy &

Environment GmbH
TURBO LME

24 M 2021 04001 20/05/2021 MIKONIST CONCEPT S.R.L. EYFEL EAU DE PARFUM

25 M 2021 04002 20/05/2021 MIKONIST CONCEPT SRL EYFEL REED DIFFUSER

26 M 2021 04003 20/05/2021 BELLE MARIE INTERNATIONAL
SRL

always beauty

27 M 2021 04004 20/05/2021 FREMANTLEMEDIA LIMITED PREȚUL CEL BUN

28 M 2021 04005 20/05/2021 BIODINARDEAL S.R.L. PAHARE PAȘTI

29 M 2021 04006 20/05/2021 UAT MUNICIPIUL BOTOȘANI PREMIUL NAȚIONAL DE
POEZIE ”MIHAI EMINESCU” -
OPERA OMNIA

30 M 2021 04007 20/05/2021 PROBABY SHOP SRL ProBaby Shop Saving your time
for baby love.

31 M 2021 04008 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET

32 M 2021 04009 20/05/2021 VALENTIN TEODORIAN
COSTEA

Maxim Pe Flow

33 M 2021 04010 20/05/2021 DSA GROUP CREDIT ADVISOR
SRL

DSA ADVISOR consultanță din
suflet, credite cu suflet

34 M 2021 04011 20/05/2021 IKON TRADING SRL LUCORA

35 M 2021 04012 20/05/2021 IKON TRADING SRL LUCERA

36 M 2021 04013 20/05/2021 IKON TRADING SRL FARBA

37 M 2021 04014 20/05/2021 IKON TRADING SRL DALBA

38 M 2021 04015 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET

39 M 2021 04016 20/05/2021 MATEI MALOS DIRECTIMO

40 M 2021 04017 20/05/2021 KARGO EXPRESS SRL Kargo Express

41 M 2021 04018 20/05/2021 R&B REZIDENTIAL CONCEPT
SRL

MALMAISON - Bistro cu fason -

42 M 2021 04019 20/05/2021 HOTSPOT WORKHUB SRL HOTSPOT PROXI

43 M 2021 04020 20/05/2021 ELENA CRISTIAN BUSINESS GENERATOR

44 M 2021 04021 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD S

45 M 2021 04022 20/05/2021 NEGULESCU GABRIEL BUZZ Box

46 M 2021 04023 20/05/2021 ADIA ART BUSINESS SRL LOVE AT first bite BY ADRIANA

47 M 2021 04024 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET Super Club

48 M 2021 04026 20/05/2021 SMART ONLINE MAG ibăut
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
49 M 2021 04027 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET Super Cota

50 M 2021 04028 20/05/2021 ANTI AGE CONCEPT SRL K Anti-Age NO AGE FOR
BEAUTY

51 M 2021 04029 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET SuperExtra

52 M 2021 04030 20/05/2021 PROMO VISION SRL JOY CREATIVE

53 M 2021 04031 20/05/2021 MATE MATE ASIA PTE.LTD. MATE MATE

54 M 2021 04032 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET SuperLive

55 M 2021 04033 20/05/2021 MATE MATE ASIA PTE.LTD. M M

56 M 2021 04034 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET SuperSocial

57 M 2021 04035 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET SuperSpin

58 M 2021 04036 20/05/2021 MATE MATE ASIA PTE.LTD. MATE MATE

59 M 2021 04037 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET SuperProno

60 M 2021 04038 20/05/2021 GROWTH DIVISION S.R.L. Cabby

61 M 2021 04039 20/05/2021 EDUSON EDUCATION SRL eduson

62 M 2021 04040 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET SuperTouch

63 M 2021 04041 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET SuperBonus

64 M 2021 04042 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET SuperPariuri

65 M 2021 04043 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET SuperStats

66 M 2021 04044 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET Pariu Șansă

67 M 2021 04045 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD SUPERBET SuperUnited

68 M 2021 04046 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD S Superbet Sport Pariuri sportive
& live bets

69 M 2021 04047 20/05/2021 SB ADVANCED SYSTEMS LTD S Super Jocuri Casino
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(210) M 2021 02694
(151) 20/05/2021
(732) CIPRIAN TIMOFTE, STR.

NUFĂRULUI NR. 211H, JUDEŢ
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
ATELIER TIM PIZZA

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

1. Servicii oferite de restaurante.
───────

MAXIM GORKI NR. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
skia REAL ESTATE

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

35. Servicii de vânzare prin licitație de bunuri
imobiliare, desfășurare de vânzări prin licitație,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea comerciala,
promovarea vanzarilor, publicitate, publicitate
online, publicitate si marketing, realizare de
material publicitar, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, cordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, marketing
imobiliar, dezvoltare de strategii și concepte de
marketing, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare,
gestionare și monitorizare a vânzărilor și
a programelor promoționale de stimulare,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare și coordonare de licitații imobiliare,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare a
afacerilor, administrarea afacerilor, administrare

și compilare de baze de date computerizate,
analiză de marketing în domeniul imobiliar.
36. Servicii imobiliare, investiții imobiliare,
servicii de agenții imobiliare, afaceri
imobiliare, agențiile imobiliare, evaluări
imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
gestionarea investițiilor imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare, investiții
în proprietăți imobiliare, formare de consorții
imobiliare, consultanță privind bunuri imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, brokeraj cu
proprietăți imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de împrumuturi imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
administrare de proprietăți imobiliare, servicii
privind afaceri imobiliare, estimări de proprietăți
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, consultanță financiară privind
investițiile imobiliare, gestiune financiară a
proiectelor imobiliare, administrare fiduciară
de proprietăți imobiliare, organizarea finanțării
pentru credite imobiliare, servicii financiare
privind proprietățile imobiliare, finanțare în
domeniul proprietăților imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, brokeraj
cu garanții reale imobiliare, gestionare de
proprietăți imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare, evaluări de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de gestiune a investițiilor imobiliare,
intermediere de închirieri de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, furnizare de informații
privind proprietățile (imobiliare), furnizare de
informații privind bunurile imobiliare, servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
închirieri de proprietăți (doar proprietăți
imobiliare), estimări financiare (asigurări, bănci,
proprietăți imobiliare), servicii de investiții
în proprietăți imobiliare, închirieri de spații
pentru birouri (imobiliare), colectarea datoriilor
aferente închirierii proprietăților imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, organizare de închirieri (doar
proprietăți imobiliare), achiziție de proprietăți
imobiliare (pentru terți), servicii financiare pentru
achiziționarea de proprietăți imobiliare, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii financiare privind proprietățile
imobiliare și clădirile, servicii ale agențiilor de
bunuri imobiliare rezidențiale, servicii de căutare
de proprietăți imobiliare naționale, servicii
de consiliere privind evaluarea proprietăților
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare

(210) M 2021 03839
(151) 14/05/2021
(732) SKIA REAL ESTATE S.RL., STR.
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(în numele terților), evaluarea financiară a
proprietății personale și imobiliare, servicii de
administrare de bunuri imobiliare, consultanță
privind achiziționarea de bunuri imobiliare,
investiții de capital în proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, încheiere de contracte de
închiriere de bunuri imobiliare, servicii de agenție
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
servicii de consultanță în materie de bunuri
imobiliare, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, evaluare de cereri
de despăgubire pentru proprietățile imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii de finanțare privind
dezvoltarea proprietăților imobiliare, servicii
ale agențiilor imobiliare de spații comerciale,
agenții de închiriere de proprietăți imobiliare
(apartamente), servicii de asigurări în domeniul
proprietăților imobiliare, închiriere de bunuri
imobiliare și de proprietăți, servicii de tip
garanții (escrow) pentru bunuri imobiliare,
acordarea de garanții financiare pentru
bunurile imobiliare, servicii de administrare a
proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru clădiri rezidențiale, furnizare de informații
în legătură cu evaluarea bunurilor imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare și a proprietăților, servicii
de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul horticulturii, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de terenuri,
furnizare de informații privind bunuri imobiliare
și terenuri, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, servicii de agenții
imobiliare pentru închirierea de clădiri, servicii
de consiliere privind deținerea de proprietăți
imobiliare, intermediere privind proprietatea
comună a unei proprietăți imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
spații de vânzare cu amănuntul, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
servicii de agenție pentru vânzarea de proprietăți
imobiliare pe bază de comision, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de terenuri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de clădiri, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru locații pentru divertisment,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere

pentru proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente.

───────

MONTANA NR. 1, BL.17,
SC.3, ET.1, AP.86, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDEȚUL ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Ciorbărie
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne,
uleiuri și grăsimi comestibile, uleiuri și grăsimi,
consommé-uri (supe), extracte pentru supe,
fond de supă sub formă de granule, preparate
pentru supă de legume, supă groasă, cuburi
de supă, mâncăruri preparate din carne
(în care predomină carnea), mâncăruri cu
legume preparate, ciorbe., mâncăruri pe bază
de pește, mâncăruri preparate pe bază de
carne, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, mâncăruri preparate constând în
principal din fructe de mare.

───────

(210) M 2021 03841
(151) 14/05/2021
(732) GABRIEL VOIC, STR. ROŞIA
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(210) M 2021 03980
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2 PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET Împreună

suntem Super
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicarea de texte
publicitare, scrierea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, marketing,
relații publice, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de revista presei, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli

de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii

───────
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(210) M 2021 03981
(151) 20/05/2021
(732) POPASUL CASA ROMANEASCA

SRL, CALEA LUI TRAIAN, NR.
803, COMPLEX TURISTIC CASA
ROMÂNEASCĂ, JUD. VÂLCEA,
CALIMANESTI, 245600, VALCEA,
ROMANIA

(540)
Popasul Casa Romaneasca

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de întreprinderi pentru
terţi, administrare a afacerilor pentru hoteluri
din stațiuni turistice, administrare a afacerilor
pentru restaurante, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de înot,
administrarea hotelurilor, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență
comercială în managementul afacerilor,
asistență comercială privind deschiderea de
francize, asistență comercială privind crearea
de întreprinderi comerciale, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
servicii pentru strategia și planul de afaceri,
servicii privind fuziuni de firme, servicii
privind planificarea afacerilor, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii
pentru afaceri referitoare la organizarea de
societăți mixte, servicii de consultanță în
afaceri, servicii de asistență administrativă și
prelucrare de date, managementul întreprinderii
(pentru terți), managementul societății (pentru
terți), managementul proiectelor de afaceri,
management hotelier pentru terți, management
de restaurant pentru terți, management
de hoteluri pentru terți, management de
afaceri în domeniul atracțiilor pentru vizitatori,
management de afaceri cu privire la
cluburi sportive, management de afaceri
comerciale, management computerizat de
birouri, investigații comerciale, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare
de bunuri, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere
publicitară, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, management în procesele de
afaceri, întocmire de rapoarte economice,
înregistrarea de comunicate scrise și de
date, asistență privind organizarea întreprinderii,
asistență în materie de management pentru

înființarea întreprinderilor comerciale, asistență
în materie de management privind afacerile,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, asistență
pentru administrarea afacerilor în domeniul
înființării și exploatării restaurantelor, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale
în materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor, asistență
managerială pentru organizațiile industriale,
asistență pentru întreprinderi industriale în
legătură cu conducerea afacerilor lor, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor lor,
furnizare de informații cu privire la vânzări
comerciale, evaluare prin compararea prețurilor
la cazare, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de import și
export, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii pentru promovarea exporturilor, servii de
abonamente la publicații, pentru terți, servicii de
telemarketing, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, vânzare prin licitație
publică, telecomunicații (servicii de abonamente
la servicii pentru terți), afișaj, servicii de
agenţii de publicitate, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzării de
produse și servicii ale terților, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, activități publicitare, în special cu
privire la rețele de telematică și de telefonie,
anunțuri clasificate, analize publicitare, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, analiza reacției la publicitate și
cercetare de piață, analiza impactului publicității,
servicii de agenții de relații cu publicul, asistență
privind comercializarea produselor, în cadrul
unui contract de franciză, asistență în afaceri
privind identitatea corporativă, asistență în
domeniul comercializării produselor, asistență
în materie de management pentru promovarea
afacerilor, campanii de marketing, colectarea
de informații privind publicitatea, compilare
de anunțuri publicitare, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de reclame pentru
pagini web pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web de
internet, compilare de anunțuri publicitare pentru
utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web, căutare de
sponsorizare, texte publicitare (redactare de -),
testare de marcă, studii de marketing, servicii
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publicitare și de promovare, servicii publicitare
privind baze de date, servicii publicitare
privind recrutarea de personal, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, servicii de publicitate pentru jocuri de
baseball, servicii de publicitate pentru produse
de imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru produse de parfumerie, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru aparate de imagistică
in vivo, servicii de publicitate pentru alte
persoane, servicii de publicitate pentru a
promova sensibilizarea publicului cu privire la
beneficiile comerțului local, servicii de publicitate
politică, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenței sociale, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele de
mediu, servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la afecțiunile
medicale, servicii de promovare comercială,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii de
promovare și publicitate, servicii de publicitate,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a afacerilor prestate
prin telex, servicii de promovare, servicii de
prezentare a produselor către public, servicii
de poziționare a mărcilor, servicii de planificare
pentru publicitate, servicii de modele în scop
publicitar sau de promovare a vânzărilor, servicii
de merchandising, servicii de agenție pentru
promovarea personalităților sportive, servicii
de anunțuri clasificate, servicii de agenții de
modele în scopuri publicitare, servicii de agenții
de modele referitoare la publicitate, servicii
de agenții de modele privind promovarea
vânzărilor, servicii de agenții de modele pentru
promovarea vânzărilor, servicii de agenții de
modele, servicii de agenție de publicitate,
servicii de agenție de marketing, servicii de
administrare a comunităților online, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, redactări de texte publicitare, regie
de film pentru filme publicitare, reproducere
de material publicitar, servicii ale camerei
de comerț pentru promovarea comerțului,
publicitate în reviste, broșuri și ziare, publicitate
pentru pelicule cinematografice, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,

publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze
și să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianți, publicitate
pe taxi, publicitate pe peliculă cinematografică,
publicitate în sectorul transport și livrare,
publicitate, inclusiv promovare de produse și
servicii ale terților prin sponsorizare și contracte
de licență referitoare la evenimente sportive
internaționale, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate online printr-o rețea informatizată de
comunicații, publicitate online, publicitate on-
line într-o rețea informatizată, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, promovarea comercială, promovarea
avantajelor tehnologiilor de iluminat cu eficiență
energetică în rândul specialiștilor din domeniul
iluminatului, promovarea afacerii (publicitate),
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, promovare online de rețele
informatizate și pagini web, promovare de
servicii financiare și de asigurări, în numele
terților, promovare de servicii de asigurare,
in numele unor terti, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse și servicii ale
terților printr-un program de carduri cu premii
de fidelitate, promovare de produse și servicii
ale terților prin programe de carduri de reduceri,
promovare de produse și servicii ale terților
prin intermediul anunțurilor publicitare pe pagini
de internet, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare (publicitate) de concerte, promovare
de produse și servicii ale terților prin intermediul
unui program preferențial pentru clienți
36. Servicii imobiliare, servicii de evaluare,
colectarea de fonduri și sponsorizare, asigurări,
strângere de fonduri și sponsorizare financiară,
servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de depunere în casete valorice,
servicii de asigurare, furnizarea de cartele
preplătite și jetoane de valoare, achiziție de
proprietăți imobiliare (pentru terți), achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
achiziții de terenuri pentru închiriere, acordare
de finanțare pentru dezvoltarea imobiliară,
acordare de finanțare pentru promovarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de imobile, administrare de portofolii de
proprietăți, administrare de proprietăți imobiliare,
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administrare fiduciară de proprietăți imobiliare,
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, administrarea locuințelor,
administrarea proprietăților în regim de
multiproprietate, agențiile imobiliare, agenții
imobiliare, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, asistență în materie de achiziții
și interese financiare în domeniul imobiliar,
brokeraj cu proprietăți imobiliare, brokeraj de
proprietăți imobiliare, brokeraj imobiliar, agenții
de închiriere locuințe pentru persoane din
grupurile vulnerabile, agenții de închiriere de
proprietăți imobiliare (apartamente), agenții
de cazare (proprietăți imobiliare), agenție
imobiliară, agenție de închirieri de locuințe
(apartamente), agenți imobiliari, afaceri
imobiliare, colectarea chiriilor, consultanță
imobiliară, consultanță privind achiziționarea de
bunuri imobiliare, consultanță privind bunuri
imobiliare, evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, coproprietate imobiliară, finanțare
de proiecte de renovare de clădiri, finanțarea
proiectelor de dezvoltare imobiliară, formare
de consorții imobiliare, furnizare de cazare
permanentă, furnizare de informații pe internet
privind afacerile imobiliare, furnizare de
informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind gestiunea
terenurilor, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), furnizare de informații
privind piața proprietăților (imobiliară), servicii
privind afaceri imobiliare, servicii fiduciare
imobiliare, servicii de tip escrow pentru bunuri
imobiliare, servicii de reprezentare financiară
în vederea deținerii de proprietăți în numele
terților, servicii de management imobiliar privind
tranzacțiile cu proprietăți imobiliare, servicii
de localizare de apartamente pentru terți
(cazare permanentă), servicii de consiliere
privind deținerea de proprietăți imobiliare, servicii
de cercetare privind achiziția de proprietăți
imobiliare, servicii de brokeraj financiar în
domeniul imobiliar, servicii de consultanță privind
proprietățile imobiliare, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
servicii de consultanță în materie de bunuri
imobiliare, servicii de căutare de proprietăți
imobiliare naționale, servicii de consultanță în
materie imobiliară pentru corporații, servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii de investiții în
domeniul imobiliar (servicii financiare), servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții comerciale, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, servicii
de gestiune imobiliară pentru ansambluri de
locuințe, servicii de gestiune de multiproprietăți,

servicii de brokeraj de proprietăți imobiliare,
servicii de brokeraj de bunuri imobiliare, servicii
de agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, servicii de agenție pentru vânzarea
de proprietăți imobiliare pe bază de comision,
servicii de administrare de bunuri imobiliare,
servicii de administrare a proprietăților imobiliare
în domeniul horticulturii, servicii de administrare
a proprietăților imobiliare în domeniul agriculturii,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare și a
proprietăților, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru spații de vânzare cu amănuntul,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru spații industriale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru spații de clădiri,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru malluri
de cumpărături, servicii de administrare a
bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
servicii de achiziționare de terenuri, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de achiziții de
terenuri (în numele terților), servicii ale agenților
imobiliari, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii ale agențiilor imobiliare pentru vânzarea
și închirierea de clădiri, servicii ale agențiilor
imobiliare de spații comerciale, servicii ale
agențiilor imobiliare, servicii ale agențiilor
de bunuri imobiliare rezidențiale, servicii ale
agentului imobiliar, selectare și achiziție de
proprietăți imobiliare (în numele terților), punere
la dispoziție de locuințe, organizare de închirieri
de apartamente, multiproprietăți în domeniul
imobiliar, managementul proprietăților imobiliare,
intermediere privind proprietatea comună a
unei proprietăți imobiliare, închirieri de locuințe
(apartamente), închiriere de săli de expoziție,
închiriere de centre de afaceri, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, intermediere
pentru încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru achiziționarea de proprietăți imobiliare,
gestiunea terenurilor, imobiliare (managementul
proprietăților -), gestiunea proprietăților
comerciale, gestiunea imobilelor, gestiunea
bunurilor imobiliare, gestionarea proprietăților
(imobiliare), gestionarea portofoliilor de
proprietăți, gestionare de proprietăți imobiliare,
furnizare de locuințe permanente, închiriere de
bunuri imobiliare și de proprietăți
37. Construcții și demolări de clădiri, servicii
de exterminări a dăunătorilor alţii decât cei
din agricultură, acvacultură, horticultură şi
silvicultură, dezinsecție și deratizare, extracție de
resurse naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, acoperirea lucrărilor
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de zidărie de cărămidă, acoperirea pasajelor,
amenajare de terenuri (construcții), amenajare
teritorială pentru construcții, amenajarea spațiilor
comerciale, amplasare de cabluri, amplasare de
oleoducte, amplasare de rețele de alimentare cu
electricitate, amplasarea conductelor, ancorarea
stâncilor, aplicare de căptușeli impermeabile
(izolare), aplicare de substraturi, aplicare de
tencuială pe suprafețele bazinelor de înot,
aplicare de șape, aplicarea de acoperiri de
protecție pentru clădiri, armare cu mortar
pentru platforme petroliere, armare cu mortar
pentru platforme de gaz, aplicarea unui strat
protector pe suprafețele cavităților, aplicarea
de vopsea de protecție pe lemn, aplicarea
de vopsea de protecție pe clădiri, aplicarea
de tencuială pe pereții tunelurilor, aplicarea
de tencuială pe clădiri, aplicarea de straturi
de protecție de suprafață, aplicarea de
rosturi de dilatație pentru poduri, aplicarea de
căptușeli în tuneluri, aplicarea de căptușeli în
bazinele de înot, aplicarea de acoperiri de
protecție pe suprafețele bazinelor, aplicarea de
acoperiri de protecție pe suprafețele construite,
aplicarea de acoperiri impermeabile pentru
acoperișuri, aplicarea de căptușeli pe clădiri,
zugrăvirea caselor, supravegherea lucrărilor de
demolare a clădirilor, supravegherea lucrărilor
de renovare a clădirilor, supravegherea pe
șantier a construcțiilor constând în lucrări de
inginerie civilă, terasamente, transport cu troliul
de clădiri și construcții, turnarea betonului,
vopsire de clădiri, vopsire prin pulverizare,
vopsire și lăcuire, vopsire și decorare de
clădiri, vopsire, pentru suprafețe interioare și
exterioare, supervizare (conducere) de lucrări
de construcții, supraveghere a lucrărilor de
construcții, supervizarea construcțiilor pe șantier,
supravegherea construcțiilor incluse în proiecte
de inginerie civilă, supravegherea construcțiilor
submarine, stivuirea pământului, stratificarea
betonului, structurare de plafoane, sudură de
structuri din oțel pentru construcții, servicii
pentru stabilizarea solului prin introducerea de
bare de consolidare, servicii pentru tabilizarea
solului prin inserarea de bare de consolidare,
servicii pentru stabilizarea solului prin injectarea
cu ciment, servicii pentru stabilizarea solului
prin injectare cu pastă de ciment, servicii
pentru stabilizarea solului prin injectare cu
ciment , servicii pentru stabilizarea solului prin
compactare prin vibrare, stabilizarea solului,
șlefuirea betonului, servicii pentru stabilizarea
fundului mării prin introducerea de bare de
consolidare , servicii pentru stabilizarea fundului
mării prin injectare cu pastă de ciment, servicii
pentru stabilizarea fundului mării prin injectare cu
ciment, servicii de zugrăvire și decorare, servicii

de tâmplărie, servicii pentru stabilizarea fundului
mării prin compactare prin vibrare , servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de supraveghere
a construcțiilor de clădiri pentru proiecte de
construcții, servicii de subcontractare pentru
aplicarea tapetului, servicii de subcontractare de
lucrări electrice, servicii de ridicare mecanică
pentru industria construcțiilor, servicii de montare
de plăci de ceramică, servicii de management în
construcții, servicii de înfingere a piloților, servicii
de izolare împotriva umidității, servicii de izolare,
servicii de instalații electrice, servicii de instalare
de țevi, servicii de instalare de acoperișuri,
servicii de inginerie civilă subterană, servicii de
informații și consultanță cu privire la construcții,
servicii de informații privind construcția de clădiri,
servicii de gestiune a lucrărilor de construcții,
servicii de impermeabilizare a clădirilor în timpul
construcției, servicii de excavare, servicii de
etanșare și servicii de ștemuire de clădiri,
servicii de dezvoltare imobiliară (construcții),
servicii de dezmembrare, servicii de demolare,
servicii de cuplare de cabluri submarine,
servicii de contractare privind lucrările cu ghips,
servicii de contractare pentru realizarea de
pavaje, servicii de consultanță privind construcția
de clădiri, servicii de construcții subacvatice
de inginerie civilă, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
construcții referitoare la clădiri de uz industrial,
servicii de construcții hidraulice, servicii de
construcții de structuri temporare, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții civile,
servicii de construcții, servicii de consiliere
referitoare la asfaltare, servicii de consiliere
privind excavarea, servicii de consiliere privind
amenajarea clădirilor, servicii de consiliere cu
privire la construcția de clădiri și de alte structuri,
servicii de colmatare și călăfătuire interioare,
servicii de cofrare, servicii de cimentare,
servicii de canalizare, servicii de binefacere în
materie de construcții, servicii de aplicare de
acoperiri protectoare pe suprafețele exterioare
ale clădirilor, servicii de acoperire pardoseli,
servicii de acoperire (zugrăveală), servicii
consultative, informative și de consultanță
privind construcția de lucrări publice, servicii
consultative în domeniul construcției clădirilor,
servicii consultative privind demolarea de
clădiri, servicii consultative privind construcția
de lucrări publice, servicii ale contractanților
generali în domeniul construcțiilor, săpare
de puțuri, sablare, ridicare de construcții
structurale din oțel, rezidire și reconstruire a
furnalelor, reparații de caroserie, reparare de
evacuatoare de gunoi, realizarea de construcții
cu caracter industrial, realizarea de acoperiri
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rutiere, pulverizarea vopselei, prevenire și
rectificare de amplasamentul clădirii, presarea
betonului, pregătirea șantierului (construcție),
pregătirea terenului pentru construcții, pregătirea
suprafețelor de scări pentru placare și
căptușire, pregătirea podelelor pentru placare și
căptușire, acoperirea conductorilor, acoperirea
gurilor de canalizare, acoperirea țevilor,
acordare de instrumente muzicale, acordarea
pianului, ajustarea lamelor de ferăstrău,
ameliorarea solului, amenajări interioare ale
birourilor, amenajarea spațiilor pentru magazine,
amenajarea interiorului clădirilor companiilor,
aplicare de protecții anti-graffiti, curățare igienică
(toalete), vopsirea suprafețelor metalice pentru
prevenirea coroziunii, furnizare de informații
privind închirierea de aparate pentru spălătorii
auto, furnizare de informații privind închirierea
de mașini de spălat electrice, furnizare de
informații privind închirierea de mașini pentru
curățarea podelelor, furnizare de informații
privind închirierea de mașini și aparate
de construcții, furnizare de informații privind
închirierea de mașini și aparate de minerit,
furnizare de informații privind închirierea de
mopuri, furnizare de instalații de spălătorii auto
cu autoservire, închiriere de aparate de curățare
abrazivă subacvatică, închiriere de buldozere,
închiriere de automăturătoare, închiriere de
aparatură pentru lucrări de instalații de apă
și canalizare, închiriere de aparate pentru
forat și minerit, închiriere de aparate pentru
amestecarea betonului, închiriere de aparate de
ridicat destinate utilizării în construcții, închiriere
de aparate de curățat, închirieri de schele,
servicii de închirieri de utilaje pentru lucrări de
inginerie civilă, servicii de închiriere de unelte,
informații privind închirierea de echipament
pentru construcții, închirieri de schele pentru
construcție și de platforme de lucru și pentru
construcție, închirieri de unelte, închirieri de
unelte de mână și electrice, închirieri de
uscătoare centrifugale pentru haine, închirieri de
uscătoare de haine, închirieri de utilaje pentru
construcții.
39. Ambalarea și depozitarea mărfurilor,
distribuție prin conducte și cabluri, parcare și
depozitare de vehicule, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
transportul, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, transport, organizarea
transportului, parcare și depozitare vehicule,
ancorare
40. Sacrificarea animalelor, lucrări de pielărie,
sacrificare de vite, servicii de tăiere
cușer(shechita), servicii de tăiere halal
(dhabihah), tăiere de păsări de curte,

tratamentul alimentelor și băuturilor, afumarea
alimentelor, afumarea brânzeturilor, afumarea
cărnii, afumarea peștelui, alimente (afumarea
lor), congelarea alimentelor, conservarea
alimentelor, conservarea alimentelor și a
băuturilor, conservarea băuturilor, consultanță
în domeniul fabricării vinului, fabricarea berii,
fabricarea de cidru pentru alte persoane,
iradierea alimentelor, măcinarea alimentelor,
măcinarea cafelei, morărit, prelucrare de frunze
de ceai, prelucrare de furaje, prelucrarea laptelui,
prelucrarea peștelui, prelucrarea produselor
alimentare destinate utilizării în producție,
procesarea alimentelor, procesarea alimentelor
gătite, productie de vinuri pentru terti, prăjirea
și prelucrarea cafelei, păstrarea alimentelor
în cutii de conserve, râșnirea cafelei, servicii
de afumătorie pentru afumarea alimentelor,
servicii de conservare a alimentelor, servicii
de distilare a băuturilor spirtoase, servicii de
fabricare de bere, servicii de pasteurizare pentru
alimente și băuturi, servicii de producție de must,
tratarea alimentelor pentru prevenirea apariției
mucegaiului, tratarea alimentelor preparate,
zdrobirea fructelor, animale (tăierea lor), tăierea
animalelor, producere de energie electrică din
surse regenerabile, generare de electricitate din
energie geotermală, generare de electricitate,
generarea electricității din energie solară,
producere de energie de către centrale electrice,
producere de energie hidroelectrică, producerea
energiei, fabricare la comandă de pâine,
sculptură în lemn, preparare personalizată
de suplimente alimentare pentru oameni,
condiționarea și purificarea aerului și a apei,
duplicarea casetelor audio și video și a
benzilor, imprimare și developare fotografică
și cinematografică, închiriere de echipamente
pentru tratarea și transformarea materialelor,
producerea de energie și fabricare la comandă.
41. Traducere lingvistică, servicii de traducere,
educație, divertisment și sport, traducere și
interpretare, servicii educative, de divertisment
și sportive, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte altele decât cele publicitare,
servicii de agenții de bilete (servicii de
divertisment), agenții de rezervare de bilete
pentru concerte, agenții de rezervări pentru
bilete de teatru, furnizare de servicii de
vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
rezervare de locuri la concerte, rezervare de
locuri pentru spectacole, rezervare de locuri
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pentru spectacole de divertisment, rezervare
de locuri pentru spectacole și evenimente
sportive, rezervare de locuri pentru spectacole
și rezervare de bilete de teatru, servicii ale
agențiilor de bilete, servicii ale agențiilor de
bilete pentru spectacole de teatru, servicii de
achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente sportive, servicii de agenție
de bilete online pentru divertisment, servicii de
agenții de rezervare de bilete la cinematografe,
servicii de agenții de rezervare de bilete la
teatru, servicii de agenții de rezervare pentru
bilete la cinematografe, servicii de informare
cu privire la bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de informare cu privire la
bilete pentru evenimente sportive, servicii de
informare cu privire la bilete pentru spectacole,
servicii de informații de bilete pentru sporturile
electronice, servicii de rezervare de bilete (de
teatru), servicii de rezervare de bilete pentru
concerte, servicii de rezervare de bilete pentru
concerte și spectacole de teatru, servicii de
rezervare de bilete pentru spectacole, servicii
de rezervare de bilete pentru teatru, servicii de
rezervare de bilete și locuri la evenimente de
divertisment, servicii de înscriere și de rezervare
de bilete la evenimente în domeniul sporturilor
electronice, servicii de rezervare de bilete și
locuri la concerte muzicale, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente culturale,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului
liber, servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente sportive, servicii de rezervare de
bilete și locuri la spectacole de teatru, servicii
de rezervare la teatru, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, acreditare
de performanțe educaționale, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de servicii de jocuri,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, administrare de biblioteci cu servicii de
împrumut, agenții de impresariat în domeniul
teatral, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), ateliere
organizate în scopuri culturale, servicii oferite
de ateliere recreative, audiție pentru concursuri
televizate de talente, audiții pentru spectacole
televizate cu jocuri, servicii oferite de
băi publice (piscine), cabaret, cabarete și
discoteci, centre de divertisment, acreditare

de competențe profesionale, acreditare de
servicii de educație, cinematografe, servicii
oferite de cluburi de fani( divertisment), servicii
oferite de cluburi de noapte, compunere de
cântece, compunere de muzică pentru terți,
concerte muzicale pentru televiziune, împrumut
de cărți, organizare de concursuri cu cai,
organizare de concursuri hipice, organizare
de concursuri televizate, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare de
festivaluri de film, coruri de muzică gospel,
degustare de vinuri (servicii de divertisment),
demonstrații de dans masculin, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
distribuție de filme, divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de
tipul concursurilor de ortografie, divertisment
de tipul degustărilor de vinuri, divertisment
de tipul festivalurilor etnice, divertisment
de tipul mesajelor telefonice preînregistrate,
cu referințe sexuale, divertisment de tipul
prezentărilor de modă, divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
de lumini, informații în materie de divertisment,
divertisment de tipul spectacolelor cu laser,
divertisment de tipul turneelor, divertisment
difuzat prin tv fără fir, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment
pe internet, divertisment prin intermediul
telefonului, divertisment prin filme, divertisment
radiofonic, divertisment sub formă de concursuri
de aruncare cu toporul, divertisment sub
formă de concursuri de patinaj pe rotile,
divertisment sub formă de televiziune pe
telefonul mobil, divertisment teatral, divertisment
televizat, educație și formare în domeniul
muzicii și divertismentului, educație și instruire,
exploatarea sălilor de dans, organizarea de
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expoziții canine în scop cultural şi educaţional,
organizarea de expoziții de animale în scop
cultural şi educaţional, organizarea de expoziții
de animale și dresură de animale, efectuare
de expoziții cu animale, proiecții de filme
cinematografice, furnizare de activități culturale,
fotoreportaje, furnizare de activități recreative,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
culturale, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri de divertisment, furnizare de case
gonflabile în scopuri recreative, furnizare de
centre de recreere, furnizare de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri de divertisment
sau culturale, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil, furnizare de divertisment
online sub formă de campionate sportive
fantastice, furnizare de divertisment online sub
formă de show-uri de jocuri, furnizare de
divertisment online sub formă de turnee de
jocuri, furnizare de divertisment prin intermediul
podcasturilor, furnizare de divertisment prin
telefon, furnizare de divertisment sub formă de
clipuri de filme printr-un site internet, furnizare
de divertisment video printr-un site internet,
furnizare de echipamente pentru karaoke,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
filme nedescărcabile, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile la
televiziune cu plată, furnizare de filme și de
programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, furnizare de
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de informații, comentarii și articole în domeniul
muzicii prin rețele de calculatoare, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de informații despre filme, furnizare de
informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare
de informații prin intermediul paginilor web
pentru jucători cu privire la scorurile lor la
jocuri, furnizare de informații referitoare la cărți,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de

calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie de
recreere, furnizare de instalații de cinematograf,
furnizare de instalații de joacă pentru copii,
furnizare de instalații de recreere, furnizare
de instalații de teatru, furnizare de instalații
de antrenement pentru curse cu obstacole,
furnizare de instalații de cinematografe, furnizare
de instalații de divertisment în hoteluri, furnizare
de instalații de karaoke, furnizare de instalații
de recreere pentru cluburi, furnizare de instalații
pentru cinematografe și teatre, furnizare de
instalații pentru dans, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de instalații
pentru emisiuni-concurs, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, furnizare de instalații pentru
săli de cinematograf, furnizare de instalații
pentru turnee de bridge, furnizare de instalații
recreative, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
muzică digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de programe televizate de știri, furnizare de
servicii de citit povești pentru copii prin telefon,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii de
divertisment în club, furnizare de servicii de
karaoke, furnizare de săli amenajate pentru
activități de recreere, furnizare de săli de dans,
furnizare de săli pentru aparate de jocuri tip
slot-machine, furnizare de servicii recreative
acvatice, furnizare de spații de joacă pentru
copii la stații de benzină, furnizare de spații
de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, furnizare de spații pentru dans,
furnizare de spații pentru divertisment, furnizare
de spații pentru jocuri de paintball, furnizare
de spații pentru jucat go, furnizare de spații
pentru jucat shogi, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare
de spații pentru recreere, furnizare de spații
teatrale pentru arte interpretative, furnizare de
spații în aer liber pentru jocuri de paintball,
furnizare de tiroliene pentru recreare, furnizare
de zone de recreere sub formă de zone de joacă
pentru animale de companie, furnizare de știri
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referitoare la sport, furnizarea de divertisment
prin intermediul internetului, furnizarea de
instalații pentru activități de recreere în aer liber,
furnizarea de instalații pentru karaoke, furnizarea
de instrucțiuni pentru jocul go, furnizarea de
repertorii ale teatrelor, furnizarea de recenzii
on-line pentru cărți, furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul casetelor audio,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de săli pentru pachinko, grădini cu acces public,
furnizarea instalațiilor pentru divertisment,
găzduire de ligi de sport fantezie, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare
de premii referitoare la filme, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la videouri, jocuri de noroc,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
informare în legătură cu activități culturale,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, informații referitoare la
recreere, informații în materie de divertisment,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri de divertisment, informații în materie
de recreere, management artistic de teatru,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, music-hall,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, îndrumare, organizare de
competiții, organizare de cluburi de fani,
organizare de carnavaluri, organizare de
activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de activități recreative, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități de recreere în grup,
organizare de activități de divertisment pentru
tabere de vară, organizare de activități de
divertisment, organizare de conferințe, expoziții
și concursuri, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, organizare de concursuri
muzicale, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de congrese și de
conferințe în scopuri culturale și educative,
organizare de curse automobilistice, de tururi
și de evenimente de curse, organizare de
festivaluri, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizare de expoziții canine,
organizare de excursii pentru divertisment,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizare de evenimente în scop cultural, de
divertisment și sportiv, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, organizare
de evenimente recreative, organizare de

evenimente pentru divertisment, organizare de
evenimente muzicale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente
de divertisment și evenimente culturale,
organizare de evenimente de divertisment
cosplay, organizare de evenimente culturale în
cadrul comunităților, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de festivaluri pentru
divertisment, organizare de festivaluri pentru
scopuri de divertisment, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivități în
scopuri culturale, organizare de gale, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri educative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de serbări
în scopuri recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole,
organizare de spectacole de dans, organizare de
întâlniri în domeniul divertismentului, organizare
de spectacole de divertisment, organizare de
spectacole pe scenă, organizare de spectacole
vizuale, organizare de spectacole în scopuri de
divertisment, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, organizare de turnee de recreere,
organizare de tururi de cățărare, organizare
de tururi ghidate, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare de tururi ghidate în peșteri în scopuri
educative, organizare de webinare, organizare și
coordonare de baluri, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în scopuri
recreative, organizare și coordonare de întâlniri
în domeniul divertismentului, organizare și
coordonare de loterii, organizarea de turnee sub
formă de servicii de divertisment, organizarea de
tabere de vară (divertisment și educație), servicii
sportive și de fitness, servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii specifice
școlilor (educație), organizarea de spectacole de
focuri de artificii, organizarea de spectacole de
teatru, atât de animație, cât și de acțiune, servicii
de sport și fitness, organizarea de tabere de
recreere, servicii oferite de cluburi sociale pentru
divertisment, servicii oferite de parcuri naturale
(în scopuri de recreere), servicii recreative legate
de drumeții și camping, servicii recreative pentru
persoanele în vârstă, servicii oferite de clovni,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii de tabere de vară (divertisment),
servicii de spectacole cu laser (divertisment),
servicii de spectacole cu laser, servicii de
rezervări pentru activități de divertisment, servicii
educative și de instruire, servicii de spectacole în
direct, servicii de recepție (divertisment), servicii
de recepții pentru companii (divertisment),
servicii de informații și consultanță cu privire
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la divertisment, servicii de informare despre
activități recreative, servicii de informare
referitoare la recreere, servicii de divertisment
în centre de vacanță, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment oferite
pentru copii, servicii de divertisment legate de
concursuri, servicii de divertisment furnizate
de hoteluri, servicii de divertisment prestate
de cântăreți, servicii de divertisment, servicii
de disk jockey, servicii de agrement, servicii
culturale, proiectarea filmelor, planificarea
de recepții (divertisment), planificarea de
spectacole, pictură pe față, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), organizare și realizare
de tâguri cu scop cultural sau educațional,
organizarea de activități recreative destinate
studenților, organizarea de baluri, organizare
și prezentare de spectacole, organizare și
pregătire de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare și găzduire de ceremonii de
decernare de premii, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
și coordonare de activități de divertisment,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizarea de concursuri de frumusețe,
organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de evenimente culturale
și artistice, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, difuzare de reportaje de către agenții
de știri, publicare de afișe, publicare de
calendare de evenimente.
43. Servicii de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară, închiriere de mobilier, lenjerie
de masă, servicii de masă, și echipamente
pentru servirea de mâncare și băutură, închirere
de distribuitoare de apă potabilă, închiriere de
paturi, închiriere aparate de gătit, închiriere
blaturi de bucătărie, închiriere de aparate
de distribuție de băuturi calde și reci, cu
excepția distribuitoarelor automate, închiriere
de aparate de iluminat, închiriere de aparate
de iluminat pentru decorarea de reședințe
private, închiriere de aparate electrice pentru
prăjit pâinea (de uz menajer), închiriere de
aparate pentru floricele de porumb, închiriere
de aparatură de iluminat (casnic), închiriere
de blaturi de lucru pentru bucătării, pentru
prepararea de mâncăruri destinate consumului
imediat, închiriere de carpete, închiriere de
chiuvete de bucătărie, închiriere de chiuvete de
bucătărie de uz casnic, închiriere de chiuvete de
bucătărie de uz comercial, închiriere de corpuri
de iluminat pentru interior, închiriere de covoare,
închiriere de cuverturi matlasate, închiriere de
draperii pentru hoteluri, închiriere de echipament
de catering, închiriere de echipamente de bar,

închiriere de fețe de masă, închiriere de fântâni
de băut apă, închiriere de fântâni de ciocolată,
închiriere de lenjerie de pat, închiriere de lenjerii
de pat, închiriere de mașini de vată de zahăr,
închiriere de mașini industriale de gătit, închiriere
de mese de interior, închiriere de învelitori pentru
pardoseli de hoteluri, închiriere de mobilier,
închiriere de mobilier de birou, închiriere de
mobilier pentru conferințe, închiriere de mobilier
pentru expoziții, închiriere de mobilier pentru
hoteluri, închiriere de mobilier pentru prezentări,
închiriere de mobilier, lenjerii de pat și seturi
de masă, închiriere de mobilă, închiriere de
perne, închiriere de plite de încălzit electrice,
de uz casnic, închiriere de plite non-electrice
pentru gătit, închiriere de preșuri, închiriere
de preșuri pentru interior, închiriere de pături,
închiriere de prosoape pentru hoteluri, închiriere
de reșouri electrice, închiriere de scaune
de interior, închiriere de scaune și mese,
închiriere de scaune, mese, veselă și lenjerie
de masă, închiriere de sticlărie, închiriere de
tacâmuri, închiriere de tapițerii de pereți pentru
hoteluri, închiriere de vase de lut, închiriere
de vase încălzitoare pentru mâncare, închiriere
de veselă, închiriere de șezlonguri de plajă
cu acoperiș împletit, închiriere mobilier de
interior, închiriere saltele japoneze, închiriere
îmbrăcăminte de pardoseală, leasing de
cafetiere, închirierea de cuptoare cu microunde
pentru uz menajer, închirierea dozatoarelor de
apă potabilă, închirierea mașinilor de gătit,
închirieri de distribuitoare automate de băuturi,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente și
băuturi, consiliere în domeniul culinar, consultații
privind rețetele de gătit, furnizare de informații
cu privire la prepararea alimentelor și băuturilor,
furnizare de informații cu privire la servicii de
bar, furnizare de informații despre servicii de
bar, furnizare de informații referitoare la baruri,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, furnizare de recenzii de restaurante
și baruri, furnizarea de informații cu privire
la restaurante, furnizarea de recenzii despre
restaurante, informații și consiliere cu privire la
prepararea de mâncăruri, rezervări la restaurant,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii de
agenție de voiaj pentru rezervarea de locuri la
restaurante, servicii de consultanță cu privire
la alimente, servicii de consultanță cu privire
la prepararea mâncării, servicii de consultanță
cu privire la tehnici de coacere, servicii de
consultanță în domeniul artelor culinare, servicii
de consultanță în domeniul cateringului, servicii
de informare privind restaurantele, servicii de
rezervare a meselor, servicii de rezervări la
restaurant, servicii prestate de o agenție pentru
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rezervări de restaurante, servicii de informare,
de consiliere și de rezervare în legătură cu
cazarea temporară, consultanță în domeniul
cazării temporare oferită prin intermediul call
center-urilor și a liniilor fierbinți, evaluare de
cazare hotelieră, evaluare locuri de cazare
pe timp de vacanță, furnizare de informații
cu privire la hoteluri, furnizare de informații
cu privire la rezervarea de locuri de cazare,
furnizare de informații despre creșe, furnizare de
informații despre servicii de cazare temporară,
furnizare de informații online despre rezervări de
cazare pentru concediu, furnizare de informații
online despre rezervări la hoteluri, furnizare de
informații pe internet despre cazare, furnizare de
informații pe internet despre cazarea temporară,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, rezervări de hoteluri,
rezervări la hoteluri, furnizarea de informații cu
privire la hoteluri, furnizarea informații hoteliere,
prestare de servicii de informații despre cazare
pe timpul călătoriilor și servicii de agenții pentru
rezervarea cazării pe timpul călătoriilor, oferite
călătorilor, rezervare de camere de hotel pentru
călători, rezervare de cazare la hotel, rezervare
de cazare temporară sub formă de case de
vacanță, rezervare de locuri de cazare pentru
călători, rezervare de locuri de cazare pentru
turiști, rezervare de spații de cazare în cadrul
campingurilor, rezervare pe internet de cazare
temporară, rezervări de camere, rezervări de
camere pentru călători, rezervări de hotel pentru
terți, rezervări de hoteluri, rezervări de pensiuni,
rezervări de spații de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de rezervare de locuri de cazare
(time-share), servicii de agenție de voiaj pentru
rezervare de camere de hotel, servicii de agenție
de voiaj pentru rezervarea de cazare temporară,
servicii de agenții de turism pentru efectuarea
de rezervări la hotel, servicii de agenții de
turism privind rezervări de cazare, servicii de
consultanță referitoare la instalațiile hotelurilor,
servicii de rezervare a locurilor de cazare
(time-share), servicii de rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, servicii de rezervare
la hoteluri, servicii de rezervare la hoteluri
oferite pe internet, servicii de touroperatori
pentru rezervarea de cazare temporară, servicii
electronice de informații cu privire la hoteluri,
servicii furnizate de o agenție pentru rezervarea
de cazare temporară, servicii prestate de
agenții pentru rezervări la hotel, pensiuni pentru
animale, pensiuni pentru animale de companie,
pensiuni pentru cai, servicii de pensiuni pentru
animale de companie, servicii de supraveghere
de zi pentru câini, servicii de îngrijire pe timpul
zilei a animalelor de companie, servicii oferite de
pensiuni pentru pisici, servicii pentru adăpostirea

peștilor de companie, servicii pentru adăpostirea
păsărilor de companie, cazare temporară, creşă,
facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul zilei,
furnizarea de spații pentru evenimente și de
spații pentru birouri provizorii și pentru reuniuni,
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică și
de vacanță, furnizare de găzduire temporară în
locuințe, furnizare de instalații pentru parcarea
rulotelor, furnizare de instalații pentru parcuri de
rulote, furnizare de spații de cazare temporară
mobilate, furnizare de spații de odihnă temporare
pentru pasageri, închiriere de camere, închiriere
de camere ca locuință temporară, închiriere
de clădiri modulare transportabile, închiriere
de construcții transportabile, închiriere de
construcții transportabile metalice și nemetalice,
închiriere de corturi, închiriere de pavilioane,
agenții de cazare (hoteluri, pensiuni), asigurare
de spații de cazare pentru turiști, servicii oferite
de case de oaspeți, servicii oferite de case
de vacanță, cazare temporară la hoteluri și
moteluri, cazare temporară oferită de ferme de
agrement, furnizare de cazare pentru vacanțe,
furnizare de cazare temporară ca parte a
pachetelor de ospitalitate, furnizare de cazare
temporară pentru oaspeți, furnizare de cazare
temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
furnizare de locuri de cazare la hoteluri, furnizare
de servicii de hoteluri și moteluri, furnizare de
terenuri special amenajate pentru staționarea
caravanelor, servicii oferite de hanuri turistice,
servicii oferite de hosteluri, servicii oferite de
moteluri, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
pensiuni, punerea la dispoziție a terenurilor
de camping, rezervare de locuri de cazare
la hoteluri, rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, servicii ale agențiilor de turism
pentru rezervarea locurilor de cazare pentru
vacanță, servicii de agenții de turism privind
spațiile de cazare, servicii de camping pentru
turiști (cazare), închiriere de case de vacanță,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, închiriere de locuri
de cazare pentru petrecerea vacanțelor, servicii
de cazare cu mic dejun inclus, servicii de
cazare hotelieră, servicii de cazare în case
de odihnă pentru tineri, servicii de cazare
temporară oferite de campinguri de vacanță,
servicii de cazare în stațiuni turistice, servicii
de hosteluri pentru turiști, servicii hoteliere,
servicii hoteliere pentru clienții preferați, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii oferite de
tabere de vacanță (cazare), asigurare de cazare
temporară pentru lucru, asigurare de facilități
pentru târguri (cazare), furnizare de centre
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comunitare pentru adunări și întâlniri sociale,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale, furnizare de spații special amenajate
pentru conferințe, furnizare de spații special
amenajate pentru congrese, furnizare de spații
special amenajate pentru expoziții, furnizare
de spații special amenajate pentru expoziții, în
hoteluri, furnizare de spații special amenajate
pentru ședințe de consiliu, furnizare de spații și
materiale pentru conferințe, expoziții și reuniuni,
furnizare de spații și materiale pentru târguri
și expoziții, închiriere de săli de conferințe,
furnizare de săli de conferințe, închiriere de
săli de reuniune, organizare de recepții pentru
nunți (spații), servicii de baruri cu narghilea,
servicii de cazare pentru reuniuni, închiriere de
săli pentru evenimente sociale, închiriere de săli
pentru expoziții, închiriere spații pentru birouri
temporare, servicii oferite de creșe de copii,
servicii oferite de creșe mobile, furnizare de
programe după școală, furnizare de programe
înainte de școală, furnizare de servicii de
creșe (altele decât școlile), furnizare de unități
specializate de asistență socială (servicii de
găzduire temporară), servicii oferite de grădinițe
și centre de supraveghere de zi, servicii de
creșe de copii, servicii de creșă, servicii de
grădinițe pentru copii, servicii de respiro sub
formă de asistență pentru adulți, servicii de
supraveghere de zi, servicii de tip rezidențial
pentru copii, îngrijire de copii preșcolari și sugari
în centre de îngrijire de zi, intermediere de
spații de cazare pentru membrii, organizare
de cazare temporară, organizare și furnizare
de cazare temporară, servicii ale agențiilor de
cazare, servicii de adăpost de urgență (locuri
de cazare temporară), servicii de agenție de
închiriere de locuri de cazare (time-share),
servicii de caritate, și anume cazarea temporară,
servicii de cazare pentru evenimente, servicii
de cazare pentru vacanțe, servicii de creșă
asigurate în zone de cumpărături, servicii
de ospitalitate (cazare), servicii de recepție
pentru cazare temporară (gestionare de sosiri
și plecări), servicii de închiriere de camere,
închiriere temporară de camere, închirieri de
spații de cazare temporară, servicii de schimb
de locuri de cazare (time-share), spații pentru
festivități și facilități temporare de birouri și
reuniuni, asigurarea de hrană și băuturi, servicii
oferite de baruri, servicii oferite de baruri de
cocteiluri, servicii oferite de bodegi de vinuri,
servicii oferite de bufet salate, servicii oferite de
bufete cu autoservire, servicii oferite de cantine,
servicii oferite de ceainării, decorare de alimente,
decorare de torturi, servicii oferite de fast-fooduri,

furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi în internet-cafe, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
alimente și băuturi în gogoșării, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții, servicii oferite
de localuri tip snack-bar, organizare de recepții
pentru nunți (mâncare și băutură), organizare de
banchete, organizare de mese la hoteluri, servicii
oferite de pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, preparare
de mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea mâncării, prepararea alimentelor,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, sculptură culinară, servicii ale
barurilor, servicii ale bistrourilor, servicii constând
în furnizarea de băuturi, servicii contractuale de
alimentație, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri de sucuri de fructe, servicii
de bucătărie mobilă, servicii de bufet, servicii
de bufet pentru barurile de cocteiluri, servicii de
cantină, servicii de ceainărie, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
cluburi de băut private, servicii de degustare
de vinuri (furnizare de băuturi), servicii de gătit,
servicii de local public, servicii de mâncare
la pachet, servicii de organizare de banchete,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant washoku, servicii de restaurant în
cadrul hotelurilor, servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurante care servesc ramen,
servicii de restaurante care servesc tempura,
servicii de restaurante de sushi, servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de somelier, servicii de terasă berărie, servicii
oferite de rotiserii, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, servicii
pentru furnizarea de băuturi, servicii pentru
prepararea mâncărurilor și a băuturilor, servicii
prestate de bucătari personali, servicii prestate
de cluburi de noapte (furnizare de produse
alimentare), servicii prestate de localurile unde
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se servește înghețată, servicii de barmani,
servicii specifice barurilor de cocteiluri, servire de
alimente și băuturi, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servire de alimente
și băuturi în gogoșării, servire de alimente și
băuturi în internet-cafe, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servire de băuturi
alcoolice, servirea de băuturi în berării, servirea
de băuturi în microberării, servicii de baruri care
servesc bere, servicii oferite de snack-baruri.
44. Țesălarea animalelor, toaleta animalelor,
servicii veterinare, perierea animalelor de
companie, curățarea animalelor de companie,
țesălarea animalelor, îngrijirea animalelor,
curățarea animalelor, servicii de îngrijire a
animalelor, îngrijire de animale de companie,
servicii prestate de saloane de frumusețe
pentru animale de companie, servicii de
îngrijire a frumuseții pentru animale, servicii
de îngrijire a animalelor de companie, servicii
de înfrumusețare pentru animale, servicii de
îmbăiere pentru animale de companie, servicii
de tuns pentru câini, servicii de tuns pentru
animale, servicii de toaletare pentru pisici,
servicii de igienă și înfrumusețare pentru
animale, servicii de consiliere cu privire la
îngrijirea animalelor de companie, servicii de
toaletare pentru câini, servicii de consiliere
cu privire la îngrijirea animalelor, servicii de
coafură canină, saloane de îngrijire pentru
animale de companie, servicii de igienă și
frumusețe pentru oameni, administrarea de băi
publice, în scopuri sanitare, analiză cosmetică,
analiză de culori (servicii prestate de esteticieni),
aplicare de produse cosmetice pe corp, aplicarea
produselor cosmetice pe față, artă corporală,
servicii oferite de băi publice pentru scopuri
de igienă, servicii oferite de băi turcești,
servicii oferite de saloane de coafură, servicii
oferite de complexuri balneare, consiliere cu
privire la produse cosmetice, consiliere în
domeniul înfrumusețării, consultanță cu privire la
frumusețe, consultanță în domeniul cosmeticii,
consultanță în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, furnizare de informații în materie
de frumusețe, furnizare de informații despre
servicii ale saloanelor de frumusețe, furnizare
de informații despre coafarea părului, furnizare
de informații despre băi turcești, furnizare
de echipamente pentru băi cu jeturi de apă
sub presiune, furnizare de informații despre
băi publice, furnizare de băi publice pentru
igienă personală, servicii oferite de frizerii
pentru bărbați, servicii de epilat cu ceară,
eliminarea celulitei, electroliză efectuată în
scopuri cosmetice, electroliză cosmetică pentru
îndepărtarea părului, electroliză cosmetică,

consultanță în materie de frumusețe, consultanță
pe internet în domeniul îngrijirii corpului și a
frumuseții, îngrijiri de igienă pentru oameni,
îngrijiri de igienă și frumusețe, îngrijirea
estetică a picioarelor, îngrijire cosmetică
pentru persoane, ondularea părului, manichiură,
furnizare de toalete publice, furnizare de toalete
portabile pentru evenimente, furnizare de spații
special amenajate pentru băi publice, furnizare
de servicii ale băilor termale, furnizare de
instalații pentru toalete publice, furnizare de
instalații pentru saune, furnizare de instalații
pentru băi publice pentru igiena personală,
furnizare de instalații de solariu, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, servicii de bărbierie, servicii
de bronzare cu aerograf pentru corpul uman,
servicii de bronzare cu aerograf, servicii cu
laser pentru întinerirea pielii, servicii cosmetice
de îngrijire corporală, servicii balneare pentru
sănătatea şi bunăstarea corpului şi a spiritului,
servicii consultative privind îngrijirea părului,
saloane de îngrijire a pielii, saloane de
frumusețe, saloane de coafură, saloane de
bronzare, refacerea părului, punere la dispoziție
de băi publice, podologie, servicii de artă
corporală, servicii de bronzare în scopuri
cosmetice (pentru oameni), servicii de bronzat
prin pulverizare, servicii de coafare a părului,
servicii de coafor, servicii de coafor de lux,
servicii de coafor pentru bărbați, servicii de
coafor pentru copii, servicii de coafor pentru
personalul armatei, servicii de consultanță cu
privire la tratamentele de înfrumusețare, servicii
de consultanță cu privire la epilarea corporală,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii, servicii de consultanță în domeniul
machiajului, servicii de consultanță în domeniul
cosmetic, servicii de consultanță în domeniul
îngrijirii frumuseții, servicii de consultanță în
materie de îngrijire a frumuseții, servicii de
frumusețe oferite de un centru spa, servicii
de furnizare de instalații de saune, servicii de
furnizare de instalații de băi de soare, servicii de
saună, servicii de îngrijire cosmetică a corpului
furnizate de stațiunile balneo-climaterice, servicii
de îngrijire cosmetică a corpului furnizate
de stațiunile balneo-climaterice de tratament,
servicii de asistență medicală pentru oameni,
asistență sanitară în legătură cu terapia de
relaxare, servicii oferite de case de odihnă,
masaj, servicii oferite de sanatoriu, servicii
oferite de sanatorii, teste de condiție fizică,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, asistență tehnică în materie de
creștere și hrănire a peștilor, crevetelor și a
altor specii marine de piscicultură, combaterea
dăunătorilor în agricultură, combaterea
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șobolanilor în agricultură, combaterea termitelor
în agricultură, consiliere în domeniul agricol,
consultanță agricolă, consultanță profesională
în domeniul agriculturii, consultanță referitoare
la plantarea copacilor, consultanță în
domeniul agriculturii, horticulturii și silviculturii,
consultanță în domeniul viticulturii, consultanță
și servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, control de infestări
cu purici în agricultură, cultivarea de
struguri pentru producerea vinului, curățarea
arborilor, distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultură și silvicultură,
împrăștiere de îngrășăminte pe suprafețe,
împrăștiere de îngrășăminte, furnizare de
informații online despre servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de
informații despre împrăștierea de îngrășăminte
artificiale, furnizare de informații despre
utilizarea îngrășămintelor artificiale, furnizare
de informații despre servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de
informații despre distrugerea paraziților în
agricultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de informații despre distrugerea buruienilor,
fumigație în agricultură, exterminarea paraziților
în agricultură, horticultură și silvicultură și
furnizarea de informații despre aceasta,
distrugerea dăunătorilor în agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură,
distrugerea dăunătorilor în agricultură, servicii de
horticultură, grădinărit și amenajare peisagistică,
ferme de animale, servicii oferite de ferme
agricole, furnizare de parcele experimentale
pentru testarea culturilor, furnizare de parcele
experimentale pentru testarea culturilor prin
aplicare de substanțe chimice, servicii agricole,
servicii de culturi hidroponice, servicii de
informare cu privire la agricultură, servicii pentru
semănarea în rânduri, strângerea recoltelor
pentru alte persoane, împrăștierea semințelor la
ferme pe cale aeriană, compilare de informații cu
privire la păsări, consiliere cu privire la creșterea
animalelor, consiliere cu privire la hrănirea
animalelor, servicii oferite de crescătorii de câini,
servicii de creștere de cai de rasă, servicii de
creștere de câini, servicii oferite de ferme pentru
cai, inseminarea artificială a animalelor, furnizare
de informații referitoare la păsări, servicii de
armăsari de prăsilă, servicii de crescătorie de
bovine, servicii de creștere a insectelor, servicii
de creștere a păsărilor, servicii de creștere de oi,
sterilizarea animalelor, servicii de reproducție de
porcine, servicii de reproducție de pisici, servicii
de reproducție de bovine, servicii de reproducție
a cailor, servicii de reproducere și montă, servicii
de raționalizare a alimentației pentru animale,
servicii de prăsilă și reproducere pentru cai,

servicii de montă pentru vite, servicii de montă,
amenajare peisajistică, amplasare de gazon,
amplasare de gazon artificial, aranjamentul
florilor, combaterea buruienilor, consultanță
referitoare la cultivarea plantelor, consultanță
în grădinărit, cultivare agricolă, cultivare de
plante, distrugerea buruienilor în agricultură,
horticultură și silvicultură, distrugerea ierburilor
dăunătoare, distrugerea paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii oferite de
florării, furnizare de informații despre grădinărit,
furnizare de informații despre plantarea pomilor
în grădini, întreținerea gazonului, întreținere de
grădini, îngrijirea grădinii sau a straturilor de
flori, îngrijirea plantelor de ghiveci, închiriere
de flori, împrăștiere de produse chimice
pentru uz horticol, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor,
semănat, plantarea unei grădini cu copaci,
furnizarea de informații și consiliere cu privire
la grădinărit, plantare de specii de floră, servicii
oferite de horticultură, servicii de grădinărit
peisagistic, servicii de grădinărit, furnizare de
informații privind identificarea plantelor și a
florilor în scopuri horticole, servicii de îngrijire
de plante (servicii de horticultură), servicii de
seră, servicii de pepiniere pomicole, servicii
de pepiniere, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor naturale folosite
în horticultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor artificiale folosite
în horticultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea substanțelor chimice folosite în
horticultură, servicii de informare cu privire la
floră, servicii de grădinărit, servicii de consultanță
cu privire la culturile din horticultură, servicii
de consiliere referitoare la horticultură, servicii
de consiliere cu privire la selectarea gazonului,
servicii de consiliere cu privire la plantarea
gazonului, servicii de consiliere cu privire
la grădinile acvatice, servicii de aranjament
floral, servicii de tuns gazonul, servicii de
tuns iarba, servicii pentru horticultură, servicii
pentru îngrijirea grădinilor, servicii prestate
de pepinieriști, însămânțare, împrăștiere de
produse chimice pentru uz agricol, împrăștiere
de insecticide pentru silvicultură, împrăștiere
de insecticide pentru horticultură, împrăștiere
de insecticide pentru agricultură, horticultură și
silvicultură, pulverizare de produse de protecție a
plantelor în agricultură, pulverizare de insecticide
în agricultură, pulverizare de insecticide folosite
în domeniul agriculturii, pulverizare aeriană
sau la sol de îngrășăminte și alte produse
chimice pentru agricultură, pulverizare aeriană
de îngrășăminte, pulverizare aeriană de produse
chimice agricole, plantarea copacilor pentru
compensarea emisiilor de dioxid de carbon,
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plantare de copaci, marcare de animale,
închiriere de echipamente pentru agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură, servicii
de combatere a dăunătorilor pentru horticultură,
servicii de combatere a animalelor sălbatice
dăunătoare, servicii de agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii de acvacultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea de
îngrășământ natural în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de îngrășământ artificial în
agricultură, horticultură și silvicultură, servicii
consultative și consultanță privind utilizarea
de îngrășământ artificial în agricultură și
horticultură, servicii consultative și consultanță
privind controlul buruienilor, al organismelor
dăunătoare și al paraziților în agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii consultative
și consultanță privind utilizarea de tratamente
non-chimice pentru agricultura și horticultura
durabilă, servicii apicole, servicii agricole,
horticole și silvice referitoare la recultivarea
siturilor industriale abandonate, servicii agricole
și veterinare, servicii agricole cu privire la
conservarea mediului, semănare, restaurare
de habitate forestiere, servicii de pepinierist,
servicii de pescuit în mare la mare adâncime,
servicii de informare referitoare la utilizarea
substanțelor chimice utilizate în silvicultură,
servicii de informare în sectorul agricol,
servicii de informare cu privire la utilizarea
îngrășămintelor naturale folosite în silvicultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
îngrășămintelor artificiale folosite în silvicultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
îngrășămintelor naturale folosite în agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
îngrășămintelor artificiale folosite în agricultură,
servicii de informare cu privire la utilizarea
substanțelor chimice folosite în agricultură,
servicii de eutanasiere pentru animale sălbatice
accidentate, servicii de control al dăunătorilor
pentru agricultură, horticultură și silvicultură,
servicii de consultanță în sectorul agricol,
servicii de consultanță cu privire la culturile din
agricultură, servicii de consiliere cu privire la
agricultură, servicii de combatere a dăunătorilor
pentru agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, servicii silvice, servicii pentru
agricultură, servicii de viticultură, servicii de
transport cu troliul pentru agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii de reîmpădurire, servicii de
piscicultură, asistență medicală pentru animale,
chirurgie, chirurgie veterinară, extracție de
spermă de animale, furnizare de informatii in
domeniul veterinar, furnizare de informații cu
privire la creșterea animalelor, furnizare de
informații despre servicii veterinare, furnizarea

de informaţii medicale prin intermediul unei
retele globale de calculatoare, închiriere de
instrumente de medicină veterinară, închiriere
de aparate de diagnosticare cu ultrasunete,
masaj pentru cai, introducere de microcipuri
sub pielea animalelor de companie, în scopul
localizării și identificării, îngrijirea peștilor,
îngrijirea păsărilor, servicii de informare cu
privire la produsele farmaceutice veterinare,
servicii de informare cu privire la industria
farmaceutică veterinară, servicii de fecundare
in vitro pentru animale, servicii de consiliere
cu privire la îngrijirea păsărilor, servicii de
consiliere cu privire la îngrijirea peștilor, servicii
de chiropractică pentru animale, servicii de
asistență în domeniul veterinar, servicii de
analize de laborator în cadrul tratamentului
pentru animale, servicii chirurgicale veterinare,
reintroducerea și ocrotirea animalelor sălbatice,
reabilitare fizică, masaj pentru câini, servicii de
tratament pentru animale sălbatice accidentate,
servicii de testare a performanțelor animalelor,
servicii de spitalizare pentru animale, servicii
de spitale pentru animale de companie, servicii
de radiografie, servicii de potcovărie, servicii de
potcovit și de întreținere a copitelor cailor, servicii
de inventariere a animalelor sălbatice, servicii
de inseminare artificială, servicii de informații
veterinare oferite pe internet, servicii de îngrijire
a peștilor de acvariu, servicii de îngrijire a
păsărilor de companie, servicii pentru scăderea
în greutate, testarea genetică a animalelor,
terapie cu unde de șoc, consultanță profesională
în materie de servicii veterinare, servicii prestate
de tehnicieni de radiologie, servicii oferite de
cămine de bătrâni.

───────
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(210) M 2021 03982
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2 PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET Hai să fim Super

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

35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicarea de texte
publicitare, scrierea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, marketing,
relații publice, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de revista presei, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea

activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii

───────
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(210) M 2021 03983
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET Susținem

sportul românesc
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicarea de texte
publicitare, scrierea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, marketing,
relații publice, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de revista presei, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli

de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii

───────
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(210) M 2021 03984
(151) 20/05/2021
(732) COLIBRI IMPORT - EXPORT

SRL, STR. PIAŢA AMZEI NR.13,
SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
KIKI AND KUKY

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

3. 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
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată)
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

───────
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(210) M 2021 03985
(151) 20/05/2021
(732) COLIBRI IMPORT - EXPORT

SRL, STR. PIAŢA AMZEI NR.13,
SECTOR 1, BUCURESTI ,
ROMANIA

(540)
KYKY AND KUKY

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

3. 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.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și
trabucuri, țigări electronice și vaporizatoare
orale pentru fumători, articole pentru fumători,
chibrituri
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură

───────
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(210) M 2021 03986
(151) 20/05/2021
(732) SC LOTUS SRL, STR. CIPRIAN

PORUMBESCU NR. 19, JUD.
BRASOV, CRISTIAN, 507055,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

DL FER DIFERIT
HAUS RESIDENCE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 07.01.24; 29.01.11

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

clase:
35. Publicitate, gestionare afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a caselor/
vilelor (cu excepția transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod.
36. Afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații în domeniul construcțiilor.

───────

(210) M 2021 03987
(151) 20/05/2021
(732) CONSILIUL JUDEȚEAN

PRAHOVA, BULEVARDUL
REPUBLICII NR. 2-4, JUD
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
Asociația pentru Dezvoltare
Intercomunitară ITI Ținutul

Buzăului, Prahovei și Vrancei
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Servicii financiare, monetare și bancare.

41. Educație, divertisment, activitați sportive și
culturale.

───────

(210) M 2021 03988
(151) 20/05/2021
(732) SIDE GRUP SRL, FELNAC NR

1000, CP 2900, JUD ARAD,
FELNAC, ARAD, ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

side grup

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 25.01.05; 29.01.12

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

clase:
3. 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
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────
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(210) M 2021 03989
(151) 20/05/2021
(732) SIDE GRUP, FELNAC NR 1000, CP

2900, JUD. ARAD, FELNAC, ARAD,
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, STRADA
L.PATRASCANU 2, JUD. BACAU,
BACAU, 500113, BACĂU,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 29.01.12

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

clase:
3. 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
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2021 03990
(151) 20/05/2021
(732) CUNICEL CRIN-ALEXANDRU,

STR. DECEBAL NR.6, JUD
MEHEDINŢI, ORŞOVA, 225200,
MEHEDINȚI, ROMANIA

(540)

FO-MO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii oferite
de baruri, servicii oferite de baruri de cocteiluri,
servicii oferite de bodegi de vinuri, servicii
oferite de bufete cu autoservire, servicii oferite
de bufet salate, servicii oferite de fast-
fooduri, furnizare de alimente și băuturi dintr-o
rulotă mobilă, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-
cafe servicii oferite de ceainării, furnizare de
alimente și băuturi în bistrouri, furnizare de
locuri de cazare pentru recepții servicii oferite
de localuri tip snack-bar, servicii oferite de
pizzerii, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
pregătirea și furnizare de alimente și băuturi
destinate consumului imediat, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru
alte persoane, pe bază de subcontractare,
prepararea alimentelor, prepararea mâncării,
servicii oferite de restaurante cu autoservire,
servicii oferite de restaurante (servirea mesei),
servicii oferite de restaurante de delicatese,
servicii oferite de restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii ale barurilor, servicii
ale bistrourilor, servicii constând în furnizarea
de băuturi, servicii de bar cu servire de vin,
servicii de baruri cu narghilea, servicii de baruri
de sucuri de fructe, servicii de bucătărie mobilă,
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de degustare de vinuri (furnizare de băuturi),
servicii de gătit, servicii de local public, servicii
de mâncare la pachet, servicii de mâncăruri și
băuturi la pachet, servicii de ospitalitate [alimente
și băuturi], servicii de restaurant care includ
servicii de bar cu licență, servicii de restaurant
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cu servire la pachet, servicii de restaurant
prestate de hoteluri, servicii de restaurant și bar,
servicii de somelier, servicii de terasă berărie,
servicii pentru furnizarea de alimente, servicii
pentru furnizarea de băuturi, sevicii de baruri
care servesc bere, servicii pentru prepararea
mâncărurilor și a băuturilor, servicii specifice
barurilor de cocteiluri, servii de barmani, servire
de alimente și băuturi, servire de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de băuturi alcoolice, servirea de băuturi
în microberării.

───────

(210) M 2021 03991
(151) 20/05/2021
(732) OPTIMA-IMPORT-EXPORT-

AGENTS, 1 SOROU,
METAMORPHOSI, ATTICA,
GRECIA

(740) PAULA ADRIANA ACSINTE, B-
DUL DECEBAL NR.17, BL.S16,
SC.2, ET.3, AP.30, BUCUREŞTI,
030968, ROMANIA

(540)

ADORO

(531) Clasificare Viena:
03.04.02; 26.01.04; 29.01.13

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

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

29. Produse lactate și înlocuitori, produse
lactate, lapte, brânzeturi, brânză prelucrată,
smântână (produse lactate), cașcaval.

───────

(210) M 2021 03992
(151) 20/05/2021
(732) SMILE HOLIDAYS SRL, CALEA

BUCUREȘTI NR. 193A, PARTER,
JUD. VÂLCEA, RAMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)

PASINDORA BY
DANA DEACONU

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 29.01.12; 26.04.02; 26.04.05

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

clase:
44. Servicii de îngrijire sanitară și de
înfrumusețare pentru persoane, servicii
medicale de medicină dentară și estetică facială.

───────

(210) M 2021 03993
(151) 20/05/2021
(732) UBI CLOUD UNDERWRITING

S.R.L, ALEEA BUHUSI, BLOC 5,
SCARA 4, ETAJ 1, APARTAMENT
171, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
032572, ROMANIA

(540)

DriveGrade

(531) Clasificare Viena:
18.01.09; 18.01.23

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

9. Indicatoare digitale, traductoare de forță,
software pentru sisteme electronice de asistență
la condus.
35. Campanii de marketing, compilare
de statistici privind publicitatea, derularea
campaniilor promoționale pentru întreprinderi
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comerciale, dezvoltare de concepte de
marketing, dezvoltarea și implementarea de
strategii de marketing pentru alte persoane,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, întocmire de planuri
de marketing, întocmire de rapoarte de
marketing, întocmire de reclame, marketing
promoțional, marketing pe internet, plasare
de reclame, plasarea de anunțuri publicitare
pentru terți, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, promovare de servicii
financiare și de asigurări, în numele terților,
promovarea afacerii (publicitate), publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, servicii de promovare
a vânzărilor pentru terți, servicii de promovare
comercială, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate, servicii de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de vânzări,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de publicitate și marketing online, servicii de
reclamă și publicitate, servicii publicitare și de
promovare.
36. Asigurare contra accidentelor, asigurări de
călătorie, brokeraj de asigurări pentru vehicule
cu motor, calculul ratelor primei de asigurare,
furnizare a cotațiilor de prime de asigurare,
furnizare de informații despre calculul ratelor
primei de asigurare, servicii ale caselor de
brokeraj, punere la dispoziție de cotații de
prime de asigurare, servicii de asigurare a
autovehiculelor, servicii de asigurare pentru
protecția conducătorilor auto, servicii de brokeraj
de asigurări, servicii de garanții financiare pentru
rambursarea cheltuielilor suportate ca urmare a
unui accident auto, servicii de garanții financiare
pentru rambursarea cheltuielilor suportate ca
urmare a unui accident auto sau a unei defecțiuni
a vehiculului, subscriere de asigurări, estimări
și evaluări pentru scopuri de asigurare, studii
privind asigurările, servicii de evaluare, asigurări.
42. Servicii IT.

───────

(210) M 2021 03995
(151) 20/05/2021
(732) ALINA GUTIUM, STR. MIHAI

VITEAZU NR. 107, JUDEȚUL
IALOMIȚA, URZICENI, IALOMIȚA,
ROMANIA

(540)

LAVANDA 25 Festivalul
lavandei din Bărăgan

(531) Clasificare Viena:
05.05.20; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.08;
27.05.24

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea concertelor, colocviilor,
conferinţelor, simpozioanelor şi congreselor,
organizarea festivalurilor, organizarea de
competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de competiţii sportive,
organizarea de baluri, orgaizarea de spectacole,
efectuarea de excursii cu ghid, servicii de
bibliotecă mobilă, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, instruire practică
(demonstraţii), ateliere organizate în scop
cultural şi educativ, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
furnizarea facilităţilor de recreere, furnizarea de
informaţii cu privire la activităţile recreaţionale,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire).

───────
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(210) M 2021 03996
(151) 20/05/2021
(732) MIKONIST CONCEPT S.R.L.,

ȘOSEAUA DUDEȘTI -
PANTELIMON NR. 42, TRONSON
2, ETAJ 6, AP 65, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EYFEL REED DIFFUSER

(531) Clasificare Viena:
19.03.15

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 03997
(151) 20/05/2021
(732) MIKONIST CONCEPT S.R.L.,

ȘOSEAUA DUDEȘTI -
PANTELIMON NR. 42, TRONSON
2, ETAJ 6, AP 65, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BIGHILL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.04.01; 26.04.07

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 03998
(151) 20/05/2021
(732) ANISIA ELENA ENE, SAT BERCA,

BL. 6, SC. 1, ET. 1, AP. 7, JUDEȚUL
BUZĂU, COMUNA BERCA,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

PH PREMIUM HOME
COZY IS A FEELING

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 25.01.09; 25.01.25; 27.05.11

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

4. Uleiuri industriale și unsori, ceară, lubrifianți,
compoziții pentru absorbția, umezirea și legarea
prafului, combustibili și surse de iluminat,
lumânări și fitile pentru iluminat.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
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suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de deteriorării lemnului, coloranți,
nuanțatori, cerneluri pentru tipărire, marcare
și gravare, rășini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie și pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă,
calculat, computere și dispozitive periferice
pentru computere, costume pentru scufundări,
măști pentru scufundări, dopuri de urechi pentru
scufundări, clești de nas pentru scufundări
sau înot, mănuși pentru scufundări, aparate
de respirat pentru înot subacvatic, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

───────

(210) M 2021 03999
(151) 20/05/2021
(732) MIKONIST CONCEPT S.R.L.,

ȘOSEAUA DUDEȘTI -
PANTELIMON NR. 42, TRONSON
2, ETAJ 6, AP 65, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EYFEL ROOM SPRAY

(531) Clasificare Viena:
19.03.15

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 04000
(151) 20/05/2021
(732) PASSAVANT Energy

& Environment GmbH,
HAHNSTRASSE 31-35,
FRANKFURT AM MAIN,
GERMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE PI –
CONSTANTIN CAMELIA SIMONA,
CALEA DOROBANȚILOR NR.
239, ET.6, CAMERA 6, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TURBO LME

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

11. Instalații de purificare a apei.
40. Tratarea apei.
42. Proiectarea construcțiilor, inginerie,
proiectare industrială.

───────

(210) M 2021 04001
(151) 20/05/2021
(732) MIKONIST CONCEPT S.R.L.,

ȘOSEAUA DUDEȘTI -
PANTELIMON NR. 42, TRONSON
2, ETAJ 6, AP 65, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EYFEL EAU DE PARFUM

(531) Clasificare Viena:
19.03.15

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
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35. Publicitate.
───────

(210) M 2021 04002
(151) 20/05/2021
(732) MIKONIST CONCEPT

SRL, SOSEAUA DUDESTI-
PANTELIMON 42, TRONSON
2, ETAJ 6, AP. 65, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EYFEL REED DIFFUSER

(531) Clasificare Viena:
19.07.12; 27.05.01; 27.05.11

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.

───────

(210) M 2021 04003
(151) 20/05/2021
(732) BELLE MARIE INTERNATIONAL

SRL, VALEA FURCII NR.
62F, CAMERA 4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 031021, ROMANIA

(540)

always beauty

(531) Clasificare Viena:
02.03.01; 05.03.13; 27.05.01

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

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, mobilier medical și paturi,
echipament pentru deplasarea pacienților.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 04004
(151) 20/05/2021
(732) FREMANTLEMEDIA LIMITED, 1

STEPHEN STREET, LONDON,
W1T 1AL, MAREA BRITANIE

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020915,
ROMANIA

(540)
PREȚUL CEL BUN

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

9. Înregistrări de sunete şi imagini pe orice
suport, aparate pentru transmitere de semnale
audio şi/sau video, înregistrări de filme
şi programe de televiziune, înregistrari de
sunet şi muzică, casete audio-video, compact
discuri, dvd-uri, înregistrări fonografice, CD-
ROM-uri, program pe calculator înregistrate,
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software pentru a permite încărcarea, postarea,
prezentarea, afişarea, etichetarea, blogging-ul,
sharing-ul sau furnizarea de materiale sau
informaţii electronice pe internet sau alte reţele
de comunicaţii, software de jocuri pe calculator,
jocuri pe calculator, înregistrări video furnizate
de pe internet, publicaţii electronice descărcabile
furnizate online din baze de date sau pe internet,
publicaţii electronice în orice suport, opere de
artă descărcabile furnizate online din baze de
date sau de pe internet, opere de artă electronică
în orice suport, screensavere, seturi de jocuri pe
televizor, discuri laser, mousepad, software ce
se poate descărca pe telefoanele mobile, tablete
şi alte dispozitive mobile electronice, software
de calculator sub formă unei aplicaţii pentru
dispozitive mobile şi computere, aplicaţii cu jocuri
pe calculator descărcabile.
38. Difuzare, difuzare de programe de
televiziune, radiodifuziune, difuzare de
televiziune prin satelit, difuzare de televiziune
prin cablu, comunicare prin telefon,
servicii telefonice interactive, servicii de
mesagerie telefonică, servicii de comunicare
prin intermediul undelor radio, telefoanelor,
internetului, reţelei mondiale web, cablului,
satelitului, microundelor şi reţelei electrice,
telefonie, postarea, etichetarea, blogging-ul şi
sharing -ul de imagini, grafică, sunet, text sau
informaţii audio-vizuale prin internet sau altor
reţele de comunicaţii în scopuri educaţionale şi
de divertisment.
41. Servicii de divertisment, servicii de
divertisment cu caracter de producţie şi
sindicalizare de programe de televiziune şi
înregistrări audio şi/sau video furnizate prin
televiziune prin cablu, internet, video la cerere,
dispozitive mobile şi alte platforme de distribuţie,
servicii de publicare, divertisment, divertisment
online, activităţi sportive şi culturale, servicii
de jocuri electronice furnizate prin internet,
furnizarea de publicaţii electronice online,
închirierea de înregistrări audio şi video,
programe de radio şi televiziune şi filme, servicii
de divertisment teatral, muzical, de televiziune şi
film, publicarea online de cărţi, texte şi jurnale,
furnizarea de înregistrări video şi audio digitale
(care nu se pot descărca) prin intermediul unei
reţele de calculatoare, cum ar fi internetul,
furnizarea de publicaţii electronice online (care
nu se pot descărca) din baze de date sau de pe
internet, furnizare de imagini electronice şi opere
de artă (care nu pot fi descărcate) online din
baze de date sau de pe internet, divertisment de
teatru, emisiuni de jocuri, servicii de divertisment
pentru televiziune care implică participarea
publicului telefonic, divertisment interactiv pentru

utilizare telefonului mobil, jocuri pe internet,
divertisment în direct, organizarea, producerea
şi prezentarea spectacolelor în direct, formaţii,
comedie şi dans în direct, producţia de programe
de televiziune în direct, servicii de informare şi
consultanţă cu privire la cele menţionate anterior.

───────

(210) M 2021 04005
(151) 20/05/2021
(732) BIODINARDEAL S.R.L., STR.

STADIONULUI NR. 4B, AP. 21,
JUDEȚUL CLUJ, SAT FLORESTI,
COMUNA FLORESTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)
PAHARE PAȘTI

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

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor.

───────

(210) M 2021 04006
(151) 20/05/2021
(732) UAT MUNICIPIUL BOTOȘANI,

PIAȚA REVOLUȚIEI NR. 1,
JUDEȚUL BOTOȘANI, BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(540)
PREMIUL NAȚIONAL
DE POEZIE ”MIHAI

EMINESCU” - OPERA OMNIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Cultură, educaţie, furnizare de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
prezentarea în scopuri culturale sau
educaţionale, a lucrărilor de artă vizuală sau
de literatură, organizarea şi suținerea colocviilor,
organizarea şi suținerea conferinţelor, furnizarea
de facilităţi pentru muzee (prezentări, expoziţii),
organizare de competiţii (cultură, educaţie
sau divertisment), organizare de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
şi susţinerea de seminarii.
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───────

(210) M 2021 04007
(151) 20/05/2021
(732) PROBABY SHOP SRL, STR.

BIRUINTEI NR. 1, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ProBaby Shop Saving
your time for baby love.

(531) Clasificare Viena:
21.01.25; 03.01.16; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi pentru acoperirea capului pentru
copii (cu excepţia transportului acestora),
permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în
mod convenabil aceste bunuri, prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin mijloace
electronice (de exemplu prin intermediul site-
urilor web), publicitate la produsele şi serviciile
vânzătorilor oniine prin intermediul unui ghid
oniine cu funcţie de căutare a articolelor de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului pentru copii., difuzare de anunţuri
publicitare prin reţele de comunicaţii oniine
a articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului pentru copii.,
servicii de comenzi oniine a articolelor de
îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea
capului pentru copii, servicii de comenzi oniine
computerizate a articolelor de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi pentru acoperirea capului pentru
copii, organizare de tranzacţii comerciale pentru
alte persoane prin intermediul shop-urilor oniine
a articolelor de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului pentru copii,
furnizarea unei pieţe oniine pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de articole de îmbrăcăminte,
încălţăminte şi pentru acoperirea capului pentru
copii, servicii prestate oniine de un magazin
de vânzare cu ridicata si cu amănuntul pentru

articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru
acoperirea capului pentru copii.

───────

(210) M 2021 04008
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SUPERBET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, roșu (Pantone
2035 C)

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

9. Software pentru jocuri de noroc, software
pentru pariuri, aplicații software descărcabile
pentru pariuri sportive, aplicații software
descărcabile pentru jocuri de noroc, aplicații
software, descărcabile, aplicații mobile,
descărcabile, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
programe de jocuri pe calculator multimedia
interactive, programe de calculator pentru jocuri
și/sau concursuri interactive, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile referitoare la
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jocuri de noroc, podcast-uri descărcabile cu
privire la jocuri de noroc, bilete de loterie
electronice, formulare electronice descărcabile
pentru jocuri de noroc și pariuri, fişiere de imagini
descărcabile, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc, terminale electronice pentru generarea
de bilete de loterie, aparate pentru distribuirea
biletelor de loterie, terminale interactive cu ecran
tactil.
16. Formulare pentru pariuri, tipărite, formulare
pentru jocuri de noroc, tipărite, bilete, publicații
tipărite în domeniul jocurilor de noroc, buletine
informative, benzi desenate, afișe, postere,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
fluturaşi publicitari, fanioane din hârtie, bannere
din hârtie, calendare, cărți de vizită, articole
de papetărie, agende, fotografii, ilustraţii,
reprezentări grafice, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, abţibilduri (papetărie).
28. Aparate pentru jocurile de noroc, aparate
de amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, carduri
de bingo, lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, mașini cu sloturi (mașini de jocuri), mașini
cu sloturi (aparate de divertisment fără fise), roţi
de ruletă, mese de ruletă, jetoane pentru jocurile
de noroc, mese de biliard acţionate cu fise,
aparate şi maşini de bowling, automate (maşini
de jocuri), maşini pentru jocuri video, cărți de joc.
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicarea de texte
publicitare, scrierea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, marketing,
relații publice, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de revista presei, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor

mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment on-line, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.
42. Software ca serviciu (SaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
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electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, dezvoltarea unei platforme
software care permite participanților să se
logheze și să parieze online, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
care permite participanților să se logheze și să
parieze online, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, care permit participanților să
se logheze și să parieze online, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
online nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea
în comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori.

───────

(210) M 2021 04009
(151) 20/05/2021
(732) VALENTIN TEODORIAN COSTEA,

STR GHIRLANDEI NR. 2, BL. N1,
SC.3, ET. 4, AP. 46, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 062244, ROMANIA

(540)

Maxim Pe Flow

(531) Clasificare Viena:
11.03.02; 26.02.01; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 04010
(151) 20/05/2021
(732) DSA GROUP CREDIT ADVISOR

SRL, STRADA PARFUMULUI NR.
4, JUDEȚUL ILFOV, SAT SITARU,
COMUNA GRADISTEA, 077111,
ROMANIA

(740) DRAGOMIR INDUSTRIAL
PROPERTY, SOLD. NICULAE T.
SEBE, NR. 5, BL. S24, ET. 5, AP.
21, CAM. 1, BUCURESTI, SECTOR
3, 030405, ROMANIA

(540)

DSA ADVISOR consultanță
din suflet, credite cu suflet

(531) Clasificare Viena:
01.05.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, publicitate online, publicitate
televizată, publicitate radiofonică, servicii de
publicitate, publicitate și reclamă, publicitate și
marketing, servicii de publicitate și marketing,
consultanță în publicitate și marketing, servicii
de publicitate și marketing online, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
marketing digital, marketing direct, marketing
promoțional, servicii de marketing.
36. Brokeraj de credite, intermediere de credite,
intermediere de credite personale, servicii de
intermediere de credite, intermediere de credite
în rate, intermediere pentru acordarea de
credite comerciale, servicii de intermediere de
credite auto, gestionare de credite, consiliere
privind creditele, servicii de creditare, servicii de
creditare reînnoibile, servicii de creditare pentru
achiziția de servicii, servicii de împrumut și
creditare, servicii de consiliere privind creditarea,
servicii de creditare pentru vehicule motorizate,
finanțarea creditelor imobiliare, rating de credit,
servicii de rating de credit, elaborare de rapoarte
privind ratingul de credit.

───────
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(210) M 2021 04011
(151) 20/05/2021
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
LUCORA

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2021 04012
(151) 20/05/2021
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
LUCERA

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2021 04013
(151) 20/05/2021
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
FARBA

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2021 04014
(151) 20/05/2021
(732) IKON TRADING SRL, STR.

PLEVNEI 160B, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
DALBA

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, produse cosmetice, loţiuni de păr,
pastă de dinţi.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────
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(210) M 2021 04015
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SUPERBET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Software pentru jocuri de noroc, software
pentru pariuri, aplicații software descărcabile
pentru pariuri sportive, aplicații software
descărcabile pentru jocuri de noroc, aplicații
software, descărcabile, aplicații mobile,
descărcabile, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
programe de jocuri pe calculator multimedia
interactive, programe de calculator pentru jocuri
și/sau concursuri interactive, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile referitoare la
jocuri de noroc, podcast-uri descărcabile cu
privire la jocuri de noroc, bilete de loterie
electronice, formulare electronice descărcabile
pentru jocuri de noroc și pariuri, fişiere de imagini
descărcabile, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc, terminale electronice pentru generarea
de bilete de loterie, aparate pentru distribuirea
biletelor de loterie, terminale interactive cu ecran
tactil.

16. Formulare pentru pariuri tipărite, formulare
pentru jocuri de noroc tipărite, bilete, publicații
tipărite în domeniul jocurilor de noroc, buletine
informative, benzi desenate, afișe, postere,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
fluturaşi publicitari, fanioane din hârtie, bannere
din hârtie, calendare, cărți de vizită, articole
de papetărie, agende, fotografii, ilustraţii,
reprezentări grafice, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, abţibilduri (papetărie).
28. Aparate pentru jocurile de noroc, aparate
de amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, carduri
de bingo, lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, mașini cu sloturi (mașini de jocuri), mașini
cu sloturi (aparate de divertisment fără fise), roţi
de ruletă, mese de ruletă, jetoane pentru jocurile
de noroc, mese de biliard acţionate cu fise,
aparate şi maşini de bowling, automate (maşini
de jocuri), maşini pentru jocuri video, cărți de joc.
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicarea de texte
publicitare, scrierea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, marketing,
relații publice, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de revista presei, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
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activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.
42. Software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, dezvoltarea unei platforme
software care permite participanților să se
logheze și să parieze online, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
care permite participanților să se logheze și să
parieze online, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile

pe un site web, care permit participanților să
se logheze și să parieze online, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
online nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea
în comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori.

───────

(210) M 2021 04016
(151) 20/05/2021
(732) MATEI MALOS, STR. BIBESCU

VODĂ NR. 2BIS, SC. A, ET. 1, AP.
4, JUD. PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)
DIRECTIMO

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 04017
(151) 20/05/2021
(732) KARGO EXPRESS SRL, STR.

I. BOCAIESCU, NR. 3, , JUD.
HUNEDOARA, BRAD, 335200,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

Kargo Express

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

(591) Culori revendicate:vişiniu (Pantone
7427C), gri (Pantone 4872C)

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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39. Servicii de transporturi rutiere.
───────

(210) M 2021 04018
(151) 20/05/2021
(732) R&B REZIDENTIAL CONCEPT

SRL, STR. ODEI NR. 89, CAMERA
1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MALMAISON -
Bistro cu fason -

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 07.01.25; 29.01.01;
29.01.06; 29.01.08

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

clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 04019
(151) 20/05/2021
(732) HOTSPOT WORKHUB SRL,

CALEA GRIVITEI NR. 82-98, CORP
PODIUM, ET. 1, CAM. E1.01,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010735,
ROMANIA

(540)

HOTSPOT PROXI

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

(591) Culori revendicate:negru(Pantone black
CP), galben (Pantone 123 C)

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

36. Afaceri imobiliare.
───────

(210) M 2021 04020
(151) 20/05/2021
(732) ELENA CRISTIAN, CALEA

CĂLĂRAŞI NR. 156, BL. 53,
SC.1, ET. 7, AP.38, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BUSINESS GENERATOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.04; 26.11.09;
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

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

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────
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(210) M 2021 04021
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

S

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.01

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
2035C)

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

9. Software pentru jocuri de noroc, software
pentru pariuri, aplicații software descărcabile
pentru pariuri sportive, aplicații software
descărcabile pentru jocuri de noroc, aplicații
software, descărcabile, aplicații mobile,
descărcabile, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
programe de jocuri pe calculator multimedia
interactive, programe de calculator pentru jocuri
și/sau concursuri interactive, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile referitoare la
jocuri de noroc, podcast-uri descărcabile cu

privire la jocuri de noroc, bilete de loterie
electronice, formulare electronice descărcabile
pentru jocuri de noroc și pariuri, fişiere de imagini
descărcabile, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc, terminale electronice pentru generarea
de bilete de loterie, aparate pentru distribuirea
biletelor de loterie, terminale interactive cu ecran
tactil.
16. Formulare pentru pariuri tipărite, formulare
pentru jocuri de noroc tipărite, bilete, publicații
tipărite în domeniul jocurilor de noroc, buletine
informative, benzi desenate, afișe, postere,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
fluturaşi publicitari, fanioane din hârtie, bannere
din hârtie, calendare, cărți de vizită, articole
de papetărie, agende, fotografii, ilustraţii,
reprezentări grafice, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, abţibilduri (papetărie).
28. Aparate pentru jocurile de noroc, aparate
de amuzament, automate şi acţionate cu fise,
dispozitive pentru jocuri video arcade, carduri
de bingo, lozuri răzuibile pentru jocurile de tip
loterie, mașini cu sloturi (mașini de jocuri), mașini
cu sloturi (aparate de divertisment fără fise), roţi
de ruletă, mese de ruletă, jetoane pentru jocurile
de noroc, mese de biliard acţionate cu fise,
aparate şi maşini de bowling, automate (maşini
de jocuri), maşini pentru jocuri video, cărți de joc.
35. Publicitate, publicitate online pe o reţea
de calculatoare, închirierea spaţiului publicitar,
postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
dezvoltarea de concepte publicitare, răspândirea
materialelor publicitare, publicarea de texte
publicitare, scrierea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, marketing,
relații publice, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, servicii de revista presei, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
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facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.
42. Software ca serviciu (SaaS), platformă
ca serviciu (PaaS), conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web,

servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, dezvoltarea unei platforme
software care permite participanților să se
logheze și să parieze online, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
care permite participanților să se logheze și să
parieze online, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, care permit participanților să
se logheze și să parieze online, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
online nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea
în comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori.

───────

(210) M 2021 04022
(151) 20/05/2021
(732) NEGULESCU GABRIEL, STR.

VIRTUTII NR. 11, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BUZZ Box

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 29.01.01;
29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#482C1D), portocaliu deschis (HEX
#E19E22)

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

35. Marketing promoțional, publicitate și
marketing, consultanță în marketing, servicii
de marketing, marketing pe internet, studii de
marketing, analiza tendințelor de marketing,
consultanță în marketing comercial, servicii de
agenție de marketing, servicii de publicitate
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și de marketing furnizate prin canalele de
comunicare, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de cercetare
cu privire la publicitate și marketing, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, furnizare de informații de marketing prin
site-uri web, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de dezvoltare de planuri
creative de marketing, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor
digitale, marketing de produse și servicii pentru
alte persoane, împărţirea de eşantioane de
produse, organizarea distribuției de mostre
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, distribuție de prospecte și de mostre,
distribuire de prospecte și mostre în scopuri
publicitare, distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material tipărit,
mostre), distribuție de fluturași, broșuri, materiale
tipărite și mostre în scop publicitar, distribuire
de reclame și material publicitar (pliante, broșuri,
foi volante și mostre), distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu, distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, servicii de publicitate și marketing
online, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, servicii de publicitate
și reclamă, servicii de reclamă și publicitate,
publicitate și reclamă, distribuire de eșantioane,
distribuire de pliante publicitare, distribuirea de
materiale promoționale, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin mijloacele de media
socială.
39. Distribuirea de colete.

───────

(210) M 2021 04023
(151) 20/05/2021
(732) ADIA ART BUSINESS SRL, B-

DUL METALURGIEI NR.132,
BL. B1A, SC. 1, ET. 4, AP. 44,
CAM. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII S.R.L.,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, ET. 1, BIROU 1.02, CAM. 2,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
ROMANIA

(540)

LOVE AT first
bite BY ADRIANA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.02.07; 08.01.16

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

clase:
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 crocanți din cereale,
alune trase în ciocolată, batoane de nuga
învelite în ciocolată, bezele, biscuiți sărați
condimentați, biscuiți de graham, prăjituri,
pișcoturi (prăjituri), prăjituri cu cremă, prăjituri
cu fructe, prăjituri cu ciocolată, prăjituri cu
căpșuni, pateuri (patiserie), pateuri (produse
de patiserie), torturi, torturi de înghețată,
înghețată, șerbeturi (înghețată), înghețată
cu fructe, batoane de înghețată, cornete
pentru înghețată, panettone (cozonac italian),
cozonaci, pandișpanuri japoneze (kasutera),
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pâine, produse de patiserie și cofetărie, produse
de patiserie.

───────

(210) M 2021 04024
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1, SECTOR
4, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
SUPERBET Super Club

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de

cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv (cu excepţia vehiculelor),
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────

(210) M 2021 04026
(151) 20/05/2021
(732) SMART ONLINE MAG, SOSEAUA

ALEXANDRIEI NR 24, CAMERA
4, JUDETUL ILFOV, CORNETU,
051176, ILFOV, ROMANIA

(540)

ibăut

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04027
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET Super Cota

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru

aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────
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(210) M 2021 04028
(151) 20/05/2021
(732) ANTI AGE CONCEPT SRL, B-DUL

CONSTANTIN BRÂNCUŞI, NR.
117, JUDETUL CLUJ, MUNICIPIUL
CLUJ-NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR. 8,
JUDETUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

K Anti-Age NO
AGE FOR BEAUTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 876
C), crem (Pantone 2009 C)

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

35. Servicii prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
produse cosmetice și de înfrumusețare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
cosmetice și de înfrumusețare, servicii de
vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice și de
înfrumusețare, pe bază de abonament, servicii
cu privire la comercializarea şi vânzarea de
produse cosmetice și de înfrumusețare pentru
terţi, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu produse pentru
toaletă, servicii de comercializare în legătură
cu produse cosmetice și de înfrumusețare,
servicii de comenzi online computerizate
în legătură cu produse cosmetice și de
înfrumusețare, regruparea, în folosul terţilor,
a unei game largi de produse cosmetice și
de înfrumusețare (exceptând transportul lor)
care să permită clienţilor să vizualizeze şi

să cumpere comod aceste produse, servicii
publicitare referitoare la produse şi preparate
cosmetice, publicitate, în special servicii pentru
promovarea de produse cosmetice, organizare
de prezentări în scop publicitar referitoare la
cosmetice, prezentare de produse cosmetice
și de înfrumusețare în scopuri promoţionale,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice și de înfrumusețare, intermediere
de afaceri comerciale pentru terți, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea și vânzarea de produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii ale agențiilor
de import, servicii de agenții de import și
export, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu produse cosmetice și de
înfrumusețare, servicii de informare și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice și de înfrumusețare,
furnizare de recomandări pentru produse
cosmetice și de înfrumusețare, furnizarea de
informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la produse cosmetice și
de înfrumusețare, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor cosmetice și de înfrumusețare,
furnizare de informații prin internet privind
produsele cosmetice și de înfrumusețare.

───────

(210) M 2021 04029
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET SuperExtra

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/05/2021

noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din

cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────

(210) M 2021 04030
(151) 20/05/2021
(732) PROMO VISION SRL, STR.

TURNU MAGURELE 240-242, BL1,
SC1, ET 3, AP 31, BUCURESTI,
041713, ROMANIA

(540)

JOY CREATIVE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.05.23

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
312 C), portocaliu (Pantone 7410 C)

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

11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
instrumente de ceasornicărie și pentru
măsurarea timpului.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
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articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.
21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, perii (cu excepția pensulelor), material
pentru perii, articole pentru curățare, sticlă brută
sau semiprelucrată, cu excepția sticlei pentru
construcții, sticlărie, porțelan și ceramică.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, decorațiuni
pentru păr, păr fals.
27. Covoare, preșuri, rogojini, linoleum și alte
produse pentru acoperirea podelelor, tapete
murale, nu din materiale textile.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2021 04031
(151) 20/05/2021
(732) MATE MATE ASIA PTE.LTD., 100

TRAS STREET #16-01,100AM,
SINGAPORE, 079027,
SINGAPORE

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I, NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

MATE MATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.07.25

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

32. Băuturi energizante, limonade, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice cu aromă
de cafea, băuturi nealcoolice cu aromă de
ceai, băuturi nealcoolice din suc de fructe,
băuturi răcoritoare, bere, băuturi nealcoolice cu
aromă de mate, apă gazoasă (sifon), băuturi
carbogazoase nealcoolice.

───────
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(210) M 2021 04032
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET SuperLive

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine

informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv (cu excepţia vehiculelor),
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────
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(210) M 2021 04033
(151) 20/05/2021
(732) MATE MATE ASIA PTE.LTD., 100

TRAS STREET #16-01,100AM,
SINGAPORE, 079027,
SINGAPORE

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 029015,
ROMANIA

(540)

M M

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 01.01.03

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

32. Băuturi energizante, limonade, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice cu aromă
de cafea, băuturi nealcoolice cu aromă de
ceai, băuturi nealcoolice din suc de fructe,
băuturi răcoritoare, bere, băuturi nealcoolice cu
aromă de mate, apă gazoasă (sifon), băuturi
carbogazoase nealcoolice.
36. Servicii de asigurare, schimb financiar
de monede virtuale, servicii de schimb
valutar, servicii financiare, servicii de planificare
financiară și de consiliere în investiții, schimb
valutar online în timp real, servicii de consultanță
și consiliere financiară, emitere de bonuri
valorice, servicii de portofel electronic (servicii de
plăți), servicii de transfer de valută.

───────

(210) M 2021 04034
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET SuperSocial

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
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informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv (cu excepţia vehiculelor),
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────

(210) M 2021 04035
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET SuperSpin

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de

noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv (cu excepţia vehiculelor),
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
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cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────

(210) M 2021 04036
(151) 20/05/2021
(732) MATE MATE ASIA PTE.LTD., 100

TRAS STREET #16-01,100AM,
SINGAPORE, 079027,
SINGAPORE

(740) FRISCH & PARTNERS SRL, BD.
CAROL I NR. 54B, ET. 3, AP. 5,
SECTOR 2, BUCURESTI, 020915,
ROMANIA

(540)

MATE MATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

32. Băuturi energizante, limonade, băuturi
nealcoolice, băuturi nealcoolice cu aromă
de cafea, băuturi nealcoolice cu aromă de
ceai, băuturi nealcoolice din suc de fructe,
băuturi răcoritoare, bere, băuturi nealcoolice cu
aromă de mate, apă gazoasă (sifon), băuturi
carbogazoase nealcoolice.
36. Servicii de asigurare, schimb financiar
de monede virtuale, servicii de schimb
valutar, servicii financiare, servicii de planificare
financiară și de consiliere în investiții, schimb
valutar online în timp real, servicii de consultanță
și consiliere financiară, emitere de bonuri
valorice, servicii de portofel electronic (servicii de
plăți), servicii de transfer de valută.

───────

(210) M 2021 04037
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET SuperProno

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
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informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv (cu excepţia vehiculelor),
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────

(210) M 2021 04038
(151) 20/05/2021
(732) GROWTH DIVISION S.R.L., ALEEA

SINAIA, NR. 16, BL.77, SC. A,
AP.13, CAMERA 1, ET. 3, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022764, ROMANIA

(540)

Cabby

(531) Clasificare Viena:
19.01.04; 09.01.10; 27.05.01; 27.05.17

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2021 04039
(151) 20/05/2021
(732) EDUSON EDUCATION SRL,

STRADA BRĂDUȚULUI NR. 20,
JUDEŢ CLUJ, CLUJ - NAPOCA,
400494, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. EUGEN BROTE NR.
8, JUDEŢ CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400075, CLUJ, ROMANIA

(540)

eduson

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

(591) Culori revendicate:albastru închis (HEX
#212f38), verde (HEX #0fb3bc)

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

9. Fișiere digitale descărcabile (podcast)
în legătură cu ultrasonografia, podcast-uri
descărcabile în legătură cu ultrasonografia,
publicații electronice descărcabile în domeniul
medical in legătură cu ultrasonografia, publicații
electronice descărcabile sub formă de reviste
în legatură cu ultrasonografia, înregistrări
audio reviste descărcabile în legatură cu
ultrasonografia, cărți digitale pentru descărcare
de pe internet în legatură cu ultrasonografia,
cărți audio descărcabile în legatură cu
ultrasonografia, înregistrări audio care pot
fi descărcate în legatură cu ultrasonografia,
înregistrări video descărcabile în legatură cu
ultrasonografia.
38. Transmisie de podcasturi educative în
legatură cu domeniul medical cu privire la
ultrasonografie, transmisie on-line de publicații
electronice în legatură cu domeniul medical
cu privire la ultrasonografie, transmitere de
înregistrări audio și video în rețele în domeniul
medical in legătură cu ultrasonografia, servicii de
telecomunicații prestate pe platforme și portaluri
pe internet și pe alte suporturi media în legatură
cu domeniul medical cu privire la ultrasonografie,
furnizarea accesului la platforme pe internet
în legatură cu domeniul medical cu privire la
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ultrasonografie, servicii de teleconferințe audio,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual, printr-o rețea globală
de calculatoare în legatură cu domeniul medical
cu privire la ultrasonografie, transmisie continuă
(streaming) de materiale audio pe internet în
domeniul medical in legătură cu ultrasonografia,
difuzare de material audio și video pe internet
în legatură cu domeniul medical cu privire
la ultrasonografie, transmisie de webcast-uri
în legătură cu domeniul medical cu privire
la ultrasonografie, servicii de videoconferințe
(conferințe pe web) în legatură cu domeniul
medical cu privire la ultrasonografie, furnizarea
accesului la pagini web în legatură cu domeniul
medical cu privire la ultrasonografie, servicii
de redirecționare a site-urilor web, furnizarea
accesului la un site web de discuții pe internet
în legătură în legatură cu domeniul medical cu
privire la ultrasonografie, transmisiuni în direct
accesibile prin intermediul paginilor de internet
(cameră web), furnizarea de forumuri online
în legătura cu domeniul medical cu privire la
ultrasonografie, comunicare prin bloguri online
în legatură cu domeniul medical cu privire la
ultrasonografie, transmisie continuă (streaming)
de material video pe internet în legatură în
legatură cu domeniul medical cu privire la
ultrasonografie.
41. Organizare de webinare în domeniul
medical în legătură cu ultrasonografia, creare
(redactare) de podcast-uri în legătură cu
domeniul medical cu privire la ultrasonografie,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi în legătură cu domeniul medical
cu privire la ultrasonografie, furnizare de
publicații electronice nedescărcabile în legătură
cu domeniul medical cu privire la ultrasonografie,
publicare multimedia a publicațiilor electronice
în legătură cu domeniul medical cu privire
la ultrasonografie, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile în legătură cu
domeniul medical cu privire la ultrasonografie,
editare de înregistrări audio în legătura cu
domeniul medical cu privire la ultrasonografie,
producție de înregistrări master audio, producție
de înregistrări educative audio și video, producție
de înregistrări audio și video pe suporturi audio
și video, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet în legătură cu
domeniul medical cu privire la ultrasonografie,
instruire cu privire la ultrasonografie, furnizare
de cursuri în legătură cu domeniul medical cu
privire la ultrasonografie, furnizarea de tutoriale
online în legatură cu domeniul medical cu
privire la ultrasonografie, editare de casete
audio în legatură cu domeniul medical cu
privire la ultrasonografie, publicare de cărți audio

în legatură cu domeniul medical cu privire
la ultrasonografie, furnizare de conținut audio
online nedescărcabil în legatură cu domeniul
medical cu privire la ultrasonografie, producție
de casete audio în scopuri educative în legatură
cu domeniul medical cu privire la ultrasonografie,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
nedescărcabile prin rețele de comunicații,
servicii de prezentări audiovizuale cu scopuri
educative în legatură cu domeniul medical cu
privire la ultrasonografie, servicii de înregistrare
video în legatură cu domeniul medical cu privire
la ultrasonografie, editare de înregistrări video
în legatură cu domeniul medical cu privire la
ultrasonografie, servicii de editare audio și video,
servicii de înregistrare audio și video, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile în
legătură cu domeniul medical cu privire la
ultrasonografie, coaching (instruire) personal
(formare) online în legatură cu domeniul medical
cu privire la ultrasonografie, coaching pentru
viață (instruire), servicii educaționale de tip
coaching în legatură cu domeniul medical cu
privire la ultrasonografie, servicii de pregătire
sau educare în domeniul coaching cu privire
la ultrasonografie, organizare și coordonare de
ateliere și seminare în legatură cu domeniul
medical cu privire la ultrasonografie, organizare
de webinare în legătură cu domeniul medical cu
privire la ultrasonografie, furnizare de informații
prin intermediul paginilor web în legătură cu
domeniul medical cu privire la ultrasonografie,
furnizare de informații despre educație pe un
site web onlineîn legătură cu domeniul medical
cu privire la ultrasonografie, furnizarea de
instruire online, furnizare de cursuri de instruire
online, publicarea de materiale multimedia
online, furnizare de informații online despre
ultrasonografie, furnizare de seminare online
de formare, publicare de cărți și periodice
electronice online, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în legătură cu
domeniul medical cu privire la ultrasonografie,
organizare de cursuri de formare online cu privire
la ultrasonografie, servicii educative online prin
baze de date informatice, internet sau extranet,
organizare de sesiuni de formare online în
legătură cu domeniul medical cu privire la
ultrasonografie, informații furnizate on-line dintr-
o bază de date computerizată sau de pe internet
în legătură cu domeniul medical cu privire la
ultrasonografie, mentorat educațional în legătură
cu domeniul medical cu privire la ultrasonografie.
42. Găzduire de webloguri în legătură cu
domeniul medical cu privire la ultrasonografie,
găzduirea de podcasturi (pe site-uri web)
în legătură cu domeniul medical cu privire
la ultrasonografie, furnizare de informații prin
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intermediul unui site web interactiv referitoare
la studii clince în legătură cu ultrasonografia,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale și
bloguri online în legătură cu domeniul medical cu
privire la ultrasonografie, furnizare de informații
on-line, dintr-o bază de date electronică sau de
pe internet, în legătură cu domeniul medical cu
privire la ultrasonografie.
44. Servicii de consultaţii şi asistenţă medicală
furnizate de medici şi alte cadre medicale
de specialitate, cu privire la ultrasonografie,
furnizarea de informaţii medicale, despre
asistenţa medicală şi de alte informaţii referitoare
la ultrasonografie, servicii de furnizare de
informaţii medicale, servicii medicale şi de
sănătate furnizate pe web în legătură cu
ultrasonografia, servicii de punere la dispoziţie
de informaţii medicale furnizate prin intermediul
internetului şi de orice tip de aparat de
telecomunicaţii şi mai ales prin aplicaţii web,
servicii de consultanţă în domeniul sănătăţii,
depistare medicală (screening), servicii de
consultanţă în domeniile testării medicale a
diagnosticului.

───────

(210) M 2021 04040
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET SuperTouch

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul

unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv (cu excepţia vehiculelor),
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/05/2021

(210) M 2021 04041
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET SuperBonus

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine

informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv (cu excepţia vehiculelor),
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────

(210) M 2021 04042
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET SuperPariuri

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
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noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv (cu excepţia vehiculelor),
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din

cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────

(210) M 2021 04043
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET SuperStats

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
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de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv (cu excepţia vehiculelor),
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────

(210) M 2021 04044
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET Pariu Șansă

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
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de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv (cu excepţia vehiculelor),
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────

(210) M 2021 04045
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
SUPERBET SuperUnited

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

41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi

electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv (cu excepţia vehiculelor),
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/05/2021

(210) M 2021 04046
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

S Superbet Sport Pariuri
sportive & live bets

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

(591) Culori revendicate:alb, rosu (Pantone
2035 C)

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

9. Software pentru jocuri de noroc, software
pentru pariuri, aplicații software descărcabile
pentru pariuri sportive, aplicații software
descărcabile pentru jocuri de noroc, aplicații
software, descărcabile, aplicații mobile,
descărcabile, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
programe de jocuri pe calculator multimedia
interactive, programe de calculator pentru jocuri
și/sau concursuri interactive, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile referitoare la
jocuri de noroc, podcast-uri descărcabile cu

privire la jocuri de noroc, bilete de loterie
electronice, formulare electronice descărcabile
pentru jocuri de noroc și pariuri, fişiere de imagini
descărcabile, emoticoane descărcabile pentru
telefoane mobile, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc, terminale electronice pentru generarea
de bilete de loterie, aparate pentru distribuirea
biletelor de loterie, terminale interactive cu ecran
tactil.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
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textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive
pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor,
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.
42. Software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, dezvoltarea unei platforme
software care permite participanților să se
logheze și să parieze online, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
care permite participanților să se logheze și să
parieze online, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, care permit participanților să
se logheze și să parieze online, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
online nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea
în comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori.

───────

(210) M 2021 04047
(151) 20/05/2021
(732) SB ADVANCED SYSTEMS LTD,

2, PRESPAS, 4TH FLOOR, FLAT/
OFFICE 405, AGIOI OMOLOGITES,
NICOSIA, 1082, CIPRU

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI, NR. 43-45,
PAVILIONUL ADMINISTRATIV,
CAMERA NR. 2, ETAJ 1,
SECTORUL 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

S Super Jocuri Casino

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.04.05

(591) Culori revendicate:galben (Pantone
2010 C), albastru închis (Pantone 433
C)

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

9. Software pentru jocuri de noroc, software
pentru pariuri, aplicații software descărcabile
pentru pariuri sportive, aplicații software
descărcabile pentru jocuri de noroc, aplicații
software, descărcabile, aplicații mobile,
descărcabile, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, software pentru
administrare de cazinouri, jocuri de cazinou
interactive furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
jocuri de noroc furnizate prin intermediul unui
calculator, dispozitiv mobil sau prin intermediul
unei platforme mobile (software descărcabil),
software pentru jocuri pe calculator, stocate,
programe de jocuri pe calculator multimedia
interactive, programe de calculator pentru jocuri
și/sau concursuri interactive, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile referitoare la
jocuri de noroc, podcast-uri descărcabile cu
privire la jocuri de noroc, bilete de loterie
electronice, formulare electronice descărcabile
pentru jocuri de noroc și pariuri, fişiere de imagini
descărcabile, emoticoane descărcabile pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/05/2021

telefoane mobile, hardware pentru jocuri și jocuri
de noroc, terminale electronice pentru generarea
de bilete de loterie, aparate pentru distribuirea
biletelor de loterie, terminale interactive cu ecran
tactil.
41. Servicii de jocuri de noroc, servicii de pariuri,
servicii de jocuri de noroc furnizate online,
servicii de jocuri de noroc desfășurate prin
intermediul unei platforme software, servicii de
pariuri furnizate online, servicii de jocuri de
noroc la distanță, servicii de jocuri de noroc
furnizate online prin intermediul unui website
sau prin intermediul dispozitivelor mobile, servicii
de pariuri furnizate online prin intermediul
unui website sau prin intermediul dispozitivelor
mobile, organizarea de loterii, furnizarea de
facilităţi pentru cazinouri (jocuri de noroc),
servicii de cazinou, servicii de cazinou online,
servicii de jocuri de noroc la distanță de tip
cazinou, servicii de cazinou interactiv furnizate
prin intermediul unui calculator sau al unei
platforme mobile, servicii de bingo, servicii
de sală de bingo, servicii pentru operare de
jocuri de bingo computerizate, operarea de săli
de jocuri de noroc, și anume desfășurarea
activității de pariuri sportive în spații special
amenajate în care clienții au posibilitatea să
plaseze pariuri, furnizarea de servicii de pariuri,
de jocuri de noroc şi de jocuri, în spaţii fizice şi
electronice, coordonare de jocuri de noroc pentru
mai mulți jucători, furnizarea de informații cu
privire la jocuri de noroc, furnizarea de informații
cu privire la pariuri, furnizare de săli pentru
aparate de jocuri tip slot-machine, închiriere
de aparate pentru jocuri de tip slot-machine
(mașini de jocuri), închirierea echipamentelor
de jocuri de noroc, închiriere de jocuri de
cazinou, servicii de divertisment, servicii de
divertisment online, furnizarea serviciilor de
amuzament, furnizarea de informații, rezultate
și știri sportive, furnizarea online de informații,
rezultate și știri sportive, furnizarea de buletine
informative online în domeniul divertismentului
sportiv, servicii de club (divertisment sau
educație), servicii de jocuri furnizate online
de la o reţea computerizată, furnizarea
serviciilor de amuzament de tip arcade,
producţii de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, închirierea echipamentului
pentru jocuri, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, publicare multimedia,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele decât
textele de publicitate, furnizarea online de
imagini video, nedescărcabile, organizarea de
competiţii sportive, organizarea de evenimente
sportive, producția de evenimente sportive

pentru televiziune și/sau radio, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
fotografie, prezentarea prestaţiilor live, producţia
de programe de radio şi de televiziune,
furnizarea de facilităţi sportive, închirierea de
echipament sportiv (cu excepţia vehiculelor),
închirierea de terenuri de sport, servicii de
agenţie de bilete (divertisment), organizarea de
concursuri cu întrebări și răspunsuri, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor din
cadrul evenimentelor sportive, organizare de
ceremonii de decernare de premii.
42. Software ca serviciu (saas), platformă
ca serviciu (paas), conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic, crearea şi mentenanţa site-urilor web,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare unică pentru aplicații
software online, dezvoltarea unei platforme
software care permite participanților să se
logheze și să parieze online, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
care permite participanților să se logheze și să
parieze online, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, care permit participanților să
se logheze și să parieze online, asigurarea
posibilității de utilizare temporară a unui software
online nedescărcabil pentru procesarea plăților
electronice, asigurarea utilizării temporare a unui
software nedescărcabil penru a permite punerea
în comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori.

───────


