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Cereri Mărci publicate în 30/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05294 23/07/2021 AIRCLAIM SA Air CLAIM

2 M 2021 05417 23/07/2021 POPASUL CASA
ROMANEASCA SRL

Popasul Casa Romaneasca

3 M 2021 05447 23/07/2021 SORIN PARASCHIV COOPERATIVE

4 M 2021 05519 23/07/2021 DR. DENT MEDICAL SERVICES
S.R.L

DENTARBRE clinică
stomatologică

5 M 2021 05520 23/07/2021 HANKOOK TIRE &
TECHNOLOGY CO., LTD.

WINTER I PIKE ION

6 M 2021 05521 23/07/2021 NETWIZ WEB SOLUTIONS SRL PROrider

7 M 2021 05522 23/07/2021 ORGANZA SRL FOF PLUS

8 M 2021 05523 23/07/2021 ORGANZA SRL ELF BAR

9 M 2021 05524 23/07/2021 ROBERT-DOREL TOFEI TOFEI

10 M 2021 05525 23/07/2021 TERAPIA S.A. FARINGO INTENSO

11 M 2021 05526 23/07/2021 TERAPIA SA

12 M 2021 05527 23/07/2021 TERAPIA S.A.

13 M 2021 05528 23/07/2021 TERAPIA S.A. FARINGO LOR

14 M 2021 05529 23/07/2021 UMOS TRADING SRL OCTAPEEL

15 M 2021 05530 23/07/2021 ROBERT IONEL STACESCU Class Adac Asistenta Rutiera

16 M 2021 05531 23/07/2021 S.C.B.D.G. IMPORT S.R.L. TRANSYLVANIAN MIST

17 M 2021 05532 23/07/2021 GO PLAY INVESTMENT SRL Playerfy

18 M 2021 05533 23/07/2021 SC AVAL CASE SRL Smart

19 M 2021 05534 23/07/2021 AFI QUATTRO TOTAL SRL BALŞOI

20 M 2021 05535 23/07/2021 TOPAERO S.R.L. TOPAERO TE BAGA LA
RACOARE!

21 M 2021 05539 23/07/2021 DATUS AGROPIESA

22 M 2021 05540 23/07/2021 CLAUDIU NECŞULESCU CASTEL JIDVEI

23 M 2021 05541 23/07/2021 VALENTIN-LIVIU PANA artum

24 M 2021 05542 23/07/2021 NEW RDT SRL doku Print la îndemână

25 M 2021 05543 23/07/2021 UNOM DESIGN SRL UNOM

26 M 2021 05544 23/07/2021 DANIEL-ALEXANDRU ION solas apartments
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
27 M 2021 05545 23/07/2021 PRIME KAPITAL

DEVELOPMENT SRL
P Prahova Value Centre

28 M 2021 05546 23/07/2021 PRIME KAPITAL
DEVELOPMENT SRL

P PRAHOVA VALUE CENTRE

29 M 2021 05547 24/07/2021 NEW RIDERS SRL From zero to hero

30 M 2021 05548 24/07/2021 URBIS SRL CLUB SPORTIV PANTHEON

31 M 2021 05549 24/07/2021 IDELIER CONCEPT STORE
SRL

PAPARUDE

32 M 2021 05550 24/07/2021 URBIS SRL PANTHEON GROUP

33 M 2021 05551 24/07/2021 URBIS SRL PANTHEON HOTELS
MOUNTAIN AND SEA
WHEREVER YOU WANT TO BE

34 M 2021 05552 24/07/2021 URBIS SRL U NEWS - URBIS NEWS -
OBSERVATORIO CIVITATE
VESTRA

35 M 2021 05553 25/07/2021 ASOCIAȚIA PENTRU
PROGRES DEZVOLTARE SI
COMERȚ MERCUR

TÂRGUL CETĂȚII
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(210) M 2021 05294
(151) 23/07/2021
(732) AIRCLAIM SA, STR. BAICULUI

NR 82, BUCURESTI, 020810,
ROMANIA

(740) AIRCLAIM SA, STR. BAICULUI
NR 82, BUCURESTI, 020810,
ROMANIA

(540)

Air CLAIM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 18.05.03; 29.01.11

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#43B700)

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

36. Asigurări pentru domeniul aviatic.
39. Transport la sol referitoare la industria
aviatică, furnizare de informații de navigare în
domeniul aviatic.
42. Servicii de consiliere privind știință
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2021 05417
(151) 23/07/2021
(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 pentru terţi, supervizarea administrării
afacerilor pentru terţi, 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 agenţii de import
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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, servicii pentru terți de
abonamente la servicii de telecomunicații, afișaj,
agenții 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,
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, redactare de texte publicitare,
testare de marcă, studii de marketing, servicii
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
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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 terţi, 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,
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 garanţii (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
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de terenuri (servicii imobiliare), 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, managementul
proprietăților imobiliare, 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,
exterminări, dezinsecție și deratizare, extracție
de resurse naturale, închiriere de utilaje, instalații
și echipamente pentru construcții, demolări,
curățenie și întreținere, acoperirea lucrărilor
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,
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 stabilizarea
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 înfigere 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,
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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
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. Sacrificare, 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 alimentelor),
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
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mucegaiului, tratarea alimentelor preparate,
zdrobirea fructelor, tăierea animalelor, 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, editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, 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
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, ateliere recreative, audiție pentru
concursuri televizate de talente, audiții pentru
spectacole televizate cu jocuri, băi publice
(piscine), servicii oferite de cabaret, servicii
oferite de cabarete și discoteci, servicii
oferite de centre de divertisment, acreditare
de competențe profesionale, acreditare de
servicii de educație, cinematografe, cluburi
de fani, cluburi de noapte, compunere de
cântece, compunere de muzică pentru terți,
concerte muzicale pentru televiziune, împrumut
de cărți, organizarea de concursuri cu cai,
organizarea de concursuri hipice, organizarea
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
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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, furnizarea de 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
expoziții canine, organizarea de expoziții de
animale, 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
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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
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, furnizarea de informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații referitoare la recreere, furnizarea
de 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, servicii de music-
hall (divertisment), 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,
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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, servicii
oferite de tabere de vară (divertisment și
educație), servicii sportive și de fitness, servicii
specifice parcurilor de aventură pentru copii,
servicii specifice școlilor (educație), spectacole
de focuri de artificii, spectacole de teatru, atât
de animație, cât și de acțiune, servicii de
sport și fitness, servicii oferite 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
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, închirere 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
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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
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 de informații
hoteliere, prestare de servicii de informații
despre cazare pe timpul călătoriilor și servicii
de agenții pentru rezervarea cazării pe timpul
călăloriilor, 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, servicii oferite de
pensiuni pentru animale, servicii oferite de
pensiuni pentru animale de companie, servicii
oferite de 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, servicii de
creşă, facilitate de îngrijire a bătrânilor pe timpul
zilei(mâncare şi băutură), furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite de
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
23/07/2021-25/07/2021

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
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 de creșe de copii,
servicii 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), 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, 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), restaurante de
delicatese, restaurante specializate în preparate
la grătar, sculptură culinară, servicii ale barurilor,
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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
se servește înghețată, servii 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, sevicii de baruri care
servesc bere, servicii oferite de snack-baruri.
44. Servicii oferite de cămine de bătrâni,
ţesălarea 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 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, frizerii pentru
bărbați, 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
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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, 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
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,
horticultură, grădinărit și amenajare peisagistică,
ferme de animale, 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,
crescătorii de câini, creștere de cai de rasă,
creștere de câini, 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, informații
și consiliere cu privire la grădinărit, plantare
de specii de floră, servicii de horticultură,
grădinărit peisagistic, 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
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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,
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 informaţii in
domeniul veterinar, furnizare de informații cu
privire la creșterea animalelor, furnizare de
informații despre servicii veterinare, furnizarea
de informaţii medicale prin intermediul unei
reţele 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
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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.

───────

(210) M 2021 05447
(151) 23/07/2021
(732) SORIN PARASCHIV, SOS.

EROILOR, NR. 132, BL. 2, SC.
1, ET. 1, AP. 6, JUD. ILFOV,
MOARA VLASIEI, 077130, ILFOV,
ROMANIA

(540)
COOPERATIVE

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

35. Servicii de comercializare cu amănuntul de
articole de îmbrăcăminte și accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
prin comenzi poștale de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de comerț cu amănuntul
în legătură cu căni și pahare, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu produse
de brutărie, servicii de comerț cu amănuntul
în magazine de covoare, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu aparate de bucătărie,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
aparate electrocasnice, servicii de comerț cu
ridicata în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu ridicata în legătură echipamente
electrocasnice, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii

de vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu furaje pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de măsurare a timpului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de
litieră pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate utilizate la fabricarea băuturilor
alcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul de echipamente horticole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de bronzare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tutun, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu așternuturi pentru animale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
congelare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de refrigerare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de toaletă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu șerbeturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole de
curățare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
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excepția berii), servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de tricotat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosință, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de cofetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu mobilă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu radiatoare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații de alimentare
cu apă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu unelte
manuale pentru lucrări de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje
agricole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu utilaje de
terasament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de

voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la genți de mână, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare la
jucării, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la produse cosmetice, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vopsele,
servicii de vânzare cu amănuntul de cărucioare
pentru copii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu accesorii de modă, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate de
bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electrice de uz casnic,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente electronice de uz casnic, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de păr, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la materiale textile
pentru casă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu acumulatori, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu biciclete,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cuțite de bucătărie,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de toaletă.

───────
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(210) M 2021 05519
(151) 23/07/2021
(732) DR. DENT MEDICAL SERVICES

S.R.L, ȘOSEAUA COLENTINA
NR. 16, BL. A1, SP. COM. LOT 2,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021177,
ROMANIA

(540)

DENTARBRE clinică
stomatologică

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 05.01.16; 26.01.01; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov, roz, roșu,
galben, verde, portocaliu

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii de igienă și frumusețe pentru
oameni.

───────

(210) M 2021 05520
(151) 23/07/2021
(732) HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY

CO., LTD., 286, PANGYO-RO,
BUNDANG-GU, SEONGNAM-
SI, GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA

(740) CABINET ENPORA INTELECTUAL
PROPERTY SRL, STRADA
GEORGE CALINESCU NR. 52A,
AP.1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011694, ROMANIA

(540)

WINTER I PIKE ION

(531) Clasificare Viena:
24.17.03; 27.05.01; 27.05.17

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

12. Anvelope pentru automobile, anvelope
pentru biciclete, carcase pentru anvelope
pneumatice, huse pentru anvelope, anvelope
pentru motociclete, petice adezive de cauciuc
pentru repararea camerelor de aer, camere
de aer pentru biciclete, camera de aer
pentru motociclete, camere de aer pentru
anvelope pneumatice, camere de aer pentru
roţile autovehiculelor, camere de aer pentru
pneurile autovehiculelor, plase de bagaje pentru
vehicule, anvelope pneumatice, truse pentru
repararea camerelor de aer, jante pentru roţile
vehiculelor, huse pentru şei de biciclete, huse
pentru şei de motociclete, centuri de siguranţă
pentru scaunele vehiculelor, segmenţi de frână
pentru vehicule, amortizoare pentru vehicule,
portschiuri pentru automobile, crampoane pentru
anvelope, ţinte pentru anvelope, anvelope
pentru roţile vehiculelor, anvelope solide pentru
roţile vehiculelor, suprafeţe de rulare pentru
reşaparea pneurilor, şenile (suprafeţe de rulare)
pentru vehicule, şenile (suprafeţe de rulare)
tip tractor pentru vehicule, anvelope fără
camere pentru biciclete, anvelope fără camere
pentru motociclete, supape pentru anvelopele
vehiculelor, pneuri pentru roata vehiculului.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
23/07/2021-25/07/2021

(210) M 2021 05521
(151) 23/07/2021
(732) NETWIZ WEB SOLUTIONS SRL,

INTRAREA TARGUL FRUMOS NR.
3-5, BL. 7 LIVADA, SC. C, PARTER,
SECTOR 3, BUCUREȘTI, 040722,
ROMANIA

(540)

PROrider

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.08; 21.03.10; 21.03.25;
26.11.12; 03.07.11

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

25. Echipament sportiv (articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte).
41. Servicii de antrenamente sportive.

───────

(210) M 2021 05522
(151) 23/07/2021
(732) ORGANZA SRL, STRADA 2 NR.

234, JUDEȚUL TIMIȘ, REMETEA
MARE, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
FOF PLUS

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

34. Vaporizatoare orale pentru fumători,
vaporizatoare pentru țigarete fără fum, pipe
electronice, țigarete electronice, trabucuri

electronice, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartușe pentru țigări electronice, seturi pentru
fumători de țigări electronice, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, suporturi pentru țigarete
electronice, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
din propilen glicol, țigarete fără tutun, altele
decât cele pentru uz medical, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, cu excepția celor pentru uz
medical.

───────

(210) M 2021 05523
(151) 23/07/2021
(732) ORGANZA SRL, STRADA 2 NR.

234, JUDEȚ TIMIȘ, REMETEA
MARE, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)
ELF BAR

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

34. Vaporizatoare orale pentru fumători,
vaporizatoare pentru țigarete fără fum, pipe
electronice, țigarete electronice, trabucuri
electronice, cartomizoare pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
cartușe pentru țigări electronice, seturi pentru
fumători de țigări electronice, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, suporturi pentru țigarete
electronice, lichid pentru țigarete electronice (e-
lichid), compus din glicerină vegetală, lichid
pentru țigarete electronice (e-lichid), compus
din propilen glicol, țigarete fără tutun, altele
decât cele pentru uz medical, țigarete conținând
înlocuitori de tutun, cu excepția celor pentru uz
medical.

───────
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(210) M 2021 05524
(151) 23/07/2021
(732) ROBERT-DOREL TOFEI, STR.

LT. SAVA ROSESCU NR. 40,
JUDEȚUL BUZĂU, MUN RAMNICU
SARAT, BUZĂU, ROMANIA

(540)

TOFEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

9. Hardware și software pentru computer,
descărcabil, pentru furnizarea de comunicaţii/
telefonice integrate cu reţele informatizate
globale de informaţii.
37. Servicii de reparaţii și servicii de întreținere
a instrumentelor.
38. Servicii de telecomunicaţii.
42. Servicii de consultanță software, furnizarea
de asistență tehnică de depanare pentru
software de sistem, software de aplicaţii şi
software de baze de date, diagnosticarea
problemelor sistemelor informatice,

───────

(210) M 2021 05525
(151) 23/07/2021
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

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

(540)
FARINGO INTENSO

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

5. Preparate farmaceutice, preparate
medicinale, medicamente de uz uman, produse
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 05526
(151) 23/07/2021
(732) TERAPIA SA, STR. FABRICII NR.

124, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

5. Preparate farmaceutice, preparate
medicinale, medicamente de uz uman, produse
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 05527
(151) 23/07/2021
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

5. Preparate farmaceutice, preparate
medicinale, medicamente de uz uman, produse
farmaceutice.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
23/07/2021-25/07/2021

(210) M 2021 05528
(151) 23/07/2021
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII NR.

124, JUD.CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)
FARINGO LOR

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

5. Preparate farmaceutice, preparate
medicinale, medicamente de uz uman, produse
farmaceutice.

───────

(210) M 2021 05529
(151) 23/07/2021
(732) UMOS TRADING SRL, SOSEAUA

MIHAI BRAVU NR. 475, AP 75,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030334,
ROMANIA

(540)
OCTAPEEL

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

1. Materiale plastice în formă lichidă, învelișuri
protectoare pentru aplicare sub formă lichidă
pentru betoane (altele decât vopsele sau uleiuri).
17. Folie din plastic pentru împachetare,
protecție sau umplere (alta decât cea folosită
pentru ambalare), folii izolante, folii de mascare,
folii de mascare pentru ferestre, folii de material
plastic (produse semifabricate), materiale din folii
de plastic de uz industrial.
19. Acoperiri din plastic lichid pentru protejarea
împotriva umezelii (cu excepția vopselelor),
materiale de construcții nemetalice, materiale de
construcții din materiale plastice.

───────

(210) M 2021 05530
(151) 23/07/2021
(732) ROBERT IONEL STACESCU,

STR. ALTER KIRCHPLATZ 6,
DORNBURG, GERMANIA

(540)

Class Adac Asistenta Rutiera

(531) Clasificare Viena:
14.07.06; 29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
39. Servicii de asistenţă rutieră (transport).

───────

(210) M 2021 05531
(151) 23/07/2021
(732) S.C.B.D.G. IMPORT S.R.L., STR.

TURDA NR. 125, BL. 3, BL. 3,
SC. 1, ET. 8, AP.32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

TRANSYLVANIAN MIST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 05532
(151) 23/07/2021
(732) GO PLAY INVESTMENT SRL,

ALEEA BARAJULUI BISTRIŢEI
NR. 11, BL. M23, SC. 3, PARTER,
AP. 42, CAMERA 2, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Playerfy

(531) Clasificare Viena:
02.01.08; 26.11.06; 21.03.01; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

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

clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii de jocuri online furnizate de aplicaţie
software nedescărcabile, organizare meciuri de
fotbal între jucători amatori prin intermediul unei
platforme online.

───────

(210) M 2021 05533
(151) 23/07/2021
(732) SC AVAL CASE SRL, STR.

MOHORULUI 5, BL 137 SC A ET
P AP 2, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
062152, ROMANIA

(540)
Smart

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

9. Cântare electronice, cântare electronice
pentru uz personal, cântare electronice pentru
bucătărie, huse din piele pentru telefoane
mobile, huse pentru telefoane, huse pentru
telefoane inteligente, huse pentru telefoane
(special adaptate), huse din piele pentru
telefoane inteligente, huse cu tastatură pentru
telefoane inteligente, huse de tip flip pentru
telefoane mobile, huse pentru telefoane mobile,
din pânză sau material textil, folii de protecție
adaptate pentru telefoane inteligente, folii de
protecție pentru tablete, folii de protecție cu
cristale lichide pentru telefoane inteligente,
incarcatoare, încărcătoare usb, încărcătoare
portabile, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru telefoane inteligente, încărcătoare de
baterii pentru telefoane, încărcătoare rapide
pentru dispozitive mobile, încărcătoare de baterii
pentru telefoane mobile, încărcătoare de baterii
pentru laptop-uri, încărcătoare de baterii pentru
calculatoare tabletă, încărcătoare usb adaptate
pentru priza brichetei auto, încărcătoare de
baterii de telefoane mobile destinate utilizării
în vehicule, căști, căști pentru telefoane, căști
pentru telefoane mobile, căști fără fir pentru
calculatoare tabletă, căști cu microfon pentru
telefoane inteligente, căști cu microfon pentru
utilizare cu calculatoare, căști fără fir folosite
cu telefoane mobile, căști de tipul mâini
libere pentru telefoane mobile, suporturi pentru
telefoane mobile, suporturi adaptate pentru
telefoane mobile, suporturi de telefoane mobile
pentru bord, suporturi de tipul mâini libere pentru
telefoane mobile, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente.

───────

(210) M 2021 05534
(151) 23/07/2021
(732) AFI QUATTRO TOTAL SRL,

STR.CEREMUSULUI NR.18A,
ETAJ 1, CAMERA 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 041256, ROMANIA

(540)
BALŞOI

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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33. Băuturi alcoolice (cu exceptia berii).
───────

(210) M 2021 05535
(151) 23/07/2021
(732) TOPAERO S.R.L., STR. VALEA

CALUGAREASCA, NR. 2, CAM.
1, BL. 720, SC. A, ET. 3, AP.
15, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

TOPAERO TE BAGA
LA RACOARE!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13; 26.11.09

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
negru

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

37. Servicii de instalare și de reparații,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
instalarea și repararea sistemelor de aer
condiționat, instalarea și repararea aparatelor
de aer condiționat, întreținere de rutină a
aparatelor de aer condiționat, servicii de reparare
și întreținere de aparate de aer condiționat,
readaptare a instalațiilor de aer condiționat
din clădiri, servicii de curățare a aparatelor
de aer condiționat, furnizare de informații
privind repararea sau întreținerea de aparate
de aer condiționat, readaptare a instalațiilor de
încălzire, de ventilare și de aer condiționat din
clădiri, servicii de instalare, întreținere și reparații
de aparate de climatizare.

───────

(210) M 2021 05539
(151) 23/07/2021
(732) DATUS, STR. PRIMAVERII

NR. 115, JUDETUL VALCEA,
DRAGASANI, VALCEA, ROMANIA

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

(540)

AGROPIESA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, accesorii pentru utilaje agricole,
piese de schimb pentru combine agricole, piese
de schimb pentru tractoare si piese de schimb
pentru remorci, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu utilaje agricole, accesorii pentru
utilaje agricole, piese de schimb pentru combine
agricole, piese de schimb pentru tractoare si
piese de schimb pentru remorci, publicitate,
inclusiv publicitatea online pentru utilaje agricole,
accesorii pentru utilaje agricole, piese de schimb
pentru combine agricole, piese de schimb
pentru tractoare si piese de schimb pentru
remorci, managementul afacerilor, administrarea
afacerilor magazinelor de comert cu amanuntul
in legatura cu utilaje agricole, accesorii pentru
utilaje agricole, piese de schimb pentru combine
agricole, piese de schimb pentru tractoare
si piese de schimb pentru remorci, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate
şi promovare in legatura cu utilaje agricole,
accesorii pentru utilaje agricole, piese de schimb
pentru combine agricole, piese de schimb pentru
tractoare si piese de schimb pentru remorci,
pentru a permite clientilor sa le vada si sa le
achizitioneze cat mai comod, prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vanzare
prin corespondenta, prin mijloace electronice,
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prin intermediul site-urilor web si prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de magazin
fizic sau online de comercializare cu amanuntul
si/sau cu ridicata in legatura cu utilaje agricole,
accesorii pentru utilaje agricole, piese de schimb
pentru combine agricole, piese de schimb pentru
tractoare si piese de schimb pentru remorci,
distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță de utilaje agricole,
accesorii pentru utilaje agricole si piese de
schimb pentru combine agricole, piese de
schimb pentru tractoare si piese de schimb
pentru remorci pe bază de catalog, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic de utilaje agricole, accesorii pentru
utilaje agricole, piese de schimb pentru combine
agricole, piese de schimb pentru tractoare si
piese de schimb pentru remorci, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul si ridicata de
utilaje agricole, accesorii pentru utilaje agricole,
piese de schimb pentru combine agricole,
piese de schimb pentru tractoare si piese de
schimb pentru remorci, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
unui catalog online cu informații despre utilaje
agricole, accesorii pentru utilaje agricole, piese
de schimb pentru combine agricole, piese de
schimb pentru tractoare, piese de schimb pentru
remorci, servicii de intermediere comercială,
servicii de comenzi online computerizate pentru
vânzarea de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri publicitare pentru utilaje agricole,
accesorii pentru utilaje agricole, piese de schimb
pentru combine agricole, piese de schimb
pentru tractoare si piese de schimb pentru
remorci, servicii de agentii de import-export in
legatura cu utilaje agricole, accesorii pentru
utilaje agricole si piese de schimb pentru
combine agricole, piese de schimb pentru
tractoare si piese de schimb pentru remorci,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, consiliere în afaceri privind
francizarea, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, servicii de franciză pentru asistență
de marketing, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul unui contract de franciză,
consultanță privind comerțul în barter.

───────

(210) M 2021 05540
(151) 23/07/2021
(732) CLAUDIU NECŞULESCU, STR.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 27 AP.
1, ET. 1, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL,
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011953,
ROMANIA

(540)

CASTEL JIDVEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone Hot
Foil), gri (Pantone Warm Grey 6C),
negru (Pantone Black C)

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

33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor,
vinuri, vinuri liniştite, vinuri spumante, vinuri
aromate, vinuri organice, aperitive pe bază de
alcool, cu excepţia berii, aperitive pe bază de
vin, băuturi distilate, extracte alcoolice, esenţe
alcoolice din arealul târnave.
35. Publicitate, administrație comercială, lucrări
de birou, servicii de comert, regruparea în
avantajul terților a produselor cuprinse în clasa
33( exceptand transportul lor ), prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
cunoscute, inclusiv online, organizarea de
târguri, festivaluri și expoziții cu scop comercial
și publicitar.
39. Transport, transportul de mărfuri, organizare
de servicii de transport de pasageri, pentru
alte persoane, prin intermediul unei aplicații
online, servicii de transport pentru tururile de
vizitare a obiectivelor turistice, însoţirea turiştilor,
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ambalarea și depozitarea mărfurilor, organizarea
de călătorii, servicii de îmbuteliere, servicii
de aprovizionare a distribuitoarelor automate,
livrarea de bunuri, închirierea de vitrine de vin
electrice.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole,
festivaluri, expoziții cu caracter cultural și
educativ, organizarea de concursuri tematice,
organizarea și coordonarea de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri educative și
recreative, organizarea și exploatarea cluburilor
de întâlnire.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cazare temporară, servicii de
degustare de vinuri (furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2021 05541
(151) 23/07/2021
(732) VALENTIN-LIVIU PANA, BD

TIMISOARA, NR.63, BL 0D8,
SC 4, ET 6, AP.148, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SOS. MIHAI
BRAVU NR.27A, AP.54, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

artum

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 03.07.24

(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.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 05542
(151) 23/07/2021
(732) NEW RDT SRL, STR. ROMANĂ

NR. 17, JUDETUL BISTRITA
NASAUD, BISTRITA, 420060,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

doku Print la îndemână

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (Hex
#655DC6), mov (Hex #8A84D6)

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

9. Programe pentru imprimante, servere pentru
imprimante, imprimante multifuncționale (mfp),
imprimante color cu laser, imprimante,
imprimante laser, imprimante fotografice,
imprimante scaner, imprimante color, imprimante
color digitale, hub-uri pentru imprimante,
imprimante color pentru documente, imprimante
laser pentru documente, software descarcabil
pentru servere pentru imprimante, imprimante
color digitale pentru documente, imprimante
color cu laser pentru documente, software
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pentru controlul imprimantelor de calculator,
copiatoare digitale color, scannere grafice
digitale, aparate pentru imprimare fotografică,
programe de calculator descarcabile pentru
imprimare, software mobil, software pentru
telefoane mobile, aplicații software descarcabile
pentru telefoane mobile, software și aplicații
descarcabile pentru dispozitive mobile, software
de calculator descarcabil folosit pe dispozitive
electronice digitale mobile și alte aparate
electronice de larg consum.
40. Legare de documente, legarea cărților,
imprimare de documente de pe suporturi digitale,
imprimare, imprimare digitală, imprimarea
desenelor, imprimare de fotografii, imprimarea
pozelor și fotografiilor stocate digital, imprimare
de imagini fotografice de pe suporturi digitale,
închirieri de aparate și echipamente pentru
imprimarea fotografiilor, furnizare de informații
despre servicii de imprimare a fotografiilor.
42. Servicii de consultanță în materie de
software de calculator folosit pentru imprimare,
furnizare de acces temporar la un software
online, care nu poate fi descărcat, în vederea
utilizării în procesele de editare și imprimare,
furnizare de software nedescărcabil online,
furnizare de uz temporar online de software
nedescărcabil, asigurarea utilizării temporare de
software online nedescărcabil pentru importarea
și gestionarea datelor, furnizare de software
online care nu poate fi descărcat, pentru
procesare de text, asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea și folosirea serviciilor de
cloud computing, furnizare de acces temporar
la software online care nu poate fi descărcat,
pentru procesare de text, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil pentru rețele de calculatoare și
servere, creare și dezvoltare de software în
domeniul aplicațiilor mobile.

───────

(210) M 2021 05543
(151) 23/07/2021
(732) UNOM DESIGN SRL, STR.

ABRUD, NR.1, CAMERA 1,
BL.R2, SC.2, ET. PARTER, AP.21,
JUDETUL BRAILA, BRAILA,
810411, BRĂILA, ROMANIA

(540)

UNOM

(531) Clasificare Viena:
02.01.01

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

42. Servicii de proiectare, servicii IT.
───────
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(210) M 2021 05544
(151) 23/07/2021
(732) DANIEL-ALEXANDRU ION,

STR. NICOLAE IORGA NR.
28, BL. MD6C, SC. A, ET. 2,
AP. 4, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

solas apartments

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 01.03.02; 01.15.24

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

clase:
43. Servicii de cazare temporară, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, servicii de cazare
pentru vacanțe, furnizare de informații despre
servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2021 05545
(151) 23/07/2021
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STRADA BARBU
VĂCĂRESCU 201, ETAJ 11,
SECTOR 2, BUCURESTI, 077190,
ROMANIA

(740) POPESCU MAGDALENA
DANIELA, SPLAIUL UNIRII, NR.
10, SECTOR 4, BL. B5, SC. 1, ET.
4, AP. 10, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

P Prahova Value Centre

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.03.01

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

clase:
7. Automate (distribuitoare automate),
distribuitoare automate (acționate cu fise),
distribuitoare automate (acționate cu monede).
9. Aparate si instrumente pentru conducerea,
distribuirea, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive periferice de calculator.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi de
birou, cu excepţia mobilei, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice.
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 05546
(151) 23/07/2021
(732) PRIME KAPITAL DEVELOPMENT

SRL, STRADA BARBU
VĂCĂRESCU 201, ETAJ 11,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, SPLAIUL UNIRII, NR.
10, SECTOR 4, BL. B5, SC. 1, ET.
4, AP. 10, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

P PRAHOVA VALUE CENTRE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 25.03.01

(591) Culori revendicate:negru, alb, rosu

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

7. Automate (distribuitoare automate),
distribuitoare automate (acționate cu monede),
distribuitoare automate (acționate cu fise).
9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software
de calculator, suporturi media digitale sau
analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice
de calculator, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2021 05547
(151) 24/07/2021
(732) NEW RIDERS SRL, STR. DR.

VASILE SAFTU NR. 5 C, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500127,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
From zero to hero

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

41. Servicii de antrenamente sportive.
───────
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(210) M 2021 05548
(151) 24/07/2021
(732) URBIS SRL, STRADA MINERULUI,

NR. 1, JUDETUL CONSTANTA,
LOC. MURFATLAR, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR 1, BL 94B, SC B,
AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

CLUB SPORTIV PANTHEON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.01.14

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

clase:
35. Administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, consultanță în afaceri, consultanță
în managementul afacerilor, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de
sănătate, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de anunțuri publicitare prin
rețele de comunicații online, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
difuzare de materiale publicitare și promoționale,
servicii de editare ziare, reviste, periodice,
altele decât cele în scop publicitar, furnizare
de spații publicitare prin mijloace electronice
sau rețele informatice globale, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și

vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, management de afaceri
cu privire la cluburi sportive, management
promoțional pentru personalități sportive,
managementul afacerilor pentru manifestări
sportive (pentru terți), managementul afacerilor
sportivilor, managementul instalațiilor sportive
(pentru terți), marketing de produse, marketing
pe internet, prezentare de produse și servicii
(în scopuri promoționale/publicitare), prezentare
de produse, promovare a vânzărilor prin
mijloace audiovizuale, promovare de competiții
și evenimente sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive international, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovarea vanzarilor pentru terti,
promovarea vânzărilor, publicare de materiale
publicitare online, publicaţii (ziare şi reviste
cu caracter de periodice), publicitate online,
publicitate radio și de televiziune, servicii
de agenție pentru promovarea personalităților
sportive, servicii de management pentru sportivi
de performanță, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la articole sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare prin licitații online
prin internet.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, activități sportive, activități sportive și
de recreere, administrare (organizare) de servicii
de divertisment, administrare (organizare) de
spectacole de jocuri, cluburi de agrement
cu instalații sportive, competiții sportive
(organizarea de -), consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale, cursuri de pregătire
în activități sportive, cursuri de pregătire
sportive, cursuri, antrenament și instruire în
domeniul sportului, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, educație sportive,
exploatare de locații sportive, furnizare de
activități recreative, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, furnizare de
divertisment sub formă de clipuri de filme
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printrun site internet, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere, furnizare
de instalații pentru practicarea exercițiilor fizice
în cluburi de sport, furnizare de servicii de
săli și cluburi de sport, furnizare de știri
referitoare la sport, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportive, furnizarea de săli de sport, furnizarea
instalațiilor sportive, închiriere de echipament
pentru evenimente sportive, închiriere de
echipament și instalații sportive, închiriere de
echipament sportiv pentru scufundări, închiriere
de echipamente pentru evenimente sportive,
închiriere de instalații sportive, închirierea
terenurilor de sport, management de evenimente
pentru cluburi sportive, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de competiții și
evenimente sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment și
sportive, organizare de evenimente și competiții
sportive, organizare de evenimente și concursuri
sportive, organizare de evenimente sportive și
culturale, organizare de evenimente sportive și
de competiții sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de turnee sportive, organizare și coordonare
de competiții sportive, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizarea
de competiții sportive, organizarea de
demonstrații în scopuri recreative, organizarea
de evenimente sportive, organizarea turneelor
sportive, pregătire sportive, pregătirea jucătorilor
sportivi, prezentarea prestaţiilor live, prezentări
audiovizuale, producție de evenimente sportive,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate și
fitness), servicii de consultanță referitoare la
organizarea de manifestări sportive, servicii de
divertisment furnizate la cluburi sportive private
(country club), servicii de divertisment sub forma
de evenimente sportive, servicii de educație
sportive, servicii de închiriere de echipamente
și instalații pentru educație, divertisment, sport
și cultură, servicii de pregătire sportive, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii pentru parcuri sportive, servicii sportive,
servicii sportive și de fitness.

───────

(210) M 2021 05549
(151) 24/07/2021
(732) IDELIER CONCEPT STORE SRL,

SOS. PIPERA, NR. 5, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)
PAPARUDE

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

14. Brăţări (bijuterii), brăţări realizate din
textile brodate (bijuterii), broşe (bijuterii),
busturi din metale preţioase, lanţuri (bijuterii),
pandantive pentru brelocuri, cleme pentru
bijuterii, ceasornice, ceasuri şi ceasornice,
electrice, mecanisme de ceasuri, bijuterii
cloisonné, monede, ceasuri de comandă
(ceasuri de referinţă)/ceasuri de referinţă,
suvenire din cupru, crucifixuri din metale
preţioase, altele decât bijuteriile, crucifixuri ca
bijuterii, ace bijuterii pentru pălării, butoni de
cămaşă, cercei, figurine din metale preţioase/
statuete din metale preţioase, aur, în formă
brută sau foiţă, fire de aur (bijuterii), bijuterii
pentru pălării, bijuterii din chihlimbar, pandantive
bijuterii/pandantive pentru bijuterii, bijuterii, cutii
de bijuterii, furnituri de bijuterii, portofele
de bijuterii, misbaha (mărgele de rugăciune),
coliere (bijuterii), ace ornamentale, bijuterii cu
strasuri (imitaţii de bijuterii), perle realizate din
ambroid (chihlimbar presat), perle (bijuterii), ace
(bijuterii), platină (metal), metale preţioase, în
formă brută sau semiprelucrate, pietre preţioase,
cutii de prezentare pentru ceasuri, cutii de
prezentare pentru bijuterii, inele (bijuterii), rozarii/
mătănii, pietre semipreţioase, bijuterii pentru
pantofi, statuete din metal preţios, ace de
cravată, curele de ceas/curele pentru ceasurile
de mână/cureluşe de ceas, lanţuri de ceas,
opere de artă din metal preţios, ceasuri de
mână, portchei (decorațiuni mici sau brelocuri),
decorațiuni de perete din metale prețioase,
decorațiuni adezive pentru pereți, din metal
prețios, podoabe (bijuterie), cruciulițe (bijuterii),
brățări (bijuterii), bijuterii prețioase, bijuterii
emailate, lanțuri (bijuterii), bijuterii personale,
bijuterii fantezie, broșe (bijuterii), bijuterii din aur,
bijuterii de damă, broșe decorative (bijuterii),
insigne decorative (bijuterii), pietre sintetice
(bijuterii), camee (bijuterii), bijuterii-pandantive,
casete de bijuterii, cutii pentru bijuterii, accesorii
pentru bijuterii, pietre pentru bijuterii, bijuterii,
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inclusiv imitații de bijuterii și bijuterii din plastic,
bijuterii de corp, bijuterii pentru copii, produse de
bijuterie, articole de bijuterie, bijuterii din platină,
crucifixe ca bijuterii, lanțuri de bijuterii, aur filat
(bijuterie), aur filat (bijuterii), bijuterie din argint
veritabil, brățări de identificare (bijuterii), bijuterii
din materiale semiprețioase, bijuterii din metale
semiprețioase, bijuterii pentru împodobire
personală, bijuterii din metale neprețioase,
imitații de bijuterii ornamentale, săculeți pentru
bijuterii, adaptați, bijuterii din pietre prețioase,
bijuterii fabricate din argint, bijuterii din metale
prețioase, articole de bijuterie semiprețioase,
bijuterii cu pietre prețioase, bijuterii confecționate
din cristal, bijuterii confecționate din metale
prețioase, lănțișoare de bijuterie pentru coliere,
lănțișoare de bijuterie pentru brățări, bijuterii
confecționate din pietre semiprețioase, bijuterii
confecționate din metale neprețioase, broșe
placate cu aur (bijuterii), caboșoane pentru
fabricarea bijuteriilor, taloane pentru fabricarea
bijuteriilor, strasuri pentru confecționat bijuterii,
fire de argint (bijuterii), bijuterii pentru animale
de companie, lănțișoare de siguranță pentru
bijuterii, bijuterii de recunoștință pentru angajați,
piese și accesorii pentru bijuterii, casete pentru
bijuterii, din metal, cutii din piele pentru
bijuterii, bijuterii din metale prețioase placate,
bijuterii placate cu metale prețioase, fire din
metale prețioase (bijuterii), articole de imitații
de bijuterie, inele (bijuterii) confecționate din
metale prețioase, articole de bijuterie cu pietre
ornamentale, articole de bijuterie realizate din
metale prețioase, ornamente pentru urechi
sub formă de bijuterii, bijuterii placate cu
aliaje din metale prețioase, cutii mici pentru
bijuterii din metale prețioase, articole de bijuterie
care conțin aur, brățări fabricate din materiale
textile brodate (bijuterii), articole de bijuterie
placate cu metale prețioase, articole semifinisate
din pietre prețioase utilizate în producția de
bijuterii, crucifixuri din metale prețioase, altele
decât articole de bijuterie, articole de bijuterie
realizate din aliaje de metale prețioase, articole
semifinisate din metale prețioase utilizate în
confecționarea articolelor de bijuterie, amulete
(bijuterii), ancore (ceasornicărie), insigne din
metale preţioase, cutii din metale preţioase,
articole de bijuterie realizate din aliaje de
metale prețioase (articole semifinisate din metale
prețioase utilizate în confecționarea articolelor
de bijuterie).
18. Mini-rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri de
zi, rucsacuri pentru purtat copii, rucsacuri, genți,
genți casual, genți de călătorie, genți pentru
cărți, genți din pânză, genți de pânză, genți
pentru scutece, genți pentru școlari, genți de
mână, genți tip sac, genți pentru haine, genți

de stradă, genți fabricate din pânză, genți de
mână (poșete), umbrele, umbrele, umbrele de
soare, huse pentru umbrelă, umbrele de ploaie,
umbrele de soare, umbrele pentru copii, săculeți
pentru umbrelă, portbebeuri pentru transportul
copiilor, marsupii pentru transportul copiilor mici,
genți de umăr pentru copii, genți de voiaj
din pânză, sacoșe de cumpărături din pânză,
sacoșe textile pentru cumpărături, sacoșe pentru
provizii, sacoșe pentru cumpărături, sacoșe de
umăr, sacoșe cu șireturi, sacoșe reutilizabile
pentru cumpărături, sacoșe de cumpărături
cu roți, sacoșe pentru cumpărături pe roți,
sacoșe pentru cumpărături cu două roți, mânere
pentru susținerea sacoșelor de cumpărături,
genți scoțiene, genți sportive, genți servietă,
bagaje (genți), genți boston, genți impermeabile,
mânere (genți), gentuțe cosmetice, genți de
lucru, genți de plajă, genți de seară, genți
pentru șa, genți din piele, genți pentru curieri,
genți pentru sport, genți stil bandulieră, genți
de umăr, genți pentru drumeții, genți pentru
camping, genți pentru gimnastică, genți cu rotile,
genți cu bandulieră, genți flexibile pentru haine,
genți multifuncționale pentru atleți, serviete și
genți diplomat, genți diplomat pentru documente,
genți din blană sintetică, transportoare pentru
animale (genți), genți pentru scule, goale,
genți cu structură moale, genți cu imprimeu
muzical, genți pentru îmbrăcăminte sport, genți
de transport universale, genți pentru schimbat
scutece (înfășat), genți și portofele din piele,
genți pentru cosmetice vândute goale, genți
pentru cosmetice (fără conținut), curele pentru
genți de mână, genți de cumpărături din piele,
genți sport de uz general, poșete mici (genți
de mână), genți din imitatie de piele, genți
de voiaj pentru avion, genți de mână pentru
bărbați, structuri pentru genți de mână, genți
de voiaj pentru pantofi, genți sub formă de tub,
genți pentru accesorii de tricotat, genți de voiaj
cu rotile, genți de voiaj pentru îmbrăcăminte
sport, genți mici de voiaj (pentru sejururi scurte),
genți pentru ieșiri la sfârșit de săptămână,
genți de voiaj din piele pentru haine, borsete
și genți de purtat la brâu, gentuțe universale
de purtat la încheietura mâinii, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, genți
care pot fi spălate, pentru articole de toaletă,
poșete, poșetuțe, poșete de seară, poșete de
damă, cadre pentru poșete, poșete de mână,
poșetuțe tip minodiere, poșete, portmonee și
portofele, poșete din zale împletite, poșetuțe
amulete (omamori-ire), poșete mici de purtat sub
braț, poșete de mână care nu sunt confecționate
din metale prețioase, piele și imitații de piele,
genți de voiaj și de transport.
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20. Bare de chihlimbar, plăci de chihlimbar,
coşuri, nemetalice, perdele decorative din
mărgele, somiere, articole pentru pat, cu
excepţia lenjeriei, paturi, bănci (mobilă), cufere
de depozitare, nemetalice/lăzi, nemetalice, case
pentru păsări, suporturi pentru cărţi (mobilă),
dulapuri pentru cărţi, suporturi pentru sticle,
cutii din lemn pentru sticle, cutii din lemn
sau plastic, busturi din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, tâmplărie artistică, şezlonguri, comode,
cutii pentru jucării, console, lădiţe, crucifixuri
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele
decât bijuteriile, perne (de sprijinit, de divan),
şezlonguri de punte, birouri, cărucioare de
servit cina (mobilă), suporturi de prezentare,
divane, figurine (statuete) din lemn, ceară,
ipsos sau plastic/statuete din lemn, ceară, ipsos
sau plastic, socluri pentru ghivecele de flori,
suporturi pentru flori (mobilă), tabureţi, panouri
despărţitoare (mobilă), mobilă, rafturi de mobilă,
oglinzi de mână (oglinzi de toaletă), numere
pentru case, nemetalice, neluminoase, fildeş,
neprelucrat sau semiprelucrat, organizatoare
pentru bijuterii, cutii de scrisori, nu din
metal sau zidărie, rafturi de bibliotecă, oglinzi
(lupe), elemente mobile (decoraţiuni), standuri
pentru ziare, mobilă de birou, rame pentru
tablouri, scaune/bănci (scaune), scaune din
metal, banchete, vitrine (mobilă), sticlă argintată
(oglinzi), canapele, statui din lemn, ceară,
ipsos sau plastic, mese, suporturi de prosoape
(mobilă), tăvi, nemetalice, lucrări de artă din
lemn, ceară, ipsos sau plastic, mese de scris,
ambră galbenă/chihlimbar, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
panouri de prezentare a bijuteriilor, suporturi
nemetalice pentru mobilă, mobile (obiecte pentru
decorare), birouri mobile pentru scris, plăci
mobile de afișare, ecrane pentru șeminee
(mobilă), cuiere de haine (mobile), mobilă stil
antic, reproducere, mobilă cu pat încorporat,
module metalice demontabile (mobilier), picioare
(nemetalice) pentru mobilier, mobilier din
materiale plastice, mobilier de uz casnic,
suporturi pentru scrisori (mobilier), uși glisante
pentru mobilier, huse adaptate pentru mobilier,
module pentru depozitare (mobilier), suporturi
pentru telefon (mobilier), cutii pentru jucării
(mobilier), suporturi pentru telefoane (mobilier),
suporturi nemetalice pentru mobilier, mobilier
pentru automobile-caravană, rafturi din lemn
(mobilier), casete pentru chei (mobilier), dulapuri
pentru discuri (mobilier), dulapuri de siguranță
(mobilier), paravane din metal (mobilier),
pereți despărțitori metalici (mobilier), mobilier
pentru toalete publice, unități pentru cocktailuri
(mobilier), mobilier de baie modular, mobilier

realizat din șipci, dulapuri izolate fonic (mobilier),
unități de colț (mobilier), mobilier rabatabil pentru
șezut, platouri pentru cizme (mobilier), rafturi
pentru consignație (mobilier), rafturi pentru vinuri
(mobilier), mobilier încastrat pentru bucătărie,
mobilier pentru expunerea produselor, tejghele
de lucru (mobilier), bancuri de lucru (mobilier),
rechizite de birou (mobilier), mese de toaletă
(mobilier), suporturi pentru prosoape (mobilier),
mobilier încastrat pentru dormitor, rafturi de
depozitare (mobilier), panouri pentru chei
(mobilier), suporturi pentru chei (mobilier), suport
pentru broșuri (mobilier), suporturi pentru haine
(mobilier), suporturi (mobilier) pentru televizoare,
stații de lucru (mobilier), mese pentru desen
(mobilier), dulapuri cu încuietoare (mobilier),
ecrane de prezentare (mobilier), suporturi de
mobilier nemetalice, ecrane (mobilier) pentru
afișare, încuietori de mobilier nemetalice,
mobilier folosit în săli, unități de depozitare
(mobilier), mânere nemetalice pentru mobilier,
garnituri nemetalice pentru mobilier, panouri
despărțitoare pentru mobilier, mobilier de uz
industrial, rafturi pentru birou (mobilier), mobilier
pentru curte interioară, materiale profilate pentru
mobilier, corniere (nemetalice) pentru mobilier,
rafturi ca mobilier metalic, mobilier metalic
de birou, suport de pălării (mobilier), standuri
pentru lavoare (mobilier), cuiere de haine
(mobilier), cârlige nemetalice pentru mobilier,
coșuri de depozitare (mobilier), scăunele cu
trepte (mobilier), sertare (piese de mobilier),
suporturi de cărți (mobilier), mobilă de toaletă
incluzând lavoare, mobile decorative care
produc sunete, elemente de separare individuale
(mobilă), mânere pentru mobilă, din plastic,
mobilier casnic confecționat din lemn, uși
glisante nemetalice pentru mobilier, panouri
de lemn pentru mobilier, mobilier cu rafturi
pentru perete, suporturi pentru utilizări multiple
(mobilier), unități de mobilier pentru bucătării,
unități de prezentare asamblate (mobilier), huse
textile (ajustate) pentru mobilier, huse textile
(adaptate) pentru mobilier, mobilier pentru terarii
de interior, mobilier de grădină din metal, mobilier
pentru acvarii de interior, mobilier de grădină din
lemn, suporturi independente pentru prosoape
(mobilier), suprafețe de scris portabile (mobilier),
mobilier din plastic pentru grădină, mobilier
din înlocuitori ai lemnului, suprafețe de lucru
portabile (mobilier), mobilier pentru persoane cu
handicap fizic, cu mobilitate redusă și invalide,
mobile care se pot transforma în pat, mobilier
pentru săli (de spectacole, de conferințe), unități
(mobilier) pentru prezentarea articolelor de
papetărie, unități (mobilier) pentru prezentarea
lucrărilor de literatură, mobilier adaptat pentru
persoanele cu dificultăți motorii, mobilier de
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expunere pentru puncte de vânzare, plăcuțe
decorative murale (mobilier), nu din materiale
textile, mobilier în miniatură confecționat din
fibră de lemn, mânere din ceramică pentru
dulapuri, sertare și mobilier, rafturi utilizate
ca piese de mobilier pentru copii, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, huse
de schimb (ajustate) pentru scaune (piese
de mobilier), margini decorative din plastic
pentru canturi utilizate pentru mobilier, mese
decorative, coșuri decorative din paie, plăci
decorative din ipsos, articole decorative textile
(perne), coșuri decorative din răchită, plăci
decorative din ceară, coșuri decorative din
lemn, elemente decorative pentru ferestre,
cutii de plastic decorative, cutii decorative de
lemn, plăci decorative din materiale plastice,
plăcuțe decorative (nemetalice) pentru vehicule,
panouri decorative din lemn (mobilier), capace
de piuliță decorative (nemetalice), decorațiuni
pentru uși, din plastic, decorațiuni din plastic
pentru petreceri, decorațiuni din ceramică pentru
uși, decorațiuni de perete din ceară, decorațiuni
de perete, din lemn, decorațiuni adezive de
perete, din lemn, decorațiuni din materiale
plastice pentru alimente, decorațiuni adezive
de perete, din ceară, decorații pentru masă
(ornamente) confecționate din lemn, paturi-
canapea, paturi pliante, paturi supraetajate,
paturi portabile, așternuturi japoneze (mobilier),
tablouri de afișare, tablouri de agățat chei,
șipci pentru rame de tablouri, rame din lemn
pentru tablouri, rame pentru tablouri și fotografii,
baghete pentru rame de tablouri (șipci), rame
pentru tablouri (nu din metale prețioase), dibluri
nemetalice pentru fixarea tablourilor în perete,
forme confecționate din lemn pentru rame de
tablou, forme confecționate din înlocuitori ai
lemnului pentru rame de tablou.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi, articole de
îmbrăcăminte pentru ciclism, articole de
îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte pentru sport, articole de
îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbaţi, costume de baie, halate de baie,
bandane, banderole pentru cap, bascheţi, băşti,
baticuri de purtat la gât, batiste de buzunar,
bavete din pânză, bentiţe antitranspirante,
bentiţe antitranspirante pentru cap, bentiţe de
protecţie pentru urechi, bentiţe şi manşete
absorbante pentru tenis, berete, bermude,

blazere, bluze, bluze de antrenament, bluze de
corp, bluze de trening, bluze şi şorturi pentru
sport, bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluzoane, body-uri, bonete, botine, bretele,
căciuli şi şepci pentru ski, cămăşi stil sport, căşti
de înot, chiloţi, chiloţei pentru bebeluşi, ciorapi,
ciorapi antiperspiranţi, ciorapi de atletism,
colanţi, lenjerie de corp, corsete (articole
de îmbrăcăminte), combinezoane de protecţie,
combinezoane (lenjerie de corp), costume de
antrenament, costume de gimnastică, costume
de jogging, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), costume dintr-o singură piesă,
costume sportive pentru jogging, echipament
de gimnastică (articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte), egări (pantaloni), egări (jambiere),
fesuri, flanele, fulare (îmbrăcăminte), fuste,
fuste de tenis, glugi, haine de antrenament,
haine pentru copii, hanorace cu glugă,
hanorace sport, imbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru jogging, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, încălţăminte
de sport, încălţăminte pentru antrenament,
încălţăminte pentru alergare, încălţăminte pentru
sport, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete de antrenament, jachete de
trening, jachete din tricot, jachete sport,
jambiere, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp sudorifugă, maiouri, maiouri
de alergare, maiouri cu mânecă lungă, maiouri
pentru sport, mănuşi, pantaloni de antrenament,
pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de trening scurţi, pantaloni scurţi pentru
sport, pijamale, pijamale (numai din tricot),
prosoape de baie, şorturi pentru sport, şosete,
şosete antiperspirante, şosete cu călcâi întărit,
şosete cu talpă, şosete pentru sport, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme profesionale, uniforme
şcolare, viziere de soare (articole care servesc
la acoperirea capului), viziere (articole de
îmbrăcăminte), stihare (alba), ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni pentru
bebeluşi (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, căşti de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri
cu pene (articole de îmbrăcăminte de pus la
gât), corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme,
cizme, cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
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pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip
salopetă, uniforme de karate, chimonouri,
chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi, tricotaje
(îmbrăcăminte), cizme din dantelă, trusouri
pentru copii (îmbrăcăminte), egări (jambiere)/
jambiere, costume de gimnastică/balet, uniforme
oficiale, orare, mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, jachete cu glugă (parka), pelerine,
mantale, jupe, ponchouri, sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi de
schi, pantaloni scurţi tip fustă, măşti de
somn, papuci, furouri (lenjerie de corp), bretele
pentru susţinerea şosetelor, branţuri, tălpi
pentru încălţăminte, ghete/şoşoni, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
portjartiere, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, bombeuri

pentru încălţăminte, togi, jobene, benzi
pentru manşetele de la pantaloni/curele
pentru jambiere, turbane, lenjerie de corp/
desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte
impermeabilă, rame pentru încălţăminte,
costume din neopren pentru schi nautic, salopete
pentru asistente medicale, pantaloni pentru
asistente medicale, halate pentru asistente
medicale, huse pentru încălțăminte, cu excepția
celor de uz medical, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru activități de petrecere a timpului liber,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), bluzoane de pânză groasă,
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte, pulover (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
brodate, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, șosete, pantaloni sport, maiouri
sportive, pantaloni, rochii pentru femei, rochii
lungi de seară, curele (accesorii vestimentare).
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate, organizarea de expoziţii
comerciale şi servicii expoziţionale cu scop
comercial sau publicitar, organizarea de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi de
promovare, organizarea de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizarea de concursuri în
scopuri publicitare, organizarea şi coordonarea
de expoziţii de artă în scopuri comerciale
sau publicitare, promovarea de evenimente
speciale, promovarea operelor de artă ale
altor persoane prin furnizarea de portofolii
online pe un site web, promovare de târguri
în scop comercial, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, servicii
de expunere comerciale de mărfuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu amănuntul în
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legătură cu decorațiuni festive, servicii de
consultanță privind comenzile de articole de
papetărie, asistență în domeniul comercializării
produselor, marketing comercial (în afară de
comercializare), servicii de publicitate pentru
comercializarea de produse noi, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la bijuterii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, furnizarea unei
piețe online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de publicitate pentru
vânzarea de produse, servicii de agenții de
import și export, prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru vânzarea
cu amănuntul, promovarea vânzărilor pentru
terți prin intermediul distribuției și administrării
de carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
comandă computerizată de stoc, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comandă în contul terților,

prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de societăți
de comandă prin poștă, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea de informaţii și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de comunicare comercială
cu ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă,
promovare online de rețele informatizate și
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pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, previziuni și analize
economice, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, managementul proiectelor de
afaceri, administrație comercială, organizarea și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, coordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare
și realizare de târguri comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor cu amanuntul

de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, organizare şi realizare de
evenimente promoţionale, prezentări de modă în
scopuri comerciale, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de comenzi online computerizate, închiriere
de spaţiu publicitar online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, realizare
de târguri şi expoziţii virtuale online, promovare
online de reţele informatizate şi pagini web,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genţi de mână, organizarea de expoziţii
în scopuri publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genți de mână,
marketing comercial (în afară de comerț), servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale de
accesorii pentru îmbrăcăminte.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
servicii de design de bijuterii, servicii de design
de produs, servicii de design pentru magazine,
servicii de design artistic comercial, servicii de
design de ambalaje, servicii de stilism (design
industrial), servicii de design artistic industrial,
servicii de design textil, servicii de design
industrial, servicii de design vestimentar pentru
terţi, servicii de artă grafică şi design, servicii
tehnologice privind designul, servicii de design
vestimentar, servicii de cercetare în domeniul
designului, servicii de planificare în domeniul
designului, servicii de design şi dezvoltare de
produs, servicii de design de brand, servicii
de design de încălţăminte, servicii de design
de bijuterii, servicii de design de accesorii de
modă, servicii de design de articole de porţelan,
consultanţă în materie de design, servicii de
design pentru ceasuri de mână, servicii de
design de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de analiză a designului de produs, servicii de
evaluare a designului de produs, servicii de
consultanţă în design vestimentar, furnizare de
informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii.

───────
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(210) M 2021 05550
(151) 24/07/2021
(732) URBIS SRL, STRADA MINERULUI,

NR. 1, JUDETUL CONSTANTA,
LOC. MURFATLAR, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI NR 1, BL 94B, SC B,
AP 76, SECTOR 2, BUCURESTI,
022511, ROMANIA

(540)

PANTHEON GROUP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 24.01.05

(591) Culori revendicate:albastru, bleumarin,
auriu, argintiu, gri

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

35. Administrare a afacerilor pentru hoteluri
din stațiuni turistice, administrare a
afacerilor pentru restaurant, administrare
a afacerilor pentru sportivi profesioniști,
administrarea hotelurilor, administrarea
vânzărilor, administrație comercială, asistență
și consultanță privind organizarea comercială,
consiliere și consultanță în afaceri referitoare
la francizare, consultanță în afaceri, consultanță
în afaceri privind marketingul strategic,
consultanță în domeniul achizițiilor comerciale,
consultanță în management, consultanță
în marketing, consultanță în marketing
commercial, consultanță pentru conducerea
afacerilor, consultanță privind managementul
afacerilor, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind marketingul,

consultanță privind operațiunile comerciale
ale cluburilor de sănătate, consultanță
privind organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță privind promovarea vânzărilor,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
profesională în afaceri, consultanță profesională
în marketing, difuzare de anunțuri publicitare
prin internet, difuzare de anunțuri publicitare
prin rețele de comunicații online, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
difuzare de materiale publicitare pentru terți,
printr-o rețea de comunicații on-line pe internet,
difuzare de materiale publicitare și promoționale,
editarea ziare, reviste, periodice., editare-
tehnoredactare texte publicitare, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare
de spații publicitare prin mijloace electronice
sau rețele informatice globale, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, furnizarea unui catalog
online cu informații comerciale pe internet,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în materie de contracte de
vânzare-cumpărare de bunuri, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, management de afaceri cu privire la
cluburi sportive, management de restaurant
pentru terți, management hotelier pentru terți,
management promoțional pentru personalități
sportive, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul instalațiilor
sportive (pentru terți), marketing de produse,
marketing pe internet, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
prezentare de produse, promovare a vânzărilor
prin mijloace audiovizuale, promovare de
competiții și evenimente sportive, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive international, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, promovarea vanzarilor
pentru terti, promovarea vânzărilor, publicare
de materiale publicitare online, publicaţii (ziare
şi reviste cu caracter de periodice), publicitate
online, publicitate radio și de televiziune,
servicii administrative referitoare la trimiteri
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către antreprenori generali în construcții, servicii
de agenție pentru promovarea personalităților
sportive, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, servicii de comenzi
online, servicii de agenții de import și export,
servicii de consiliere și consultanță referitoare la
agenții de import-export, servicii de consultanță
(comercială) privind deschiderea de francize,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de restaurant, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
în afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie de
organizare și managementul afacerilor, servicii
de consultanță privind administrarea hotelurilor
și managementul hotelier, servicii de consultanță
și asistență în domeniul strategiei comerciale,
servicii de consultanță și de management al
afacerilor, servicii de coordonare de proiecte
de afaceri pentru proiecte de construcții,
servicii de intermediere comercială, servicii de
management hotelier (pentru terți), servicii de
management pentru sportivi de performanță,
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sportive, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
editoriale şi redacţionale, servicii publicitare
pentru hoteluri.
36. Achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de închiriere de apartamente, administrare

de portofolii de proprietăți, administrarea
locuințelor, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, afaceri imobiliare,
agenți imobiliari, consultanță privind investițiile
rezidențiale, furnizare de locuințe permanente,
gestionarea proprietăților (imobiliare), gestiunea
imobilelor, inchiriere de apartamente, inchiriere
de bunuri imobiliare și de proprietăți,
inchiriere de case, inchirieri de apartamente
și birouri, inchirieri de apartamente,
garsoniere și camera, inchirieri de locuințe
(apartamente), managementul proprietăților
imobiliare, organizare de închirieri de
apartamente, punere la dispoziție de locuințe,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, servicii ale agențiilor imobiliare
pentru vânzarea și închirierea de clădiri,
servicii de agenții imobiliare pentru achiziția
și vânzarea de terenuri, servicii ale agențiilor
imobiliare, servicii de achiziții imobiliare, servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de agenții imobiliare
pentru achiziția și vânzarea de clădiri, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, servicii de
gestiune de multiproprietăți, servicii de gestiune
imobiliară pentru complexe de clădiri, servicii de
împrumuturi imobiliare, servicii financiare privind
vânzarea de proprietăți, servicii imobiliare.
37. Amenajare de terenuri (construcții), servicii
de construcție de complexuri sportive, servicii
de construcție de arene sportive, servicii de
construcție de case, servicii de construcție de
clădiri de apartamente, servicii de construcție
de proprietăți rezidențiale, servicii de construcție
de proprietăți, servicii de construcție de spații
de cazare interioare, servicii de construcție
de terenuri sportive, servicii de construcții,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
de case pe bază de comandă, servicii de
construcții de clădiri rezidențiale și comerciale,
servicii de construcții de clădiri rezidențiale,
servicii de construcții de infrastructură, servicii
de construcții de infrastructură civilă, servicii de
construcții de locuințe pe bază de comandă,
servicii de construcții de porturi, servicii de
construcții navale, servicii de construcții rutiere,
servicii de construcții și reparații de clădiri,
servicii de construcții subacvatice, servicii de
construcții subterane, servicii de construire
de locuințe private, servicii de construire de
locuri de cazare pentru turism, servicii de
construire de locuințe publice, servicii de
construire de zone rezidențiale, consultanță
în domeniul construcțiilor civile (construcții),
consultanță privind construcția de clădiri
și de clădiri rezidențiale, consultații pentru
construcții, furnizare de informații în domeniul
construcțiilor, furnizare de informații privind
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reconstruirea clădirilor, furnizare de informații
privind renovarea clădirilor, furnizare de servicii
de întreținere pentru baze sportive, inchiriere
de utilaje, instalații și echipamente pentru
construcții, lucrări de construcții de inginerie
civilă, renovarea și repararea clădirilor, reparații
în construcții, servicii consultative în domeniul
construcției clădirilor, servicii de construcții,
servicii de construcții civile, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), servicii de
management în construcții.
41. Activități culturale, activități de divertisment,
sportive și culturale, activități sportive,
activități sportive și culturale, activități sportive
și de recreere, administrare (organizare)
de servicii de divertisment, administrare
(organizare) de spectacole de jocuri,
cluburi de agrement cu instalații sportive,
consultanță editorial, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, consultanță în materie de planificare
de evenimente speciale culturale, educative
sau de divertisment, consultanță privind
organizarea de competiții culinare (divertisment),
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare
de evenimente culturale, coordonare de
evenimente de divertisment, cursuri de pregătire
în activități sportive, cursuri de pregătire sportive,
cursuri, antrenament și instruire în domeniul
sportului, desfășurare de ceremonii în scopuri
de divertisment, difuzare de programe de
divertisment preînregistrate, divertisment de
radio și televiziune, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
interactiv on-line, divertisment on-line, editare
și redactare de texte, altele decât cele
publicitare, educație sportive, exploatare de
locații sportive, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, furnizare de divertisment sportiv prin
intermediul unui site, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un
site internet, furnizare de divertisment video
printr-un site internet, 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 în
materie de divertisment, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de instalații pentru activități
sportive de recreere, furnizare de instalații pentru
practicarea exercițiilor fizice în cluburi de sport,

furnizare de mijloace media audio și vizuale prin
rețele de comunicații, furnizare de publicaţii dintr-
o reţea globală de calculatoare sau de pe internet
care pot fi consultate, furnizare de publicaţii
electronice dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicaţii electronice online, furnizare de
publicaţii electronice, furnizare de publicaţii on-
line, furnizare de servicii de divertisment în
club, organizare de activități de recreere în
grup, furnizare de servicii de săli și cluburi
de sport, furnizare de știri referitoare la sport,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
generale care nu pot fi descărcate, furnizarea
de buletine informative on-line în domeniul
divertismentului sportive, furnizarea de publicaţii
electronice, care nu pot fi descărcate, furnizarea
de săli de sport, furnizarea instalațiilor sportive,
închiriere de echipament pentru evenimente
sportive, închiriere de echipament și instalații
sportive, închiriere de echipament sportiv
pentru scufundări, închiriere de echipamente
pentru evenimente sportive, închiriere de
instalații sportive, închirierea terenurilor de
sport, management de evenimente pentru
cluburi sportive, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, organizare de activități sportive și
competiții sportive, organizare de cluburi de fani,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente culturale în cadrul comunităților,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
de recreere, organizare de evenimente în
scop cultural, de divertisment și sportive,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive, organizare
de evenimente sportive și culturale, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente sportive și de
competiții sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de festivaluri în scopuri recreative, organizare
de festivaluri pentru divertisment, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de serbări
în scopuri educative, organizare de serbări
în scopuri recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole de
divertisment, organizare de spectacole vizuale,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
23/07/2021-25/07/2021

organizare de turnee sportive, organizare și
coordonare de activități culturale, organizare
și coordonare de baluri, organizare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de competiții sportive,
organizarea de baluri, organizarea de competiții
sportive, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de evenimente
sportive, organizarea de spectacole culturale,
organizarea turneelor sportive, planificarea de
recepții (divertisment), pregătire în sectorul
restaurantelor, servicii de pregătire sportivă,
pregătirea jucătorilor sportivi, prezentarea
prestaţiilor live, prezentări audiovizuale,
producție audio, video și multimedia, producție
de emisiuni de televiziune, divertisment de
radio și televiziune, producție de evenimente
sportive, producție de evenimente sportive
pentru filme, producție de evenimente sportive
pentru radio, producție de evenimente
sportive pentru televiziune, producție de filme
pentru televiziune, programare de televiziune
(programare), publicare de buletine informative,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de jurnale, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare
multimedia a jurnalelor, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicarea şi redactarea
de texte, altele decât cele publicitare, reportaje
fotografice, publicare cărţi, publicaţii on-line
(ziare şi reviste cu caracter de periodice), servicii
ale cluburilor de sănătate (sănătate și fitness),
servicii de agenție de bilete online pentru
divertisment, servicii de arhivă de bibliotecă,
servicii de bibliotecă cu privire la date stocate
și recuperate prin mijloace electronice, servicii
de bibliotecă cu privire la documente stocate
și recuperate prin mijloace electronice, servicii
de bibliotecă electronică pentru furnizare de
informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații audio
și/sau video, servicii de bibliotecă electronica,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate care conține informații
extrase din ziare, servicii de bibliotecă online,
și anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
servicii de bibliotecă și închiriere de produse
media, servicii de bibliotecă, servicii de cluburi de
sănătate (antrenamente), servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, servicii de
consultanță cu privire la pregătirea în domeniul

afacerilor, servicii de consultanță cu privire
la publicarea de texte scrise, servicii de
consultanță în domeniul competițiilor culinare,
servicii de consultanță în domeniul cursurilor
de instruire, servicii de consultanță în domeniul
editorial, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, servicii de consultanță
în materie de publicare de cărți, servicii
de consultanță pentru pregătire profesională
în domeniul managementului, servicii de
consultanță privind publicarea revistelor, servicii
de consultanță referitoare la organizarea de
manifestări sportive, servicii de diverstisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment audio, servicii de divertisment
de tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, servicii de divertisment furnizate
de hoteluri, servicii de divertisment furnizate
la cluburi sportive private (country club),
servicii de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment furnizate prin transmisii
continue online, servicii de divertisment legate
de concursuri, servicii de divertisment pentru
petreceri, servicii de divertisment pentru
utilizarea în comun de înregistrări audio și video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonice prin internet, servicii de divertisment
sub formă de concursuri, servicii de divertisment
sub forma de evenimente sportive, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, servicii de divertisment,
servicii de educație sportive, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, servicii de pregătire
sportive, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
publicare de reviste, servicii de publicare de
software de divertisment multimedia, servicii de
publicare on-line, cu excepția celor cu scop
publicitar, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de rezervare de bilete și locuri la evenimente
sportive, servicii educative privind furnizarea de
servicii specifice restaurantelor, servicii furnizate
de cluburi sportive, servicii jurnalistice, servicii
pentru parcuri sportive, servicii pentru publicarea
de ghiduri, servicii de publicare de text electronic,
cu excepția textelor publicitare, servicii sportive,
servicii sportive și de fitness.
43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
servicii de bufete cu autoservire, cazare
temporară, cazare temporară la hoteluri și
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moteluri, cazare temporară oferită de ferme
de agreement, furnizare de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară ca
parte a pachetelor de ospitalitate, furnizare de
cazare temporară în apartamente de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de cazare temporară în
pensiuni, furnizare de cazare temporară pentru
oaspeți, furnizare de informații cu privire la
hoteluri, furnizare de informații hoteliere printr-
un site web, 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 locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, închiriere de
cazare temporară în case și apartamente de
vacanță, închiriere de construcții transportabile,
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, închirieri de spații de cazare
temporară, informații hoteliere, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de cazare pentru turiști, organizare
de cazare temporară, organizare de mese
la hoteluri, organizare și furnizare de cazare
temporară, preparare de mâncare spaniolă
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese, restaurante pentru
turiști, restaurante specializate în preparate la
grătar, rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanță, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de hoteluri,
rezervări de spații de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de cazare, servicii de agenție
de voiaj pentru rezervare de camere de hotel,
servicii de agenții de turism privind spațiile de
cazare, servicii de catering hotelier, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering, servicii
de cazare hotelieră, servicii de cazare în
stațiuni turistice, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare temporară, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
consultanță cu privire la alimente, servicii de

consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de consultanță referitoare
la instalațiile hotelurilor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurante fast-
food, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, 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 hoteliere, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii oferite de
tabere de vacanță (cazare), servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
23/07/2021-25/07/2021

(210) M 2021 05551
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(732) URBIS SRL, STRADA MINERULUI,

NR. 1, JUDEȚ CONSTANȚA,
MURFATLAR, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, GHERGHITEI NR
1, BL 94B, SC B, AP 76, SECTOR
2, BUCUREȘTI, 022511, ROMANIA

(540)

PANTHEON HOTELS
MOUNTAIN AND
SEA WHEREVER

YOU WANT TO BE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.05.08; 29.01.14; 26.01.01

(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
albastru deschis, gri, argintiu

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

35. Administrare a afacerilor pentru hoteluri
din stațiuni turistice, administrare a afacerilor
pentru restaurant, administrarea hotelurilor,
administrarea vânzărilor, administrație
comercială, consultanță în afaceri, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță
privind operațiunile comerciale ale cluburilor
de sănătate, consultanță privind promovarea
comercială, consultanță profesională în afaceri,
difuzare de anunțuri publicitare prin internet,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, difuzare de materiale de
reclamă, de marketing și publicitare, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o rețea
de comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, editarea
ziare, reviste, periodice, editare-tehnoredactare

texte, evaluare prin compararea prețurilor la
cazare, furnizare de spații publicitare prin
mijloace electronice sau rețele informatice
globale, furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru
alte persoane, intermediere de contracte,
pentru alte persoane, pentru prestarea de
servicii, management de restaurant pentru terți,
management hotelier pentru terți, publicare de
materiale publicitare online, publicaţii (ziare şi
reviste cu caracter de periodice), publicitate
online, publicitate radio și de televiziune, servicii
de agenții de import și export, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare
la domiciliu, servicii de comenzi online,
servicii de consultanță comercială cu privire
la deschiderea de restaurant, servicii de
consultanță în afaceri, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie de
organizare și managementul afacerilor, servicii
de consultanță privind administrarea hotelurilor
și managementul hotelier, servicii de consultanță
și asistență în domeniul strategiei comerciale,
servicii de management hotelier (pentru terți),
servicii de marketing în domeniul restaurantelor,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii publicitare pentru
hoteluri.
36. Achiziție de proprietăți imobiliare (pentru
terți), achiziții de terenuri pentru închiriere,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, administrare de bunuri imobiliare,
administrare de clădiri cu apartamente,
administrare de clădiri cu locuințe, administrare
de închiriere de apartamente, administrare
de portofolii de proprietăți, administrarea
locuințelor, administrarea proprietăților în
regim de multiproprietate, afaceri imobiliare,
agenți imobiliari, consultanță privind investițiile
rezidențiale, furnizare de locuințe permanente,
gestionarea proprietăților (imobiliare), gestiunea
imobilelor, inchiriere de apartamente, inchiriere
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de bunuri imobiliare și de proprietăți,
inchiriere de case, inchirieri de apartamente
și birouri, inchirieri de apartamente,
garsoniere și camera, inchirieri de locuințe
(apartamente), managementul proprietăților
imobiliare, organizare de închirieri de
apartamente, punere la dispoziție de locuințe,
servicii ale agențiilor de bunuri imobiliare
rezidențiale, servicii ale agențiilor imobiliare,
servicii de achiziții imobiliare, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru
clădiri rezidențiale, servicii de gestiune de
multiproprietăți, servicii de gestiune imobiliară
pentru complexe de clădiri, servicii imobiliare.
41. Consultanță în materie de planificare de
evenimente special, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, furnizare de
activități recreative, furnizare de instalații pentru
activități sportive de recreere, furnizare de
servicii de săli și cluburi de sport, furnizarea
instalațiilor sportive, organizare de activități de
divertisment, organizare de activități recreative,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, organizare
de divertisment pentru nunți, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente recreative, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de serbări în
scopuri de divertisment, organizare de serbări
în scopuri recreative, organizare de servicii
de divertisment, organizare de spectacole de
divertisment, organizare de spectacole vizuale,
organizare și coordonare de baluri, organizarea
de baluri, organizarea de evenimente culturale
și artistice, pregătire în sectorul restaurantelor,
prezentarea prestaţiilor live, servicii ale cluburilor
de sănătate (sănătate și fitness), servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, servicii de
divertisment furnizate la cluburi sportive private
(country club).
43. Agenții de cazare (hoteluri, pensiuni),
asigurare de cazare temporară pentru lucru,
asigurare de spații de cazare pentru turiști,
bufete cu autoservire, cazare temporară, cazare
temporară la hoteluri și moteluri, cazare
temporară oferită de ferme de agreement,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, furnizare de cazare temporară,
furnizare de cazare temporară ca parte a
pachetelor de ospitalitate, furnizare de cazare
temporară în apartamente de vacanță, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
furnizare de cazare temporară în pensiuni,
furnizare de cazare temporară pentru oaspeți,

furnizare de informații cu privire la hoteluri,
furnizare de informații hoteliere printr-un site
web, 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 locuri
de cazare la hoteluri, furnizare de servicii de
hoteluri și moteluri, furnizare de servicii de
rezervare de camere și rezervare la hoteluri,
furnizare de spații de cazare temporară mobilate,
furnizare de spații special amenajate pentru
expoziții, în hoteluri, hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, închiriere de
cazare temporară în case și apartamente de
vacanță, închiriere de construcții transportabile,
închiriere de locuri de cazare pentru petrecerea
vacanțelor, închirieri de spații de cazare
temporară, informații hoteliere, oranizare de
recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
organizare de cazare pentru turiști, organizare
de cazare temporară, organizare de mese
la hoteluri, organizare și furnizare de cazare
temporară, preparare de mâncare spaniolă
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), restaurante cu autoservire,
restaurante de delicatese, restaurante pentru
turiști, restaurante specializate în preparate la
grătar, rezervare de cazare temporară sub
formă de case de vacanță, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, rezervare de locuri de
cazare pentru turiști, rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, rezervare pe internet
de cazare temporară, rezervări de hoteluri,
rezervări de spații de cazare temporară, servicii
ale agențiilor de cazare, servicii de agenție
de voiaj pentru rezervare de camere de hotel,
servicii de agenții de turism privind spațiile de
cazare, servicii de catering hotelier, servicii de
catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de catering, servicii
de cazare hotelieră, servicii de cazare în
stațiuni turistice, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii de cazare pentru vacanțe,
servicii de cazare temporară, servicii de club
pentru furnizare de mâncare și băuturi, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
consultanță cu privire la alimente, servicii de
consultanță cu privire la prepararea mâncării,
servicii de consultanță în domeniul artelor
culinare, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de consultanță referitoare
la instalațiile hotelurilor, servicii de mâncare la
pachet, servicii de ospitalitate (cazare), servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
restaurant prestate de hoteluri, servicii de
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restaurant și bar, servicii de restaurante fast-
food, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide, 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 hoteliere, servicii
hoteliere în stațiuni turistice, servicii oferite de
tabere de vacanță (cazare), servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat.

───────

(210) M 2021 05552
(151) 24/07/2021
(732) URBIS SRL, GHERGHITEI NR 1,

BL. 94B, SC. B, AP. 76, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022511, ROMANIA

(740) ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, GHERGHITEI
NR. 1, BL. 94B, SC. B, AP. 76,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 022511,
ROMANIA

(540)

U NEWS - URBIS NEWS
- OBSERVATORIO
CIVITATE VESTRA

(531) Clasificare Viena:
26.04.01; 26.04.02; 27.05.01; 27.05.21;
29.01.13

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

clase:
35. Consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, consultanță în marketing,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță privind managementul afacerilor,
consultanță privind organizarea și funcționarea

afacerilor, consultanță privind publicitatea,
consultanță profesională în afaceri, consultanță
profesională în marketing, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, printr-o rețea de comunicații on-line
pe internet, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, servicii de editarea ziare, reviste,
periodice, servicii de editare-tehnoredactare
texte, furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, intermediere de afaceri comerciale
pentru terți, intermediere de contracte (pentru
terți), marketing de produse, marketing pe
internet, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/publicitare), publicare de
materiale publicitare online, publicaţii (ziare şi
reviste cu caracter de periodice), publicitate
online, publicitate radio și de televiziune, servicii
de agenții de import și export, servicii de comenzi
online, servicii de consultanță în afaceri, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
prin intermediul internetului, servicii editoriale şi
redacţionale.
41. Activități de divertisment, sportive și
culturale, consultanță editorial, consultanță în
materie de planificare de evenimente special,
coordonare de activități culturale, coordonare
de evenimente culturale, divertisment de
radio și televiziune,, divertisment difuzat într-
o rețea globală de comunicații, divertisment
interactiv on-line, divertisment on-line, furnizare
de activități culturale, furnizare de activități
recreative, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de imagini online
nedescărcabile, furnizare de informații despre
activități culturale, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio și vizuale,
furnizare de mijloace media audio și vizuale
prin rețele de comunicații, furnizare de publicaţii
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de
pe internet care pot fi consultate, furnizare de
publicaţii electronice dintr-o reţea globală de
calculatoare sau de pe internet, nedescărcabile,
furnizare de publicaţii electronice online,
furnizare de publicaţii electronice, furnizare de
publicaţii on-line, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, furnizarea de buletine informative
on-line, furnizarea de publicaţii electronice,
care nu pot fi descărcate, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, organizare și coordonare de
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activități culturale, planificarea de recepții
(divertisment), prezentarea prestaţiilor live,
prezentări audiovizuale, producție audio, video
și multimedia, publicare de buletine informative,
publicare de cărţi electronice şi periodice pe
internet, publicare de cărți, reviste, almanahuri
și jurnale, publicare de jurnale, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare
multimedia a jurnalelor, publicare multimedia de
reviste, jurnale și ziare, publicarea şi redactarea
de texte, altele decât textele publicitare, reportaje
fotografice, publicare cărţi, publicaţii on-line
(ziare şi reviste cu caracter de periodice), servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de bibliotecă
cu privire la date stocate și recuperate prin
mijloace electronice, servicii de bibliotecă cu
privire la documente stocate și recuperate
prin mijloace electronice, servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizare de informații
electronice (inclusiv informații de arhivă) sub
formă de texte și de informații audio și/sau
video, servicii de bibliotecă electronica, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate care conține informații extrase din
ziare, servicii de bibliotecă online, și anume
furnizare de servicii de bibliotecă electronică
referitoare la ziare, reviste, fotografii și imagini
printr-o rețea online de calculatoare, servicii
de bibliotecă și închiriere de produse media,
servicii de bibliotecă, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, servicii de
consultanță cu privire la pregătirea în domeniul
afacerilor, servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de consultanță
în domeniul editorial, servicii de consultanță
privind publicarea revistelor, servicii de publicare
a publicațiilor periodice și neperiodice, altele
decât textele publicitare, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de publicare de reviste, servicii de
publicare on-line cu excepția publicării în scop
publicitar, servicii de publicare, cu excepția
tipăririi, servicii de reporteri de ştiri, servicii
jurnalistice.

───────

(210) M 2021 05553
(151) 25/07/2021
(732) ASOCIAȚIA PENTRU PROGRES

DEZVOLTARE SI COMERȚ
MERCUR, ROZELOR 13A, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, KOOS FERENCZ,
BLOC 21, APARTAMENT 44,
TÂRGU MUREȘ, 540382, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

TÂRGUL CETĂȚII

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.01

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

35. Strângerea la un loc, în folosul terţilor,
a unei game variate de bunuri, cu excepţia
transportului acestora, permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri prin intermediul magazinelor de
vânzare cu amănuntul, dezvoltarea de concepte
publicitare, scrierea și publicarea de texte
publicitare, organizare de târguri și expoziții
cu scop comercial sau publicitar, servicii de
asistență comercială, toate aceste servicii în
legătură cu produse alimentare locale și de
artizanat, respectiv: produse de panificație,
produse de patiserie, preparate din carne,
preparate traditionale din carne, mezeluri,
lactate, brânzeturi, brânzeturi de manufactură,
gemuri și siropuri de fructe, dulcețuri, miere,
murături, dulciuri, prăjituri, ciocolată de casă,
înghețată, conserve din legume și fructe,
produse naturale bio, fructe si legume de sezon,
ulei, ulei presat la rece, băuturi, bere, vinuri,
spirtoase, ceaiuri, produse preparate (sarmale),
ciuperci, condimente, obiecte de artizanat,
obiecte din lemn sculptate sau pictate manual,
jucării din lemn, bijuterii, accesorii, lumânări,
lavandă, cosmetice naturale, plante aromatice
de sezon, plante decorative, decorațiuni cu
licheni, costume populare, ceramică, etc.
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