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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 07908

(151)
03/11/2022

(732)
WAGNER GRUP PROTECT &
SECURITY VIP S.R.L.

(540)
WAGNER GRUP PROTECT

2 M 2022 07909

03/11/2022

MENTAL COACHING FOR
PERFORMANCE SRL

MENTAL COACHING FOR
PERFORMANCE Cabinet
Individual de Psihologie

3 M 2022 07910

03/11/2022

SANDU DOREL

Meniul-Zilei

4 M 2022 07911

03/11/2022

IOAN BALTAG

Kaffka

5 M 2022 07912

03/11/2022

AMD CATERING GOOD TASTE ALADIN
SRL

6 M 2022 07913

03/11/2022

REDPORT MANAGEMENT
S.R.L.

INFINITY NORD

7 M 2022 07914

03/11/2022

ALEXANDRU SUSNOSCHIŢIFREA

SALA JOCURI FABULOUS
CASINO

8 M 2022 07915

03/11/2022

CORINA-MAGDALENA
ROPOTAN
IULIAN ROPOTAN

RUSTIC mâncare românească

9 M 2022 07916

03/11/2022

SZP INVESTMENT SRL

SMOCHINE lebanese cuisine

10 M 2022 07917

03/11/2022

HORIA MARINESCU

BEEF HC

11 M 2022 07918

03/11/2022

R MATHEMATICS PLUS

R MATHEMATICS PLUS SRL

12 M 2022 07919

03/11/2022

SC CT BLEND CONFIDENCE
SRL

CT HUB HUB & EVENTS

13 M 2022 07920

03/11/2022

SC CT BLEND CONFIDENCE
ARL

COFFEE & TEA TASTE THE
CITY

14 M 2022 07921

03/11/2022

AGENŢIA PENTRU
DEZVOLTARE REGIONALĂ
SUD MUNTENIA

REGIO SUD-MUNTENIA
2021-2027

15 M 2022 07922

03/11/2022

HUNT RECRUITMENT SRL

HR HUNT RECRUITMENT

16 M 2022 07923

03/11/2022

SAFIR SRL

17 M 2022 07924

03/11/2022

ALEXANDRU-MIHAI NICOARĂ

SOLMAG

18 M 2022 07925

03/11/2022

AESCULAP PROD SRL

Optikozen

19 M 2022 07926

03/11/2022

AESCULAP PROD SRL

Optikomax

20 M 2022 07927

03/11/2022

AESCULAP PROD SRL

Opticlar

21 M 2022 07928

03/11/2022

AESCULAP PROD SRL

Vediklar

22 M 2022 07929

03/11/2022

SAFIR SRL

FAMILIA SAFIR DIN 1945
2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

(0)
(210)
23 M 2022 07930

(151)
03/11/2022

(732)
SAFIR

(540)
FAMILIA SAFIR din 1945
ZDRAVĂN MOLDOVENESC

24 M 2022 07931

03/11/2022

ECOM NOVA PLUS SRL

SOFAZIP

25 M 2022 07932

03/11/2022

ANTENA 3 S.A.

știrile dimineții

26 M 2022 07933

03/11/2022

MIRCEA-BOGDAN PETRE

RISEUP

27 M 2022 07934

03/11/2022

ANTENA 3 S.A.

Antena 3 Newsroom

28 M 2022 07935

03/11/2022

MOHAMMED MARWAN DAAS

KAMA EYES

3

Denumire
Marcă
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07908
03/11/2022
WAGNER GRUP PROTECT &
SECURITY VIP S.R.L., DRUMUL
TIMONIERULUI NR 12, BLOC
113 D ETAJ 1 APARTAMENT15,
SECTOR 6, BUCURESTI ,
ROMANIA

distanță, escortă personală (gardă de corp),
escortă (gardă de corp personală), gardă de corp
personală (escortă), servicii prestate de gardă
de securitate, însoţire / escortare în societate
(însoţire),servicii de salvamari, monitorizarea
alarmelor de securitate şi antifurt,, consultanţă
în ceea ce priveşte securitatea fizică,servicii
de supraveghere cu ajutorul dronelor,servicii de
pază pentru obiective și instalații prin sisteme de,
monitorizare la distanță,localizarea și urmărirea
de persoane și bunuri pierdute.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07909
03/11/2022
MENTAL COACHING FOR
PERFORMANCE SRL, STRADA
AVIONULUI 17, BL. 6D, SC. 1,
AP. 3, SECTOR 1, BUCURESTI,
014332, ROMANIA

WAGNER GRUP PROTECT
(531)

Clasificare Viena:
09.07.21; 04.05.05; 27.05.01; 26.01.04;
29.01.12
(591) Culori revendicate:negru , verde, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Instruirea angajaților, servicii de instruire,
instruire profesională, instruire, pregătire și
instruire, instruire de personal, instruire în
domeniul antrenamentelor
45. Servicii de securitate pentru protecția fizică
a bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
de investigaţii şi supraveghere referitoare la
siguranţa fizică a persoanelor şi la securitatea
bunurilor materiale , servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi
a persoanelor, servicii de pază, servicii de
pază antiefracție, servicii de pază contractuale,
servicii de pază și protecție, servicii de pază
pentru infrastructuri, servicii de pază pe timp
de noapte, servicii oferite de către agenții de
pază pentru magazine, servicii de pază pentru
infrastructuri prin sisteme de monitorizare la

MENTAL COACHING FOR
PERFORMANCE Cabinet
Individual de Psihologie
(531)

Clasificare Viena:
21.01.14; 02.03.02; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și sportive
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07910
03/11/2022
SANDU DOREL, STRADA
ORASTIE, BLOC L4, AP 8,
SECTOR4, BUCURESTI, 041062,
ROMANIA

Meniul-Zilei

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07911
03/11/2022
IOAN BALTAG, STR. CIPRIAN
PORUMBESCU, NR. 26B, ET.
MANSARDA, AP. 10, JUD. SIBIU,
SIBIU, SIBIU, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. 11 IUNIE, NR. 51,
SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

Kaffka

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
28. Echipamente pentru locuri de joacă,
echipament de locuri de joacă pentru copii,
echipamente pentru terenuri de joacă, jocuri,
jucării și articole pentru joacă, aparate pentru
jocuri video, articole de gimnastică și sport,
decorațiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun.
41. Furnizare de instalații de joacă pentru
copii, furnizare de spații de joacă pentru copii,
furnizare de spații de recreere, sub formă
de terenuri de joacă pentru copii, educație,
instruire, divertisment, activitați culturale, servicii
oferite de ateliere recreative, servicii oferite
de ateliere organizate în scopuri educative,
furnizare de servicii educaționale pentru
copii prin intermediul grupurilor de joacă,
organizarea de activități educative destinate
copiilor, organizare de competiții educative,
organizare de evenimente educative, servicii
educative și de instruire, organizare de

concursuri în scopuri educative, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, : organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, coordonare
de evenimente de divertisment, organizarea
de evenimente culturale și artistice, organizare
și coordonare de evenimente de divertisment,
activitați sportive și culturale, organizare de
petreceri, planificarea de petreceri, planificarea
de petreceri (divertisment), servicii de planificare
de petreceri, planificare și coordonare de
petreceri (divertisment), consultanță referitoare
la planificare de petreceri, spectacole muzicale,
spectacole muzicale live, reprezentații de muzică
live, organizare de divertisment muzical.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de cafenea, servicii
de bar, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, servicii ale
barurilor, furnizare de alimente și băuturi în
bistrouri, furnizare de alimente și băuturi pentru
oaspeți, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, servire
de alimente și băuturi în baruri, furnizare de
alimente, produse de patiserie și băuturi în
baruri, servire de mâncare destinată consumului
imediat, servire de alimente, produse de
patiserie și băuturi, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), închiriere de săli pentru
evenimente sociale, furnizare de spații special
amenajate pentru banchete și evenimente
sociale pentru ocazii speciale, servicii de
catering, servicii de catering pentru petreceri,
servicii de catering pentru petreceri de zile de
naștere.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07912
03/11/2022
AMD CATERING GOOD TASTE
SRL, STR. NEGRU VODA NR. 144,
ET. II, CAMERA C5, CAMPULUNG,
ARGEȘ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07913
03/11/2022
REDPORT MANAGEMENT S.R.L.,
STR. ANTON PAVLOV CEHOV
NR. 2, PARTER, CAMERA NR.
3, APARTAMENT 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

ALADIN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 25.03.01; 25.01.10; 29.01.14
(591) Culori revendicate:turcoaz, grena,
auriu, bej, rosu, albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
restaurante fast-food, servicii de fast food la
pachet, servicii de catering pentru restaurante
fast-food cu autoservire.
───────

INFINITY NORD
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziție, publicitate, închirierea
spațiului publicitar, producția de clipuri
publicitare, servicii de planificare a programărilor
(funcții de birou), licitare, postarea de afișe
publicitare, închirierea panourilor de afișaj
(panouri publicitare), ținerea evidenței contabile /
contabilitate, managementul afacerilor hoteliere,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, servicii privind
managementul proiectelor de afaceri pentru
proiectele de construcții, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor și serviciilor, oferirea
de informații de contact comerciale și de
afaceri, servicii de intermediere comercială,
servicii de informații competitive, analiza
costurilor, dezvoltarea de concepte publicitare,
răspândirea materialelor publicitare, marketing,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
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organizarea de expoziții în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în
scop publicitar, publicitate exterioară, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, servicii de achiziție pentru terți
(achiziționarea de bunuri și servicii pentru alte
afaceri), relații publice, pregătirea documentației
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea în
legătură a diverși specialiști cu clienți, servicii
de primire a vizitatorilor, pregătirea studiilor
de profitabilitate a afacerilor, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare
a datelor, servicii de generare de potențiali
clienți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenced, vânzare
prin licitație de bunuri imobiliare, organizare
și coordonare de licitații imobiliare, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
marketing imobiliar, licitații în domeniul imobiliar,
servicii de publicitate în domeniul imobiliar,
analiză de marketing în domeniul imobiliar,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către antreprenori generali în construcții, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, brokeraj, investiții
de capital, afaceri imobiliare, închirierea
bunurilor imobiliare, servicii de agenție
imobiliară, activități de broker imobiliar, evaluări
imobiliare, management imobiliar, colectarea
chiriilor, evaluarea costurilor de reparație
(evaluare financiară), investiții imobiliare, agenții
imobiliare, servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
gestiunea bunurilor imobiliare, gestionarea
investițiilor
imobiliare,
servicii
fiduciare
imobiliare, gestionarea proprietăților (imobiliare),
managementul proprietăților imobiliare, servicii
imobiliare privind gestionarea investițiilor
imobiliare, brokeraj cu proprietăți imobiliare,
brokeraj de proprietăți imobiliare, investiții
în proprietăți imobiliare, consultanță privind
bunuri imobiliare, servicii de achiziții imobiliare,
estimări de proprietăți imobiliare, evaluări de
proprietăți imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare, administrare de bunuri imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, servicii de
împrumuturi imobiliare, formare de consorții
imobiliare, organizare de închirieri imobiliare,
servicii privind afaceri imobiliare, planificare de
investiții imobiliare, administrare de proprietăți
imobiliare, gestionare de proprietăți imobiliare,
asistență în domeniul achizițiilor imobiliare,

finanțare în domeniul proprietăților imobiliare,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, administrare
fiduciară de proprietăți imobiliare, agenții
de cazare (proprietăți imobiliare), gestiune
financiară a proiectelor imobiliare, servicii
de brokeraj de proprietăți imobiliare, servicii
de brokeraj de bunuri imobiliare, organizare
de închirieri (doar proprietăți imobiliare),
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare
(pentru terți), servicii de investiții în proprietăți
imobiliare, închirieri de spații pentru birouri
(imobiliare), evaluare și gestionare de bunuri
imobiliare, intermediere pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, investiții de
capital în proprietăți imobiliare, închirieri de
proprietăți (doar proprietăți imobiliare), servicii
de consultanță privind proprietățile imobiliare,
furnizare de informații privind bunurile imobiliare,
furnizare de informații privind proprietățile
(imobiliare), servicii de gestiune a investițiilor
imobiliare, consultanță privind achiziționarea
de bunuri imobiliare, servicii de administrare
de bunuri imobiliare, servicii de consiliere
privind evaluarea proprietăților imobiliare,
evaluarea financiară a proprietății personale
și imobiliare, achiziție de proprietăți imobiliare,
servicii de informații computerizate privind
proprietățile imobiliare, agenții de închiriere
de
proprietăți
imobiliare
(apartamente),
administrarea afacerilor financiare legate de
proprietăți imobiliare, servicii financiare privind
proprietățile imobiliare și clădirile, servicii ale
agențiilor de bunuri imobiliare rezidențiale,
servicii de căutare de proprietăți imobiliare
naționale, servicii ale agențiilor imobiliare de
spații comerciale, închiriere de bunuri imobiliare
și de proprietăți, servicii de cercetare privind
achiziția de proprietăți imobiliare, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
servicii de consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de asigurări cu
privire la bunuri imobiliare, servicii de consultanță
în materie de bunuri imobiliare, servicii
de agenție pentru închirierea de proprietăți
imobiliare, intermediere privind proprietatea
comună a unei proprietăți imobiliare, furnizare
de informații privind bunuri imobiliare și terenuri,
servicii de agenții imobiliare pentru închirierea
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
închirierea de terenuri, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare și a proprietăților, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru clădiri rezidențiale,
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furnizare de informații în legătură cu evaluarea
bunurilor imobiliare, servicii ale agențiilor
imobiliare pentru vânzarea și închirierea de
clădiri, servicii ale agențiilor imobiliare pentru
vânzarea și închirierea spațiilor comerciale,
servicii de prelungire a contractelor de închiriere
pentru proprietăți imobiliare, intermediere de
contracte pentru arendarea și închirierea de
proprietăți imobiliare, servicii de cesiune de
contracte de închiriere a proprietăților imobiliare,
servicii de administrare a bunurilor imobiliare
pentru locații pentru divertisment, servicii de
administrare a bunurilor imobiliare pentru spații
de clădiri, servicii de agenții imobiliare pentru
achiziția și vânzarea de terenuri, servicii de
agenții imobiliare pentru achiziția și vânzarea
de clădiri, servicii de agenție pentru vânzarea
de proprietăți imobiliare pe bază de comision,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, gestiunea imobilelor, administrare
de imobile, administrare de închiriere de
apartamente, agenții sau brokeraj de arendare
sau închiriere de terenuri, agenții sau brokeraj de
închiriere de clădiri, închiriere de birouri pentru
co-working (lucru la comun).
37. Servicii de construcții, servicii de instalații
și reparații, supravegherea construcției de
clădiri, servicii de construcție, furnizarea
de informații privind construcția, consultanță
în construcții, servicii de consiliere privind
renovarea proprietăților imobiliare, servicii de
supraveghere a construcțiilor de clădiri pentru
proiecte imobiliare, servicii de construcții,
construcții subterane, construcții de terase,
construirea de zone rezidențiale, consultanță în
domeniul construcțiilor civile (construcții).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07914
03/11/2022
ALEXANDRU SUSNOSCHIŢIFREA, STR.EXERCIŢIU NR.99,
BL.PD6, SC.D, AP.3, JUD. ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA
TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

SALA JOCURI
FABULOUS CASINO
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.18; 26.04.03; 29.01.14
(591) Culori revendicate:rosu, alb, galben,
albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii de cluburi (divertisment sau
educație), servicii de jocuri de noroc, închirierea
echipamentelor de jocuri, furnizare de instalații
pentru cazinouri și pentru jocuri, servicii de
cazino (jocuri), servicii de cazino on-line,
furnizare de informații despre divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, servicii de divertisment, servicii de jocuri
online.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07915
03/11/2022
CORINA-MAGDALENA
ROPOTAN, ALEEA.SOLDAT
NICOLAE BARBU, NR.17, AP
16, SECTOR 4 , BUCURESTI,
ROMANIA
IULIAN ROPOTAN, ALEEA
SOLDAT NICOLAE BARBU, NR.17,
AP 16, SECTOR 4, BUCURESTI ,
ROMANIA

de restaurant cu servire la pachet, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, .servicii de restaurante
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07916
03/11/2022
SZP INVESTMENT SRL,
STR.HORIA MACELARU, NR.59,
PARTER, AP.01, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

SMOCHINE lebanese cuisine
RUSTIC mâncare românească
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
13.03.07; 29.01.01; 29.01.02; 29.01.04;
29.01.07
(591) Culori revendicate:galben, maro, rosu,
albastru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice.
43. Servicii de restaurante fast-food, servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii

(531)

Clasificare Viena:
05.07.14; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.06;
27.05.17; 27.05.19; 29.01.03; 29.01.07
(591) Culori revendicate:verde (Pantone
145-1-3c), maro (Pantone 51-5-6c)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de restaurant.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07917
03/11/2022
HORIA MARINESCU,
STR.MOLDOVEI, NR.26, AP.13,
JUDET MURES, TIRGU MURES,
540159, MUREȘ, ROMANIA
INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR.39, AP.12,
JUDET MURES, TIRGU MURES,
540543, MUREȘ, ROMANIA

BEEF HC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
hoteliere, servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), inchirierea sălilor de sedinte, rezervari
pentru cazarea temporara, servicii de cafenea,
servicii de bufet pentru gustari (snack-bar),
servicii de receptie pentru cazare temporara,
servicii de bufet, servicii de motel, servicii
oferite de restaurante, servicii oferite de hoteluri,
servicii de restaurant si bar, servicii de
catering, organizare de receptii pentru nunti,
servicii de mâncare la pachet, servire de
mâncare destinată consumului imediat, servicii
de restaurante cu mâncare specific traditional,
organizare de recepții pentru nunți (mâncare și
băutură), servicii de catering pentru oferirea de
mâncare specifică bucătăriei romanesti, servicii
de catering pentru oferirea de mâncare specifică
bucătăriei europene, servicii de gătit, prepararea
alimentelor, decorare de alimente, servicii
contractuale de alimentație, servicii pentru
furnizarea de alimente, servire de alimente
și băuturi, servicii de ospitalitate (alimente și
băuturi), servicii de preparare a alimentelor,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
furnizare de alimente și băuturi în gogoșării,
servire de alimente și băuturi în gogoșării,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente și băuturi în internet-cafe,
servire de alimente și băuturi în internet-cafe,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente
și băuturi destinate consumului imediat, servicii
de caritate, și anume furnizarea de catering de

alimente și băuturi, servicii prestate de bucătari
personali, servicii de bucătărie mobilă, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante cu autoservire, servicii
oferite de restaurante pentru turiști, servicii de
restaurante fast-food, servicii de restaurant și
bar, servicii oferite de restaurante specializate
în preparate la grătar, servicii de cluburi cu
restaurante private, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de catering pentru
restaurante fast-food cu autoservire, servicii
de restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurație pentru recepțiile
firmelor (furnizare de alimente și băuturi), servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii de catering în exterior, servicii de catering
pentru petreceri, servicii de catering pentru
spitale, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru firme, servicii de
catering pentru școli, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru centre de
conferințe, servicii de catering pentru centre
rezidențiale cu asistență medicală, servicii de
catering pentru spații special amenajate pentru
conferințe, servicii de catering pentru petreceri
de zile de naștere, servicii de catering pentru săli
spații special amenajate pentru expoziții, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de catering
specializate în tăierea jambonului la târguri,
degustări și evenimente publice, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de degustare de vinuri (furnizare
de băuturi), servicii oferite de bodegi de vinuri,
servicii de bar cu servire de vin, servicii oferite de
pensiune.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07918
03/11/2022
R MATHEMATICS PLUS, STR.
PANDURULUI, NR. 91 A, JUDET
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

R MATHEMATICS PLUS SRL
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, servicii promoționale
de publicitate, servicii de publicitate exterioară,
servicii de publicitate politică, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
privind serviciile financiare, servicii de agenție
de publicitate, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de promovare și publicitate,
servicii de publicitate și reclamă, servicii de
publicitate în presă, servicii de publicitate și
marketing, servicii de reclamă și publicitate,
servicii de informații privind publicitatea, servicii
de asistență privind publicitatea, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate, marketing și promovare, servicii de
publicitate, promovare și relații publice.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07919
03/11/2022
SC CT BLEND CONFIDENCE SRL,
CALEA IALOMITEI, NR. 23, JUDET
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
130142, DAMBOVIȚA, ROMANIA

CT HUB HUB & EVENTS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
29.01.07; 26.11.05; 26.11.12; 26.11.13
(591) Culori revendicate:maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
tapioca și sago, faină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07920
03/11/2022
SC CT BLEND CONFIDENCE ARL,
CALEA IALOMITEI, NR. 23, JUDET
DAMBOVITA, TARGOVISTE,
130142, DAMBOVIȚA, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07921
03/11/2022
AGENŢIA PENTRU DEZVOLTARE
REGIONALĂ SUD MUNTENIA,
STR. GENERAL CONSTANTIN
PANTAZI, NR. 7A, JUD. CĂLĂRAŞI,
CĂLĂRAŞI, 910164, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

REGIO SUDMUNTENIA 2021-2027
(531)

COFFEE & TEA
TASTE THE CITY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.06; 27.05.17;
27.05.19; 05.03.13; 11.03.03; 29.01.07
(591) Culori revendicate:maro
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale de desen și materiale pentru
artiști, foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
tapioca și sago, faină și preparate din cereale,
pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte înghețate
comestibile.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică.
───────

Clasificare Viena:
01.05.15; 01.01.05; 29.01.02; 29.01.04;
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19
(591) Culori revendicate:albastru
(HEX#00305C), galben (HEX#B49B57)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Licitaţii de proiecte (vânzare la licitaţie).
36. Servicii de intermediere, servicii de finanţare,
managementul
proiectelor
de
finanţare,
intermedierea de parteneriate în domeniul
proiectelor de finanţare.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07922
03/11/2022
HUNT RECRUITMENT SRL, STR.
AVRIG, NR. 23A-25A, AP. 22, ET. 3,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023734,
ROMANIA

recrutarea și plasarea de personal, servicii de
intervievare (pentru recrutarea de personal),
recrutare de personal de conducere de
nivel superior, furnizare de informații privind
recrutarea forței de muncă, furnizare de
consiliere cu privire la recrutare de absolvenți,
consiliere pe probleme de recrutare în domeniul
serviciilor financiare, servicii de recrutare pentru
personal de asistență la birou, servicii de
recrutare și plasare a forței de muncă, servicii de
consultanță și consiliere referitoare la recrutarea
de personal, servicii de recrutare de personal în
domeniul vânzărilor și al marketingului, furnizare
de informații în materie de recrutare printr-o
rețea informatică globală, servicii de recrutare
a personalului și agenții de ocupare a forței de
muncă.
───────

(210)
(151)
(732)

HR HUNT RECRUITMENT

(740)

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13;
27.05.17; 27.05.19; 29.01.12
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#009444), negru (HEX #231F20)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de recrutare, recrutare de personal,
recrutare de personal executiv, recrutare de
personal permanent, servicii de consultanță
în recrutare, plasare și recrutare de
personal, consultanță privind recrutarea de
personal, servicii profesionale de recrutare
a personalului, recrutare de personal pentru
domeniul informatic, recrutare de personal pe
perioadă determinată, furnizare de informații
privind recrutarea personalului, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
servicii de intermediere de recrutare de
personal, consultanță în materie de recrutare a
angajaților, servicii de recrutare a personalului
de conducere, recrutare și plasare a forței
de muncă, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, organizare și coordonare
de târguri de recrutare, servicii de consultanță
privind recrutarea de personal, asistență privind

(540)

(531)

M 2022 07923
03/11/2022
SAFIR SRL, STR. PODUL INALT,
NR. 2, CORP CLADIRE C1, ET. 1,
JUD. VASLUI, VASLUI, VASLUI,
ROMANIA
BRAND LEADER SRL, STR.
CONSTANTIN LACEA, NR. 12-14,
JUD. BRAOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

Clasificare Viena:
29.01.12; 19.03.03
(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2612
C), crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, articole pentru ambalare,
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împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, cutii din hârtie sau carton, cutii
din plastic pentru ambalare, împachetare și
depozitare, tăvițe din plastic pentru ambalare,
împachetare și depozitare, tăvițe din plastic
pentru ambalare, împachetare și depozitare a
alimentelor, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi
din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, folii
din material plastic pentru ambalaj, materiale
de ambalaj pe bază de amidon, materiale
de ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie
sau carton, materiale de ambalare (amortizare,
umplutură) de plastic, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, ambalaje pentru mâncare, ambalaje din
plastic.
29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,

sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale, malţ,
pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit, fecundate,
furaje, nutret, fân, preparate pentru îngrăşarea
animalelor, hrană pentru păsări, hrană pentru
animale, fainuri proteice pentru consum animal,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal, produse
reziduale din cereale pentru consum animal, terci
de tărâţe pentru consum animal, făină pentru
animale, seminţe de cereale, neprocesate,
produse masticabile comestibile pentru animale,
deşeuri distilate pentru consum animal, făină
de in (nutreţ), grăunţe (cereale), grăunţe pentru
consum animal, şroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, turtă de oleaginoase/turtă
pentru vite, hrană pentru animalele de companie,
nutreţ de grajd pentru animale, paie (furaje),
furaje pentru fortifierea organismului animal.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor: carne si produse din carne, peşte,
păsări de curte şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
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din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne
gătită, la conserve, crochete de pui, găluște
(din carne), salată de pui, tocană instant din
carne, supă, bucățele de piept de pui pane
(nuggets), plăcintă cu carne, ouă și produse
din ouă , hamburgeri (sandvișuri) cu carne,
hot dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
puieţi şi seminţe pentru plantare, animale vii,
hrană şi băuturi pentru animale, malţ, pui
vii, pasari vii, ouă pentru clocit, fecundate,
furaje, nutret, fân, preparate pentru îngrăşarea
animalelor , hrană pentru păsări , hrană pentru
animale, fainuri proteice pentru consum animal,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal , produse
reziduale din cereale pentru consum animal, terci
de tărâţe pentru consum animal, făină pentru
animale, seminţe de cereale, neprocesate,
produse masticabile comestibile pentru animale,
deşeuri distilate pentru consum animal, făină
de in (nutreţ), grăunţe (cereale), grăunţe pentru
consum animal, şroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, turtă de oleaginoase / turtă
pentru vite, hrană pentru animalele de companie,
nutreţ de grajd pentru animale, paie (furaje),
furaje pentru fortifierea organismului animal (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin

poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de import
si export, campanii de marketing, marketing
de produse, furnizarea de informații despre
produse si servicii prin rețele de telecomunicații
în scopuri publicitare și de vânzare, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
comenzilor de cumpărare, furnizarea unei
piețe on-line pentru cumpărătorii și vânzătorii
de bunuri și servicii, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana
pentru animale, animale vii, alimente si bauturi,
ambalaje din hârtie, carton și plastic, hârtie,
carton, pungi, sacoșe, folii, cutii si tavițe pentru
ambalare, împachetare și depozitare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea produselor, ambalare de
produse alimentare.
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
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44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
ferme de animale, ferme agricole.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07924
03/11/2022
ALEXANDRU-MIHAI NICOARĂ,
STR. GEORGE RANETTI 2-8,
BL. TRONSON 1, ET. 2, AP.
1202, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07925
03/11/2022
AESCULAP PROD SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58,
JUD. MURES, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA
CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Optikozen

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.
───────

(210)
(151)
(732)

SOLMAG
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 26.01.03;
01.15.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Energie electrică din energie solară, energie
electrică din surse regenerabile.
9. Software pentru gestionarea unui magazin
online.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare.
39. Distribuire de energie reciclabila.
42. Servicii în domeniul științei și tehnologiei,
servicii it, testare, autentificare și controlul
calității.
───────

(740)

(540)
(511)

M 2022 07926
03/11/2022
AESCULAP PROD SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58,
JUD. MURES, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA
CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Optikomax

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07927
03/11/2022
AESCULAP PROD SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58,
JUD. MURES, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA
CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Opticlar

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07929
03/11/2022
SAFIR SRL, STR. PODUL INALT
NR. 2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUDETUL VASLUI, VASLUI,
VASLUI, ROMANIA
BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDETUL BRASOV, BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07928
03/11/2022
AESCULAP PROD SRL, STR.
TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58,
JUD. MURES, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA
CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

Vediklar

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.
───────

FAMILIA SAFIR DIN 1945
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.03; 19.03.25
(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2612
C), crem, albastru, auriu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, cutii din hârtie sau carton, cutii
din plastic pentru ambalare, împachetare și
depozitare, tăvițe din plastic pentru ambalare,
împachetare și depozitare, tăvițe din plastic
pentru ambalare, împachetare și depozitare a
alimentelor, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi
din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, folii
din material plastic pentru ambalaj, materiale
de ambalaj pe bază de amidon, materiale
de ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie
sau carton, materiale de ambalare (amortizare,
umplutură) de plastic, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material
plastic, ambalaje pentru mâncare, ambalaje din
plastic.
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29. Carne si produse din carne, peşte, păsări

de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru

îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor: carne si produse din carne, peşte,
păsări de curte şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne
gătită, la conserve, crochete de pui, găluște
(din carne), salată de pui, tocană instant din
carne, supă, bucățele de piept de pui pane
(nuggets), plăcintă cu carne, ouă și produse
din ouă , hamburgeri (sandvișuri) cu carne,
hot dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
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sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
puieţi şi seminţe pentru plantare, animale vii,
hrană şi băuturi pentru animale, malţ, pui
vii, pasari vii, ouă pentru clocit, fecundate,
furaje, nutret, fân, preparate pentru îngrăşarea
animalelor , hrană pentru păsări , hrană pentru
animale, fainuri proteice pentru consum animal,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal , produse
reziduale din cereale pentru consum animal, terci
de tărâţe pentru consum animal, făină pentru
animale, seminţe de cereale, neprocesate,
produse masticabile comestibile pentru animale,
deşeuri distilate pentru consum animal, făină
de in (nutreţ), grăunţe (cereale), grăunţe pentru
consum animal, şroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, turtă de oleaginoase / turtă
pentru vite, hrană pentru animalele de companie,
nutreţ de grajd pentru animale, paie (furaje),
furaje pentru fortifierea organismului animal (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenții
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul

restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana
pentru animale, animale vii, alimente si bauturi,
ambalaje din hârtie, carton și plastic, hârtie,
carton, pungi, sacoșe, folii, cutii si tavițe pentru
ambalare, împachetare și depozitare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea produselor, ambalare de
produse alimentare.
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
ferme de animale, ferme agricole.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07930
03/11/2022
SAFIR, STR. PODUL INALT NR.
2, CORP CLADIRE C1, ETAJ
1, JUDETUL VASLUI , VASLUI,
VASLUI, ROMANIA
BRAND LEADER, STR.
CONSTANTIN LACEA NR. 12-14,
JUDETUL BRASOV , BRASOV,
BRAȘOV, ROMANIA

FAMILIA SAFIR din 1945
ZDRAVĂN MOLDOVENESC
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.03; 19.03.25
(591) Culori revendicate:mov (Pantone 2612
C), crem, albastru, auriu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat, articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton
sau plastic, cutii din hârtie sau carton, cutii
din plastic pentru ambalare, împachetare și
depozitare, tăvițe din plastic pentru ambalare,
împachetare și depozitare, tăvițe din plastic
pentru ambalare, împachetare și depozitare a
alimentelor, foi absorbante din hârtie sau plastic
pentru ambalarea produselor alimentare, foi
din hârtie sau plastic cu control al umidității,
pentru ambalarea produselor alimentare, folii
din material plastic pentru ambalaj, materiale
de ambalaj pe bază de amidon, materiale
de ambalare (amortizare, umplutură) de hârtie
sau carton, materiale de ambalare (amortizare,
umplutură) de plastic, pungi (învelitoare,
săculețe) de ambalaj din hârtie sau material

plastic, ambalaje pentru mâncare, ambalaje din
plastic.
29. Carne si produse din carne, peşte, păsări
de curte şi vânat, extracte din carne, fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi coapte,
jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri şi
grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerata, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne, pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne gătită,
la conserve, crochete de pui, găluște (din carne),
salată de pui, tocană instant din carne, supă,
bucățele de piept de pui pane (nuggets), plăcintă
cu carne, ouă și produse din ouă.
30. Hamburgeri (sandvișuri) cu carne, hot
dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne.
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
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malţ, pui vii, pasari vii, ouă pentru clocit,
fecundate, furaje, nutret, fân, preparate pentru
îngrăşarea animalelor, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale, fainuri proteice pentru
consum animal, produse secundare rezultate din
procesarea cerealelor, pentru consum animal,
produse reziduale din cereale pentru consum
animal, terci de tărâţe pentru consum animal,
făină pentru animale, seminţe de cereale,
neprocesate, produse masticabile comestibile
pentru animale, deşeuri distilate pentru consum
animal, făină de in (nutreţ), grăunţe (cereale),
grăunţe pentru consum animal, şroturi pentru
păsări, var pentru furajele animalelor, turtă de
oleaginoase / turtă pentru vite, hrană pentru
animalele de companie, nutreţ de grajd pentru
animale, paie (furaje), furaje pentru fortifierea
organismului animal.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea la un loc în beneficiul terţilor a
produselor: carne si produse din carne, peşte,
păsări de curte şi vânat, extracte din carne,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi coapte, jeleuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte,
brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare, conserve de carne, carne
uscata, carne afumata, carne proaspata, carne
congelata, carne refrigerate, produse din carne
congelate, produse din carne procesata, carne
deshidratată, carne tocată, carne sărată, carne
procesată, carne ambalată, carne preparată,
carne feliată, carne prăjită, carne conservată,
carne friptă, carne și preparate din carne,
carne pentru cârnați, pasta de carne,pateuri
din carne, aspic de carne, carne uscată
sfărâmată, conserve de carne, umplutură de
carne pentru plăcinte, ficat, maruntaie, mezeluri,
salam, aripioare de pui, pulpe de pui, piept
de pui, bucăți de carne de pui, file din piept
de pui, pipote de pui, bucăți de carne de pui
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, friptură, cârnati, hamburger, cabanoși
si crenvursti pentru hotdog, frigărui din carne,
alimente gătite, constând în totalitate sau în cea
mai mare parte din carne, feluri de mâncare
preparate din carne, mâncăruri congelate care
conțin în principal carne, gustări pe bază de
carne, aperitive congelate constând în principal
din carne, carne gătită lent la cuptor, carne
gătită, la conserve, crochete de pui, găluște
(din carne), salată de pui, tocană instant din
carne, supă, bucățele de piept de pui pane
(nuggets), plăcintă cu carne, ouă și produse
din ouă , hamburgeri (sandvișuri) cu carne,
hot dog (sandvișuri) din carne, lipii cu carne,
produse de patiserie congelate umplute cu
carne și legume, produse din patiserie congelate

umplute cu carne, rulouri umplute cu carne,
sandvișuri cu carne, sandvișuri cu crenvurști,
sandvișuri cu carne încălzite la grill, burritos
(mâncare mexicană)cu carne, clătite umplute
cu carne, empanada, enchilada (mâncare
gătită cu specific mexican), fajitas (fel de
mâncare mexicană), quesadilla (preparat culinar
mexican), quiche (preparat culinar franțuzesc),
mâncăruri preambalate care constau în principal
în orez, dar și cu carne, pateuri cu cârnați,
pizza proaspătă, congelată, preparată, plăcintă
cu carne, prânzuri la cutie cu carne, produse
agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere
brute şi neprocesate, grăunţe şi seminţe brute
şi neprocesate, fructe şi legume proaspete,
ierburi proaspete, plante şi flori naturale, bulbi,
puieţi şi seminţe pentru plantare, animale vii,
hrană şi băuturi pentru animale, malţ, pui
vii, pasari vii, ouă pentru clocit, fecundate,
furaje, nutret, fân, preparate pentru îngrăşarea
animalelor , hrană pentru păsări , hrană pentru
animale, fainuri proteice pentru consum animal,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor, pentru consum animal , produse
reziduale din cereale pentru consum animal, terci
de tărâţe pentru consum animal, făină pentru
animale, seminţe de cereale, neprocesate,
produse masticabile comestibile pentru animale,
deşeuri distilate pentru consum animal, făină
de in (nutreţ), grăunţe (cereale), grăunţe pentru
consum animal, şroturi pentru păsări, var pentru
furajele animalelor, turtă de oleaginoase / turtă
pentru vite, hrană pentru animalele de companie,
nutreţ de grajd pentru animale, paie (furaje),
furaje pentru fortifierea organismului animal (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comandă prin
poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii de marketing şi
promovare, coordonare, pregătire și organizare
de evenimente, expoziții si târguri cu scopuri
comerciale si prezentari în scopuri comerciale
și publicitare, organizarea de evenimente în
scopuri comerciale sau publicitare, organizare,
gestionare și monitorizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, gestionare de
programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, servicii de agenții
de import si export, campanii de marketing,
marketing de produse, furnizarea de informații
despre produse si servicii prin rețele de
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telecomunicații în scopuri publicitare și de
vânzare, servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu, administrarea programelor
de fidelizare a consumatorilor, procesarea
administrativă a comenzilor de cumpărare,
furnizarea unei piețe on-line pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comercializare in spatiu fizic si/ sau online,
cu amanuntul si/sau cu ridicata de carne si
preparate din carne, produse din carne, produse
cu carne, extracte din carne, fainuri, hrana
pentru animale, animale vii, alimente si bauturi,
ambalaje din hârtie, carton și plastic, hârtie,
carton, pungi, sacoșe, folii, cutii si tavițe pentru
ambalare, împachetare și depozitare.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea produselor, ambalare de
produse alimentare.
40. Tratarea materialelor, servicii oferite de
abator, servicii de afumare, congelare,
conservare, servicii de tăiere a animalelor,
procesarea alimentelor.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
servicii de alimentatie publica, preparare de
mâncăruri, preparare de mâncăruri pentru alte
persoane, pe bază de subcontractare, furnizare
de alimente și băuturi dintr-o rulotă mobila,
servicii de mâncăruri și băuturi la pachet,
servicii oferite de restaurante, restaurante
cu autoservire, bar, cafenea, cantina, bistro,
ceainerie, cofetarie, snack-bar, fast food,
rotisserie, saormerie, berarie, pizzerie, servicii
de bucătărie mobila, servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii de mâncaruri și
băuturi la pachet, servicii de catering, servicii de
sommelier, barmani, bucatar personal.
44. Servicii de agricultură, horticultură şi
silvicultură, servicii de cresterea a animalelor,
ferme de animale, ferme agricole.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07931
03/11/2022
ECOM NOVA PLUS SRL, STR.
MAHMUDIEI NR. 55, CAMERA NR.
1, JUDETUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

SOFAZIP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 12.01.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
24. Huse pentru mobilă, huse pentru scaune,
huse pentru perne, huse pentru fotolii puf, huse
pentru cuverturi matlasate, huse de mobilier
(neadaptate), huse de saltea ajustabile, huse
pentru pilote și plăpumi, țesături matlasate
(huse de saltele), huse textile pentru mobilier
(largi), huse textile neadaptate pentru mobilier,
huse (lenjerii) și pături pentru pat, huse
acoperitoare pentru mobilier de grădină, țesături
matlasate (huse pentru perne și saltele), huse
textile și din plastic pentru mobile (nemontate),
huse acoperitoare realizate din materiale textile
pentru mobilier, materiale textile utilizate pentru
confecționarea huselor pentru scaune, huse de
protecție pentru saltele și piese de mobilier, huse
din materiale textile și plastice pentru mobilier
(nemontate), huse de schimb pentru scaune ca
piese de mobilier (neadaptate), țesături din fibre
pentru confecționarea huselor de exterior pentru
mobilier, cuverturi pentru canapea, cuverturi,
cuverturi matlasate, cuverturi pentru pătuțuri,
cuverturi pentru pat, cuverturi pentru paturi,
cuverturi pentru canapele, cuverturi de pat,
cuverturi matlasate pentru paturi, cuverturi de pat
căptușite, cuverturi de pat matlasate, cuverturi
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cu falduri pentru paturi, pleduri și cuverturi
de pat, cuverturi pentru paturi pentru copii,
cuverturi matlasate cu umplutură din mătase,
cuverturi pentru pat (pături) confecționate
din bumbac, set alcătuit din pânze pentru
confecționarea cuverturilor, articole textile la
bucată pentru confecționarea cuverturilor de
pat, pleduri, materiale textile, țesături întărite
(textile), materiale compozite textile, textile
căptușite, articole textile nețesute, articole
nețesute (textile), materiale textile (produse),
panzeturi (materiale textile), materiale textile
pentru casă.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)
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ANTENA 3 S.A., B-DUL. DIMITRIE
POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA
14, PARTER, SECTORUL 2,
BUCURESTI, ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

știrile dimineții

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Managementul,
organizarea
și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicitate, publicitate prin televiziune, publicitate
radio, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, închirierea spaţiului publicitar,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
închiriere de spațiu publicitar în cadrul ziarelor,
revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de radio,
ori pe site-uri web, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, postarea de afişe și
anunțuri publicitare, pregătire și plasare online
de anunțuri publicitare pentru terți, publicare
de materiale publicitare online, publicitate
exterioară, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, producţia de clipuri publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri

publicitare), dezvoltarea de concepte publicitare,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
organizare de abonamente la un canal de
televiziune, pentru terți, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicaţii, stabilirea
abonamentelor la ziare și ziare electronice,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, studii de marketing, cercetare de
marketing, servicii de relaţii media, servicii
de revista presei, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, sondaje de opinie, relaţii
publice, organizarea de evenimente în scop
publicitar sau comercial, organizarea online de
evenimente în scop publicitar sau comercial,
organizarea de campanii de promovare,
organizarea de expoziții în scop publicitar
sau comercial, organizarea de târguri în
scop publicitar sau comercial, prezentări de
modă în scopuri comerciale sau publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
produselor și serviciilor prin intermediul
influencerilor, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor.
38. Telecomunicații, difuzarea de radio şi
televiziune, difuzare de programe și emisiuni
de televiziune, difuzare de programe și
emisiuni de radio, difuzare de informații
prin intermediul televiziunii, difuzarea prin
intermediul
televizorului,
difuzarea
prin
intermediul televiziunii prin cablu, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune, transmiterea de
programe și emisiuni de televiziune prin
satelit, difuzare de programe și emisiuni
de televiziune și/sau programe și emisiuni
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune
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în sistem pay-per-view, transmisie de știri
și informații de actualitate, emisiuni de știri
(transmisii), comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, servicii de
agenții de știri electronice, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii
de teleconferinţă, servicii de videoconferinţă,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea de
camere de chat pe internet, servicii de conferințe
pe web, trasmiterea video la cerere (videoon-demand), transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (webcam),
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producţia de programe de
radio, producția de programe de televiziune,
producţia de emisiuni de radio, producția
de emisiuni de televiziune, producția de
talk-show-uri de televiziune și/sau de radio,
organizarea de dezbateri televizate, organizarea
de dezbateri la radio, divertisment radio,
divertisment de televiziune, servicii de instruire
prin intermediul emisiunilor de radio sau de
televiziune, furnizare de servicii de divertisment
și educație prin intermediul televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație prin
intermediul posturilor de radio, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
concursuri la radio, producția de emisiuniconcurs pentru televiziune, prezentare de
programe de televiziune, prezentare de emisiuni
de televiziune, prezentare de programe de
radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, producția
și prezentarea emisiunilor de știri, producție
de programe de știri pentru difuzare prin
internet sau alte alte rețele de comunicații,
servicii jurnalistice, producția și prezentarea unei
emisiuni de televiziune care conține o combinatie
de anchete jurnalistice, investigații jurnalistice,
reportaje și dezbateri în platoul televiziunii pe
subiectele abordate, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune cu teme și invitați
din diferite domenii de interes, producția și
prezentarea unei emisiuni de televiziune în

care sunt prezentate și dezbătute principalele
informații și știri ale zilei, producția și prezentarea
de programe multimedia cu știri, cultură și
actualități, distribuite pe mai multe platforme
prin forme multiple ale suporturilor media de
transmisie, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii, altele decât
cele publicitare, închirierea de decoruri pentru
studiouri de televiziune, furnizarea de filme,
știri şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video-on demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, afaceri, organizare de gale
de ceremonie, producția de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de reportaje fotografice, fotografie, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizare de conținut audio și video online
nedescărcabil, servicii de publicare online,
servicii de publicare multimedia, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, creare (redactare)
de podcasturi, furnizarea de informații despre
divertisment, educație, activități sportive și
culturale, subtitrare, scriere de texte, cu
excepția textelor publicitare, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printro rețea globală de calculatoare, organizarea
expozițiilor în scop educațional, artistic sau
cultural, organizarea, susținerea și coordonarea
de conferințe, congrese și simpozioane,
organizarea, susținerea și coordonarea de
seminarii, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea de workshop-uri, organizarea
de ateliere, dublări, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, filmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
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sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
(divertisment și educație), servicii educative,
furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), organizarea de cursuri, prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare publicului
în scop cultural sau educațional, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, rezervarea
locurilor pentru spectacole, teatru radiofonic,
teatru de televiziune, producţii de teatru,
organizarea de spectacole live, organizarea
de cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut de cărți și
materiale educative efectuate prin intermediul
unei biblioteci, inclusiv prin intermediul unei
biblioteci online, servicii de bibliotecă mobilă,
instruire practică (demonstraţii), producţia de
spectacole, organizarea de concerte, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de competiții în scop sportiv, educațional sau
de divertisment, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, competiții sportive și de
atletism și programe de decernare de premii,
proiecții de filme cinematografice, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate online accesibilă prin
intermediul unui abonament și care conține ziare
și extrase din ziare, precum și emisiuni de
televiziune și de radio înregistrate, servicii de
biblioteci multimedia (mediateci).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07933
03/11/2022
MIRCEA-BOGDAN PETRE, STR.
DEALUL TUGULEA NR 13, BL A5,
SC 3, ET 3, AP 48, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA
ANGHEL LUMINITA DOINA
CABINET DE PROPRIETATE
INTELECTUALA, STR.
GHERGHITEI, NR. 1, BL. 94B,
SC. B, ET. 9, AP. 76, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022511, ROMANIA

RISEUP
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:indigo
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Administrare de afaceri, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare în
materie de activități de marketing, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, dezvoltare de campanii
promoționale, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, difuzare de
materiale publicitare pentru terți, printr-o
rețea de comunicaţii on-line pe internet,
distribuire de anunţuri publicitare, furnizarea
de spaţiu pe pagini web pentru promovare
de produse şi servicii, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
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bunuri şi servicii, intermediere de afaceri
comerciale pentru terţi, intermediere de
contracte de cumpărare şi vânzare de produse
și servicii, pentru alte persoane, marketing
destinat unui anumit scop, marketing pentru
evenimente, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promotionale şi publicitare,
organizare de prezentări comerciale, organizare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
şi coordonare de evenimente promotionale
de marketing pentru terţi, organizare și
coordonare de întâlniri de afaceri, organizare
și plasare de reclame, organizare și realizare
de evenimente promoționale, producție de
înregistrări video în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
promovare de competiții și evenimente sportive,
promovare de evenimente speciale, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovarea produselor
şi serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele şi serviciile
cu competiţii sportive, publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin internet,
publicitate prin intermediul panourilor electronice
de afişare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, publicitate și reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului, poștei,
publicitate și reclamă, publicitate televizată,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de publicitate prin afișarea de
reclame pe baloane, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii pentru haine,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de toaletă, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la genți de
mână, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de voiaj, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
încheierea de contracte de cumpărare și vânzare
de mărfuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cacao, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bagaje, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bere, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu genți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu genți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu cafea, negociere de contracte
privind achiziția și vânzarea de produse
pentru terți, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu încălțăminte, furnizare și închiriere
de spațiu publicitar pe internet, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare
de produse și servicii, furnizarea de spațiu
publicitar în publicații periodice, ziare și reviste,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, producție de clipuri publicitare,
producție de material publicitar și anunțuri
publicitare, producție de material publicitar
visual, producție de materiale publicitare,
productie de publicitate televizata si radiofonica,
producție de reclame cinematografice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, 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 băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale educaționale,
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servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu preparate dietetice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
suplimente alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la articole sportive, servicii de
vânzare prin licitații online prin internet, servicii
promoționale de publicitate, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile.
39. Servicii de navigație aeriană, depozitare
de vehicule, locație de vehicule, închirieri
de vehicule, transport de vehicule, livrare de
vehicule, vehicule (închiriere de -), organizarea
închirierii de vehicule, închirieri de vehicule
terestre, închirieri (charter) de vehicule, închirieri
de vehicule motorizate, închiriere de vehicule
rutiere, închiriere de vehicule de agrement,
parcare și depozitare vehicule, ancorare,
parcare și depozitare de vehicule, servicii de
transport al vehiculelor, transport cu vehicule
acționate de om, închiriere de vehicule echipate
cu nacele, închirierea de vehicule dotate cu
gps, închirieri de spații de parcare pentru
vehicule, transport cu vehicule motorizate pe
două roți, închirieri de vehicule și aparate de
zbor, transport aerian, închirierea de aeronave,
servicii de curierat aerian, transport aerian de
mărfuri, servicii de transport aerian, consultanță
în domeniul transportului aerian, organizare de
transport terestru, maritim și aerian.
41. Organizarea de spectacole aeriene,
furnizarea de instalații pentru activități de
recreere în aer liber, fotografii aeriene, servicii
de filmări aeriene, activități sportive, servicii
sportive, exploatarea instalațiilor sportive,
furnizarea instalațiilor sportive, organizarea
turneelor sportive, organizare de competiții
sportive și evenimente sportive, organizare
de activități sportive și competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, producție de evenimente
sportive, rezervare de instalații sportive, servicii
pentru parcuri sportive, activități sportive și
culturale, organizarea de competiții sportive,
organizare de turnee sportive, furnizare de
instalații sportive, organizarea de competiții
sportive, organizarea de evenimente sportive,
coordonare de evenimente sportive, închiriere
de instalații sportive, organizare de evenimente
sportive și de competiții sportive, exploatare de
locații sportive, activități sportive și de recreere,
arbitraj în cadrul evenimentelor sportive, servicii
furnizate de cluburi sportive, închiriere de
echipamente pentru evenimente sportive, cluburi
de agrement cu instalații sportive, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, producție
de evenimente sportive pentru filme, pregătire cu

privire la activități sportive, furnizare de instalații
pentru turnee sportive, închiriere de echipament
pentru evenimente sportive, producție de
evenimente sportive pentru televiziune, activități
de divertisment, sportive și culturale, organizare
și coordonare de competiții sportive, cursuri de
pregătire în activități sportive, servicii educative,
de divertisment și sportive, închiriere de
echipament și instalații sportive, management de
evenimente pentru cluburi sportive, organizare
de competiții și evenimente sportive, organizare
de evenimente și concursuri sportive, organizare
de activități sportive sau competiții, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de activități sportive și competiții, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de curse sportive în jurul lumii,
punere la dispoziție de instalații pentru cluburi
sportive, rezervare de locuri pentru spectacole
și evenimente sportive, furnizare de instalații
pentru activități sportive de recreere, servicii
de divertisment sub forma de evenimente
sportive, divertisment furnizat în timpul pauzelor
din cadrul evenimentelor sportive, angajarea
de personalități sportive pentru evenimente
(servicii de reprezentanță), organizare de
activități sportive pentru tabere de vară, servicii
de divertisment furnizate la cluburi sportive
private (country club), organizare de spectacole,
producție de spectacole, organizarea de
spectacole aviatice, organizare de spectacole
muzicale, organizare de spectacole vizuale,
organizarea de spectacole culturale, organizare
de spectacole în direct, prezentări de spectacole
în direct, producția de spectacole în direct,
producție de spectacole și filme, organizare
de spectacole de divertisment, servicii de
spectacole în direct, organizarea de spectacole
(servicii de impresariat), organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizare și
realizare de spectacole aviatice, organizare
de spectacole în scopuri de divertisment,
organizare de competiții recreative, organizare
de jocuri și competiții, organizare și coordonare
de competiții, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de competiții sub formă
de curse, cursuri de fitness aerian, concursuri
de aerobic, servicii de formare cu privire la
comercializarea de vehicule, activități culturale,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de festivități în scopuri culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizarea de competiții,
organizare de competiții în scopuri recreative,
organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, servicii de rezervare și
vânzare de bilete pentru evenimente, organizare
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de evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, furnizarea de buletine informative online în domeniul divertismentului sportiv.
───────
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ANTENA 3 S.A., B-DUL. DIMITRIE
POMPEIU NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA
MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTORUL
1, BUCURESTI, ROMANIA

Antena 3 Newsroom

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Managementul,
organizarea
și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicitate, publicitate prin televiziune, publicitate
radio, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, închirierea spaţiului publicitar,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
închiriere de spațiu publicitar în cadrul ziarelor,
revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de radio,
ori pe site-uri web, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, postarea de afişe și
anunțuri publicitare, pregătire și plasare online
de anunțuri publicitare pentru terți, publicare
de materiale publicitare online, publicitate
exterioară, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, producţia de clipuri publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), dezvoltarea de concepte publicitare,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de

comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
organizare de abonamente la un canal de
televiziune, pentru terți, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicaţii, stabilirea
abonamentelor la ziare și ziare electronice,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, studii de marketing, cercetare de
marketing, servicii de relaţii media, servicii
de revista presei, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, sondaje de opinie, relaţii
publice, organizarea de evenimente în scop
publicitar sau comercial, organizarea online de
evenimente în scop publicitar sau comercial,
organizarea de campanii de promovare,
organizarea de expoziții în scop publicitar
sau comercial, organizarea de târguri în
scop publicitar sau comercial, prezentări de
modă în scopuri comerciale sau publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
produselor și serviciilor prin intermediul
influencerilor, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor.
38. Telecomunicații, difuzarea de radio şi
televiziune, difuzare de programe și emisiuni
de televiziune, difuzare de programe și
emisiuni de radio, difuzare de informații
prin intermediul televiziunii, difuzarea prin
intermediul
televizorului,
difuzarea
prin
intermediul televiziunii prin cablu, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune, transmiterea de
programe și emisiuni de televiziune prin
satelit, difuzare de programe și emisiuni
de televiziune și/sau programe și emisiuni
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune
în sistem pay-per-view, transmisie de știri
și informații de actualitate, emisiuni de știri
(transmisii), comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, servicii de
agenții de știri electronice, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
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pentru serviciile de teleshopping, servicii
de teleconferinţă, servicii de videoconferinţă,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea de
camere de chat pe internet, servicii de conferințe
pe web, trasmiterea video la cerere (videoon-demand), transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (webcam),
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producţia de programe de
radio, producția de programe de televiziune,
producţia de emisiuni de radio, producția
de emisiuni de televiziune, producția de
talk-show-uri de televiziune și/sau de radio,
organizarea de dezbateri televizate, organizarea
de dezbateri la radio, divertisment radio,
divertisment de televiziune, servicii de instruire
prin intermediul emisiunilor de radio sau de
televiziune, furnizare de servicii de divertisment
și educație prin intermediul televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație prin
intermediul posturilor de radio, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
concursuri la radio, producția de emisiuniconcurs pentru televiziune, prezentare de
programe de televiziune, prezentare de emisiuni
de televiziune, prezentare de programe de
radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, producția
și prezentarea emisiunilor de știri, producție
de programe de știri pentru difuzare prin
internet sau alte alte rețele de comunicații,
servicii jurnalistice, producția și prezentarea unei
emisiuni de televiziune care conține o combinatie
de anchete jurnalistice, investigații jurnalistice,
reportaje și dezbateri în platoul televiziunii pe
subiectele abordate, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune cu teme și invitați
din diferite domenii de interes, producția și
prezentarea unei emisiuni de televiziune în
care sunt prezentate și dezbătute principalele
informații și știri ale zilei, producția și prezentarea
de programe multimedia cu știri, cultură și
actualități, distribuite pe mai multe platforme
prin forme multiple ale suporturilor media de
transmisie, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii, altele decât
cele publicitare, închirierea de decoruri pentru

studiouri de televiziune, furnizarea de filme,
știri şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video-on demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, afaceri, organizare de gale
de ceremonie, producția de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, servicii de reporteri de ştiri, servicii
de reportaje fotografice, fotografie, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
furnizarea online de muzică, nedescărcabilă,
furnizare de conținut audio și video online
nedescărcabil, servicii de publicare online,
servicii de publicare multimedia, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, creare (redactare)
de podcasturi, furnizarea de informații despre
divertisment, educație, activități sportive și
culturale, subtitrare, scriere de texte, cu
excepția textelor publicitare, publicare de texte
și imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printro rețea globală de calculatoare, organizarea
expozițiilor în scop educațional, artistic sau
cultural, organizarea, susținerea și coordonarea
de conferințe, congrese și simpozioane,
organizarea, susținerea și coordonarea de
seminarii, organizarea şi susţinerea colocviilor,
organizarea de workshop-uri, organizarea
de ateliere, dublări, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
microfilmare, filmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
(divertisment și educație), servicii educative,
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furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), organizarea de cursuri, prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare publicului
în scop cultural sau educațional, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, rezervarea
locurilor pentru spectacole, teatru radiofonic,
teatru de televiziune, producţii de teatru,
organizarea de spectacole live, organizarea
de cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut de cărți și
materiale educative efectuate prin intermediul
unei biblioteci, inclusiv prin intermediul unei
biblioteci online, servicii de bibliotecă mobilă,
instruire practică (demonstraţii), producţia de
spectacole, organizarea de concerte, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de competiții în scop sportiv, educațional sau
de divertisment, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, competiții sportive și de
atletism și programe de decernare de premii,
proiecții de filme cinematografice, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate online accesibilă prin
intermediul unui abonament și care conține ziare
și extrase din ziare, precum și emisiuni de
televiziune și de radio înregistrate, servicii de
biblioteci multimedia (mediateci).
───────
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KAMA EYES
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 01.15.15
(591) Culori revendicate:verde (HEX
#99CB52), alb (HEX #FEFEFE)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, preparate pentru albit și alte
substanțe pentru spălat, uleiuri esențiale și
extracte aromatice.
5. Produse
igienice
pentru
medicină,
dezinfectante,
suplimente
alimentare
si
preparate dietetice, produse și articole pentru
igienă.
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe.
───────

