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Cereri Mărci publicate în 22/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2022 05921 15/09/2022 Oscar Accessories SRL OSCAR DEKO

3 M 2022 05983 15/09/2022 CENTRUL DE TERAPIE ŞI
MASAJ DORA COCIŞ SRL

MyBoutique

4 M 2022 06078 15/09/2022 NICPREM IMPEX SRL NP NICPREM

5 M 2022 06405 15/09/2022 ATC TEAM CREATIONS SRL VIM CHIC

6 M 2022 06406 15/09/2022 AROMA BURSA MEYVE
SULARI VE GIDA SANAYI
ANONIM SIRKETI

aroma

7 M 2022 06407 15/09/2022 AUGSBURG INTERNATIONAL
IMPEX SRL

KRIEGER DIE BREMSE

8 M 2022 06408 15/09/2022 AUGSBURG INTERNATIONAL
IMPEX SRL

RINGER DER ANTRIEB

9 M 2022 06409 15/09/2022 AUGSBURG INTERNATIONAL
IMPEX SRL

STOCKER DER FILTER

10 M 2022 06410 15/09/2022 AUGSBURG INTERNATIONAL
IMPEX SRL

E-KRAFT

11 M 2022 06411 15/09/2022 AUGSBURG INTERNATIONAL
IMPEX SRL

K-STARK

12 M 2022 06412 15/09/2022 MARIA SOLOMAN ms Maria Șoloman Art

13 M 2022 06413 15/09/2022 AUGSBURG INTERNATIONAL
IMPEX SRL

AiFleet POWERED BY
AUGSBURG INTERNATIONAL

14 M 2022 06414 15/09/2022 AUGSBURG INTERNATIONAL
IMPEX SRL

AUGSBURG SHOP Partener
AUGSBURG INTERNATIONAL

15 M 2022 06415 15/09/2022 AAIM STUDIO ARCHITECTURE
S.R.L.

m AAIM ARCHITECTURE

16 M 2022 06416 15/09/2022 BETONTEST & CONSULTING
CO SRL

Betontest

17 M 2022 06417 15/09/2022 ACE FAMILY ART S.R.L. PARASUTESCU

18 M 2022 06418 15/09/2022 AMIA SOLUTIONS SRL mintminds

19 M 2022 06419 15/09/2022 DR. ANA MARIA BIOLAN
DENTAL PRACTICE SRL

DENTAL PRACTICE CLINICA
DENTARA

20 M 2022 06420 15/09/2022 CORUL NATIONAL DE
CAMERA "MADRIGAL-MARIN
CONSTANTIN"

CLASSICAL CHRISTMAS
MARKET

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05758 23/08/2022     IONESCU ALINA TIME4WE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2022 06421 15/09/2022 LGA EQUIPMENT

CONSULTING SRL
KOTYS

22 M 2022 06423 15/09/2022 EVENTIVITY ATELIER SRL Eventivity Atelier

23 M 2022 06425 15/09/2022 SC EVOLUTION ART SYSTEM
SRL

sc evolution art system srl

24 M 2022 06426 15/09/2022 BOGDAN PÎRJOL ROYAL INK

25 M 2022 06427 15/09/2022 STEFAN-VALENTIN MANDACHI Cucinotti Un Viaggio delizioso

26 M 2022 06428 15/09/2022 SOCIETATEA ROMANA
DE GERONTOLOGIE SI
GERIATRIE

Societatea Română de
Gerontologie și Geriatrie

27 M 2022 06429 15/09/2022 SOCIETATEA ROMANA
DE GERONTOLOGIE SI
GERIATRIE

Romanian Journal of
Gerontology and Geriatrics

28 M 2022 06430 15/09/2022 GEORGE DULGHERU ASPIROM

29 M 2022 06431 15/09/2022 SC FLAVUS INVESTITII SRL Power2Go

30 M 2022 06432 15/09/2022 TRANSILVANIA GAS
DISTRIBUTION SRL

SoriFlor

31 M 2022 06435 15/09/2022 ISTRATE ANA-MARIA-ROXANA ÎN.CREION Roxana H

32 M 2022 06436 15/09/2022 RADUCU MIHAI CHECHERIȚĂ Vibrații Înalte

33 M 2022 06438 15/09/2022 IONEL ZYTO-DUMITRESCU SOCIAL.RO

34 M 2022 06439 15/09/2022 SILVIU CIOCAN LUNAMOUR

35 M 2022 06441 15/09/2022 VLAD POPA Narrative

36 M 2022 06442 15/09/2022 VLAD POPA narativ

37 M 2022 06443 15/09/2022 VLAD POPA Write your own story

38 M 2022 06445 15/09/2022 MIND ARCHITECT MEDIA SRL BRAIN FOOD

39 M 2022 06446 15/09/2022 CUPCAKES STREET S.R.L. Laboratorul cu dulciuri

40 M 2022 06447 15/09/2022 STRUBO CED S.R.L. STRUBO CED

41 M 2022 06448 15/09/2022 ANCUTA-GIANINA OPRE Bere de cartier

42 M 2022 06449 15/09/2022 THE HEATH CREATIVE
AGENCY S.R.L

Mayheath

43 M 2022 06450 15/09/2022 MAGIC MAKER
PR&COMMUNICATION SRL

MAGIC MAKER
COMMUNICATION

44 M 2022 06451 15/09/2022 RIZZO REAL ESTATE S.R.L. ARTIS

45 M 2022 06452 15/09/2022 MACRO CONSULTING SRL ACADEMIA DE FINANȚARE
Centru educațional pentru afaceri
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
46 M 2022 06453 15/09/2022 MIND ARCHITECT MEDIA SRL BOOK ESPRESSO

47 M 2022 06454 15/09/2022 MIND ARCHITECT MEDIA SRL MIND SNACKS

48 M 2022 06455 15/09/2022 S.C. MR.CLEANUP S.R.L. Knou

49 M 2022 06456 15/09/2022 MIND ARCHITECT MEDIA SRL COUCH TALKS

50 M 2022 06457 15/09/2022 CUPCAKES STREET S.R.L. Laboratorul cu dulciuri

51 M 2022 06458 15/09/2022 IONUT GABI RAILEANU PORTRAIT by Reposturare

52 M 2022 06459 15/09/2022 MIND ARCHITECT MEDIA SRL

53 M 2022 06460 15/09/2022 MIND ARCHITECT MEDIA SRL MIND ARCHITECT
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RADULESCU, NR.19, SECTOR 4,
BUCURESTI, 040336, ROMANIA

(540)

TIME4WE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 17.01.07

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

35. Servicii asigurate de magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţa sau prin mijloace electronice
( site-ul web sau emisiuni de teleshoping),
servicii de agentii de import-export.
41. Organizare de seminarii terapeutice şi
psihoterapeutice, evenimente educaţionale,
programe de training (instruire), organizare de
conferinţe, publicare de cărţi, broşuri, pliante
reviste, altele decât cele publicitare.

───────

(210) M 2022 05921
(151) 15/09/2022
(732) Oscar Accessories SRL, STR.

POEZIEI, NR. 1, CONSTRUCTIA
C1, PARTER, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

OSCAR DEKO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.11.03

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

clase:
6. Metale comune și aliaje ale acestora,
minereuri, materiale metalice pentru structuri și
construcții, construcții metalice transportabile,
cabluri și fire neelectrice din metal comun,
fierărie, articole mici din armătură metalică,
containere din metal pentru depozitare sau
transport, seifuri.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2022 05983
(151) 15/09/2022
(732) CENTRUL DE TERAPIE ŞI MASAJ

DORA COCIŞ SRL, STR. FABRICII
7, BL. F3, SC. 1, AP. 1, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400620, CLUJ,
ROMANIA

(540)
MyBoutique

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

35. Prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni

───────

(210) M 2022 05758
(151) 23/08/2022
(732) IONESCU ALINA, STR. DRUMEA
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(210) M 2022 06078
(151) 15/09/2022
(732) NICPREM IMPEX SRL,

STR.RACARI, NR.5, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) DRUGESCU JEAN, STR.
SFANTUL STEFAN, NR. 23,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

NP NICPREM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.19; 26.01.03;
29.01.03; 29.01.06

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

clase:
9. Intrerupătoare de circuit, conectori, electrici,
prize electrice.
17. Substanțe din plastic, semiprelucrate .
35. Tinerea evidenței contabile / contabilitate,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
întocmirea extraselor de cont, analiza costurilor.
42. Controlul calității, stilizare (proiectare
industrial), consultanță tehnologică.

───────

(210) M 2022 06405
(151) 15/09/2022
(732) ATC TEAM CREATIONS SRL,

STR. COSTACHE ARISTIA NR. 25,
BUCURESTI, 010912, ROMANIA

(540)
VIM CHIC

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

14. Bijuterii.
25. Articole de îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2022 06406
(151) 15/09/2022
(732) AROMA BURSA MEYVE SULARI

VE GIDA SANAYI ANONIM
SIRKETI, YENIDOGAN OSB
MAHALLESI, ATATÜRK CADDESI,
NO:232 /1, GURSU, BURSA,
TURCIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)

aroma

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
30. Ceai rece, concentrate și extracte de legume
și fructe pentru gătit.
32.  Băuturi sub formă de pulbere și băuturi
sub formă granulată, din extracte din fructe si
legume, apa, apa minerală, apă gazoasă, apă
tonică, sucuri de legume și fructe, siropuri și alte
preparate pentru fabricarea sucurilor din legume
și fructe, concentrate și extracte din legume și
fructe.

───────
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(210) M 2022 06407
(151) 15/09/2022
(732) AUGSBURG INTERNATIONAL

IMPEX SRL, STR. NICOLAE
APOSTOL NR. 2-4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

KRIEGER DIE BREMSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, mașini automate de vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor.

───────

(210) M 2022 06408
(151) 15/09/2022
(732) AUGSBURG INTERNATIONAL

IMPEX SRL, STR. NICOLAE
APOSTOL NR. 2-4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

RINGER DER ANTRIEB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, mașini automate de vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, toate acestea în
legătură cu comerţul cu piese auto şi reparării de
autovehicule.

───────
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(210) M 2022 06409
(151) 15/09/2022
(732) AUGSBURG INTERNATIONAL

IMPEX SRL, STR. NICOLAE
APOSTOL NR. 2-4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

STOCKER DER FILTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, mașini automate de vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, toate acestea în
legătură cu comerţul cu piese auto şi reparării de
autovehicule.

───────

(210) M 2022 06410
(151) 15/09/2022
(732) AUGSBURG INTERNATIONAL

IMPEX SRL, STR. NICOLAE
APOSTOL NR. 2-4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
E-KRAFT

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, mașini automate de vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2022 06411
(151) 15/09/2022
(732) AUGSBURG INTERNATIONAL

IMPEX SRL, STR. ȘOSEAUA DE
CENTURĂ NR. 5-6, JUD. ILFOV,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
K-STARK

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, mașini automate de vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────
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(210) M 2022 06412
(151) 15/09/2022
(732) MARIA SOLOMAN, STR.

VISCOLULUI NR. 95, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ms Maria Șoloman Art

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 26.01.03

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 06413
(151) 15/09/2022
(732) AUGSBURG INTERNATIONAL

IMPEX SRL, STR. NICOLAE
APOSTOL NR. 2-4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AiFleet POWERED BY
AUGSBURG INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, toate acestea în

legătură cu comerţul cu piese auto şi reparării de
autovehicule.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare și
de reparații.

───────

(210) M 2022 06414
(151) 15/09/2022
(732) AUGSBURG INTERNATIONAL

IMPEX SRL, STR. NICOLAE
APOSTOL NR. 2-4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AUGSBURG SHOP Partener
AUGSBURG INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală, aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală, de origine
germană.

───────
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(210) M 2022 06415
(151) 15/09/2022
(732) AAIM STUDIO ARCHITECTURE

S.R.L., STR. CRISTEA MATEESCU
NR. 11, BL. T15C, SC. 1, ET. 7,
AP. 35, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

m AAIM ARCHITECTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

42. Servicii de arhitectură.
───────

(210) M 2022 06416
(151) 15/09/2022
(732) BETONTEST & CONSULTING

CO SRL, ȘOS. PANTELIMON
NR. 326, BL. D2, SC. A, ET. 2,
AP. 7, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Betontest

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.02; 26.05.06; 29.01.13

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

clase:
19. Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi
construcţii, ţevi rigide cu excepția celor de
metal pentru construcţii, asfalt, smoală şi
bitum, construcţii nemetalice transportabile,
monumente, nemetalice, beton, ciment.
35. Servicii de agenții de import export, servicii
de vânzare online și offline, organizarea de
târguri cu scop comercial și publicitar, publicitate,
servicii de promovare.
42. Servicii de testare a materialelor de
construcții civile, industriale și pentru
infrastructură.

───────
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(210) M 2022 06417
(151) 15/09/2022
(732) ACE FAMILY ART S.R.L.,

SAT PIETROȘANI NR. 7, JUD.
PRAHOVA, COMUNA PUCHENII
MARI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)
PARASUTESCU

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

35. Publicitate, servicii de marketing.
───────

(210) M 2022 06418
(151) 15/09/2022
(732) AMIA SOLUTIONS SRL, STR.

LIVIU REBREANU NR.46-58,
BL.VII, SC.J, ET.2, AP28, SECTOR
3, BUCURESTI, 031793, ROMANIA

(540)

mintminds

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.13; 26.04.04

(591) Culori revendicate:verde (Hex
#099682), negru (Hex #000000)

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

35. Administraţie comercială, publicitate,
administrarea afacerilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, servicii de comenzi online,

servicii de publicitate furnizate pe internet,
publicitate, publicitate online, publicitate și
reclamă, promovarea afacerii (publicitate),
publicitate și marketing, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate în
vederea recrutării personalului, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing
și materiale promoționale, administrație
comercială, managementul și administrarea
afacerilor, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), servicii de programare a întâlnirilor
(lucrări de birou), servicii de memento pentru
întâlniri (lucrări de birou), servicii de prelucrare
de date (lucrări de birou), întocmire de
reclame, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și
mostre), administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor comerciale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, administrare
de afaceri, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale.
42. Dezvoltare de software, design și dezvoltare
de software, dezvoltare de software pentru
terți, dezvoltare software, programare și
implementare, dezvoltare și testare de software,
proiectare, dezvoltare și implementare de
software, dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, consultanță în materie de
proiectare și dezvoltare de software, servicii it
în legătură cu stocarea electronică de date,
servicii de consultanţă în materie de tehnologie
a informaţiei (it), servicii it, gestionarea serviciilor
informatice (itsm), managementul proiectelor it,
programare pentru calculatoare, modernizare de
software de calculatoare, instalarea de software,
proiectare de software, elaborare de software,
creare de software, actualizarea software-ului,
dezvoltare de software, închirierea de software,
inginerie de software informatic, software
ca serviciu (saas), proiectare personalizată
de software, dezvoltare de software în
cadrul publicării de software, servicii de
personalizare de software, scriere de software
de calculator, design şi dezvoltare de software,
copiere de software de calculator, testare de
software de calculator, dezvoltare de software
pentru terţi, actualizarea software-ului pentru
computer, configurare de software de calculator,
programare de pagini web, programare
de pagini web personalizate, dezvoltare
software, programare şi implementare, cercetare
privind programarea pe calculator, programare
pentru calculatoare pentru prelucrarea datelor,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, servicii ştiinţifice de programare de
calculatoare, servicii de proiectare şi programare
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informatică, programare de programe pentru
procesarea datelor, servicii de consultanţă
privind programarea calculatoarelor, furnizare
de informaţii privind programarea informatică,
programare de echipamente de prelucrare a
datelor, consultanţă tehnologică, servicii de
consultanţă tehnică, servicii de consultanţă
tehnologică, monitorizarea sistemelor de reţea,
monitorizare de sisteme informatice pentru
detectarea avariilor, servicii de monitorizare
a sistemelor de securitate informatică,
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă, servicii de consultanţă în
materie de proiectare de software de calculator,
servicii de consultanţă şi de informaţii despre
proiectare de software de calculator, servicii de
consultanţă şi de informaţii despre proiectare,
programare şi întreţinere de software de
calculator, consultanţă în legătură cu proiectarea
de pagini principale şi de pagini de internet,
servicii de consultanţă în materie de proiectare a
sistemelor informatice, consultanţă în materie de
proiectare şi dezvoltare de software, consultanţă
privind proiectarea şi dezvoltarea de programe
informatice, servicii de consultanţă pentru
proiectarea sistemelor informaţionale, servicii de
consultanţă în materie de proiectare, proiectare
de software pentru terţi, dezvoltare şi testare de
software, elaborare şi actualizare de software
informatic, întreţinere, reparaţii şi actualizare
de software, actualizare de software pentru
prelucrarea datelor, proiectare, dezvoltare şi
implementare de software, proiectare de
software pentru telefoane inteligente, cercetare
şi dezvoltare de software informatic, proiectare şi
dezvoltare de software de calculator, consultanţă
profesională privind programele software de
calculator, instalare de software pentru baze
de date, programare de software pentru
platforme de internet, identificarea defecţiunilor
în software-ul de calculator, dezvoltare de
software de calculator pentru terţi, cercetare în
materie de software de calculator, proiectare,
dezvoltare şi programare de software de
calculator, dezvoltare de hardware si software
de calculator, proiectare de hardware şi software
pentru calculator, programare de software
pentru procesarea datelor electronice (edp),
instalare, întreţinere şi actualizare de software de
calculatoare, eliminarea erorilor de software de
calculator pentru terţi, consultanţă în domeniul
tehnologiei informaţiei, servicii de consultanţă
în domeniul calculatoarelor şi al tehnologiei
informaţiei, stocarea electronică a datelor,
consultanţă în materie de programare pe
calculator, servicii de consultanţă profesională
privind programarea informatică, servicii de
consultanţă privind programarea pe calculator,

servicii de consultanţă tehnică referitoare la
programarea informatică, programare pentru
calculatoare pentru sistemele de procesare a
datelor şi de comunicaţii, servicii de consultanţă
în materie de utilizare de software de calculator,
consultanţă în domeniul proiectării de software,
consultanţă în materie de testare a sistemelor
de aplicaţii informatice, servicii de cercetare
şi consultanţă privind software-ul de calculator,
servicii de consultanţă în materie de calculatoare
şi software, servicii de consultanţă în domeniul
dezvoltării de produse şi al îmbunătăţirii
calităţii produselor software, prestare de servicii
de informaţii, consiliere şi consultanţă în
domeniul software-ului de calculator, consultanță
în domeniul integrării sistemelor informatice,
consultanță în domeniul tehnologiei informației,
consultanță privind actualizarea de software de
calculator, consultanță în materie de dezvoltare
de sisteme informatice, consultanță tehnică
pentru aplicarea și utilizarea software-ului de
calculator, consultanță tehnică privind instalarea
și întreținerea de software de calculator,
servicii de asistență tehnică referitoare la
software și aplicații de calculator, servicii
de consultanță pentru software, actualizare
de programe de calculatoare pentru terți,
actualizare de software de calculator pentru
terți, actualizare de software pentru prelucrarea
datelor, actualizare și întreținere de software
și programe de calculator, actualizare și
adaptare a programelor de calculator în
funcție de cerințele utilizatorilor, actualizarea
bazelor de date informatice, actualizarea
programelor de calculator, actualizarea
software-ului, actualizarea software-ului pentru
computer, compilare de programe de
calculator, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea
și actualizarea software-ului informatic, creare
de pagini web, creare, actualizare și adaptare
de programe de calculator, creare de software,
creare de programe informatice, creare de site-
uri pe internet, creare, proiectare și întreținere
de pagini web, creare, întreținere și adaptare
de software, creare și design de site-uri web
pentru terți, creare de pagini web pentru alte
persoane, design de site-uri web, creare și
întreținere de site-uri (pagini web) pentru terți,
creare și întreținere de pagini web, elaborare
de programe pentru calculatoare pentru terți,
elaborare de software, elaborare și actualizare
de software informatic, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, eliminarea erorilor
de software de calculator pentru terți, furnizare
de informații despre proiectarea și dezvoltarea
de software, planificare, creare, dezvoltare și
întreținere de site-uri web online pentru terți,
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proiectare, creare și programare de pagini web,
întreținere de software de prelucrare a datelor.

───────

(210) M 2022 06419
(151) 15/09/2022
(732) DR. ANA MARIA BIOLAN

DENTAL PRACTICE SRL, STR.
DRUMUL TABEREI, NR.39A,
BLOC 801, SCARA B, AP.46,
PARTER, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

DENTAL PRACTICE
CLINICA DENTARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 02.09.10

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

44. Servicii stomatologice.
───────

(210) M 2022 06420
(151) 15/09/2022
(732) CORUL NATIONAL DE

CAMERA "MADRIGAL-MARIN
CONSTANTIN", STR. ION
CAMPINEANU NR.28, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
CLASSICAL

CHRISTMAS MARKET

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

38. Telecomunicatii.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 06421
(151) 15/09/2022
(732) LGA EQUIPMENT CONSULTING

SRL, STR. DAMBULUI, NR.100,
SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR.8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
KOTYS

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

2. Diluanti și agenți de îngroșare, coloranți și
cerneluri, strat de protecție, vopsele, coloranți,
pigmenți și cerneluri, rășini naturale în stare
brută, lacuri, substanțe de conservare, cartușe
de imprimantă (încărcate) pentru dispoztive de
imprimare electronică, tonere, tonere introduse
în cartușe, tonere (cerneluri uscate) pentru
xerografie.
6. Articole de fierărie, containere, articole de
transport și ambalare din metal, materiale de
construcții și elemente din metal, materiale
neprocesate sau semi-procesate din metal,
cu utilizare nespecificată, statui și obiecte
de artă din metale comune, structuri și
construcții metalice transportabile, uși, porți,
ferestre și jaluzele pentru ferestre din
metal, feronerie, butoaie metalice, suporturi
metalice pentru butoaie, recipiente metalice
industriale pentru ambalare, recipiente metalice
sub formă de capsule, cutii metalice,
containere metalice (depozitare, transport),
butoaie metalice pentru depozitare, rezervoare
metalice pentru depozitarea lichidelor, sisteme
de rafturi (structuri) metalice pentru depozitare,
coşuri metalice de depozitare pentru uz general,
recipiente din metal de uz general pentru
depozitare, suporturi metalice pentru haine,
marchize metalice (construcții), adăposturi
metalice pentru depozitare, cutii metalice
utilizate pentru depozitare.
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8. Instrumente pentru igienă și frumusețe
pentru oameni și animale, acționate manual,
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile
de tăiat de bucătărie, unelte manuale și
instrumente pentru tratarea materialelor și pentru
construcție, reparație și întreținere, unelte pentru
ridicat (cricuri), ustensile pentru manechiură și
pedichiură, aparate pentru aranjarea părului,
accesorii de pedichiură (instrumente manuale),
aparate electrice de coafare, dispozitive electrice
de curbat gene, instrumente pentru tunderea
și îndepărtarea părului, foarfece, instrumente
manuale folosite în îngrijirea frumuseții, mașini
de tuns, instrumentar de pedichiură, ustensile
pentru arta corporală, clești de unghii, lame
de ras, rezerve de lame de ras, dispozitive
pentru distribuirea lamelor de ras, lame pentru
aparate de ras electrice, cutii pentru tacâmuri,
tacâmuri biodegradabile, seturi de tacâmuri,
aparate electrice de tuns barba, aparate electrice
de tuns părul din nas, aparate electrice
de tuns părul din urechi, aparate electrice
pentru tuns (instrumente manuale), aparate
electrice pentru tuns părul, aparate pentru
epilat prin electroliză, aparate pentru epilat,
electrice sau neelectrice, aparate neelectrice de
tuns barba, mașini de tuns electrice, lame de
ras, aparate pentru tuns si aranjat barba și
mustața, pieptene pentru contur barbă, pensete
pentru îndepărtarea părului, aparate de bărbierit,
aparate de bărbierit cu vibrații, aparate de ras
de unică folosință, aparate de ras electrice, brice
(de bărbierit), casete cu lame pentru aparate
de ras, cutii adaptate pentru lame de ras,
distribuitoare de lame pentru aparate de ras,
dispozitive pentru distribuirea lamelor de ras,
tocuri pentru aparate de ras, truse de bărbierit,
ondulatoare pentru gene, unelte de mână pentru
exfolierea pielii, unelte de mână folosite la
eliminarea pielii întărite, separatoare de gene,
răzuitoare de tapete, pulverizatoare manuale
cu pompă, pensete pentru gene artificiale,
ustensile pentru manechiură și pedichiură,
ustensile pentru arta corporală, clești de
unghii, freză electrică pentru unghii, instrumentar
de pedichiură, truse de manichiură, pile
electrice de unghii, pile de unghii, instrumente
pentru îndepărtarea cuticulelor, unghiere, truse
de pedichiură, aparate de curățat legume,
acționate manual, aparate de feliat legume,
argintărie (cuțite, furculițe și linguri), cutii pentru
tacâmuri, cuțite de bucătărie, cuțite, furculițe
și linguri, cuțite de masă, decojitoare de
legume, non-electrice, deschizătoare neelectrice
de conserve, deschizătoare de stridii, dispozitive
de curățat boabele de porumb, acționate manual,
dispozitive de curățat cartofi (instrumente
manuale), dispozitive pentru tăiat pizza,

feliatoare, acționate manual, dispozitive pentru
tăiat pastele (acționate manual), dispozitive de
curățat cartofi (cuțite), dispozitive de tăiat pizza,
neelectrice, dispozitive neelectrice de feliat
alimente, foarfece de bucătărie, feliatoare de
legume, instrumente pentru scoaterea solzilor de
pește, instrumente pentru extragerea cotoarelor
de măr, instrumente pentru decojirea fructelor,
non-electrice, instrumente de decorticat creveți,
gheare pentru carne, furculițe și linguri,
mânere pentru cuțite, lingurițe ca suvenire de
colecție, linguri, furculițe și cuțite de masă
pentru bebeluși, seturi de tacâmuri, răzători
de bucătărie, răzuitoare (cuțite), nivelatoare
pentru torturi, tacâmuri biodegradabile, tăietoare
de fructe, ustensile de mână pentru curățat
ananasul, tăietoare pentru cartofi prăjiți,
tocătoare de carne (unelte manuale), tacâmuri
speciale pentru bebeluși, tacâmuri și veselă
de unică folosință, din plastic, amestecătoare
(unelte manuale), aparate de sudură non-
electrice, bricege multifuncționale, centuri pentru
unelte, buzunare pentru unelte pentru a fi
atașate la centuri pentru unelte, chei pentru
crampoane pentru încălțămintea de golf, ciocane
de spart gheața, alonje pentru scule de mână,
dălți pentru sculptori, cuțitoaie de potcovar,
cuțite pentru scufundări, cuțite pentru bricolaj,
cuțite, colectoare de monede, clești de scos
cuie, clichete (unelte), foarfece de buzunar,
extractoare de cuie, despicătoare de bușteni
(unelte acționate manual), deschizătoare de
conserve acționate manual, fiare de gofrat,
hurci pentru spălarea aurului, macete, lopeți
pentru zăpadă, linguri pentru saună, instrumente
de tranșat, instrumente pentru sacrificarea și
tranșarea animalelor, mașini de tuns (manuale),
mașini de tăiat și fațetat, mojare și pisăloage,
pompe de mână, scule de mână pentru
perforare, acționate manual, altele decât cele
de birou, raclete pentru schiuri, pulverizatoare
(unelte acționate manual), pompe pentru lichide
(acționate manual), răngi de scos cuie (unelte
manuale), ciocane, ciocane de lemn și baroase,
clești patent, clești, cleme de prindere (scule
manuale), cuțite demontabile (componente
unelte de mână), fiare de marcare, echere
culisabile (unelte acționate manual), dispozitive
de îndreptare a firelor (unelte acționate manual),
dispozitive de curbat țevi (unelte acționate
manual), menghine, leviere, instrumente pentru
finisarea pereților din rigips, instrumente de
fixare și îmbinare, pene de fixare, perii de sârmă
(unelte acționate manual), mojare pentru pisat,
mistrii pentru îmbinări, mistrii pentru zidărie, oale
de turnătorie, patrițe de numerotare, mojare
pentru pisat (unelte manuale), piese de nivelare
pentru unelte acționate manual, răngi, raclete
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pentru pardoseli și ferestre, pompe de gresat,
punctatoare de centrare (portabile), pistoale de
călăfătuire, sule, tije pentru cabluri, unelte de
lustruit, scule rotative (unelte acționate manual),
șerpi pentru desfundat țevi, acționați manual,
unelte, acționate manual, pentru repararea
vehiculelor.
9. Unități de cd-rom, cd-rom-uri fără conținut
pentru înregistrare audio sau video, cd-i-uri pre-
înregistrate (compact discuri interactive), huse
pentru cd-uri, dispozitive de curățare pentru cd-
uri, suporturi de mouse, încărcătoare pentru
vehicule, organizatoare electronice, huse pentru
tablete, cabluri usb, cabluri usb luminoase,
încărcătoare, încărcătoare fără fir, încărcătoare
pentru vehicule, încărcătoare pentru telefoane
inteligente, acumulatori alcalini, huse pentru
pagere, huse pentru laptopuri, huse pentru
agende electronice, huse pentru casete video,
huse pentru telefoane, huse pentru aparate
optice, huse (adaptate) pentru calculatoare,
huse adaptate pentru binocluri, huse pentru cd-
playere, huse pentru aparate cinematografice,
huse pentru cd-uri, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru aparate de fotografiat,
încărcătoare usb, căști, huse pentru dvd playere,
suporturi pentru depozitarea discurilor, adaptate.
10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
dispozitive pentru protecția auzului, aparate
pentru exerciții fizice, instrumente ajutătoare
pentru hrănire și suzete, mobilier medical
și paturi, echipament pentru deplasarea
pacienților, protetică și implanturi artificiale,
îmbrăcăminte, articole pentru acoperirea capului
și încălțăminte pentru personal medical
și pacienți, îmbrăcăminte, articole pentru
acoperirea capului și încălțăminte, susținătoare
și suporturi de uz medical, aparate de masaj,
aparate de masaj profund cu căldură, aparate
de exerciții de uz terapeutic, aparate de exerciții
(extensoare) pentru terapie medicală, aparate
de electrostimulare utilizate în tratamentul
terapeutic, aparate de antrenare a mâinilor,
de uz terapeutic, aparate de antrenament
cu greutăți adaptate pentru uz medical,
scaune de masaj, scaune de masaj cu
aparate de masaj incorporate, instrumente
medicale, aparate și instrumente medicale,
dulapuri pentru instrumente medicale, standuri
pentru instrumente medicale, echipament pentru
exerciții fizice, de uz medical, aparate pentru
aerosoli de uz medical, pulsometre, pulsoximetre
(aparate medicale), ace de acupunctură, aparate
pentru monitorizarea nivelului de glucoză din
sânge, tuburi bucale de uz medical, pompe
de san, suzete, tetine si biberoane pentru

bebelusi, dispozitive pentru masaj gingival,
pentru bebelusi, aparate de masaj, de uz
personal, saltele cu aer pentru bebeluși
(de uz medical), perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical), termometre pentru
măsurarea temperaturii corporale, lămpi cu
ultraviolete pentru scopuri medicale, măști și
echipament pentru respirație artificială, aparate
de respirat pentru respirație artificială, pahare
pentru administrarea medicamentelor, furtunuri
medicale pentru administrarea medicamentelor,
halate chirurgicale, halate medicale, costume
chirurgicale sterile, bonete chirurgicale,
îmbrăcăminte de protecție de uz medical, huse
pentru încălțăminte chirurgicală, halate pentru
examinarea pacienților, mănuși de uz medical,
mănuși chirurgicale, viziere de protecție pentru
uz medical, măști sanitare pentru prevenirea
prafului, de uz medical, măşti sanitare de uz
medical, măști pentru prevenirea contaminării,
mănuși din cauciuc de uz medical, mănuși
medicale din latex, măști chirurgicale, măști
chirurgicale cu filtru de înaltă protecție, bandaje
elastice, aparate de masaj pentru picioare,
aparate de masaj acționate electric, role de
spumă pentru masaj, aparate de masaj pentru
gât, aparate de masaj pentru spate, aparate
de masaj pentru scalp, aparate de masaj
de uz personal, aparate de masaj, electrice
sau neelectrice, aparate de masaj profund cu
căldură, aparate de masaj pentru gât și umeri,
pistoale electrice de masaj, instrumente pentru
curățarea urechilor, dispozitive pentru mobilitate
pentru persoane cu dizabilități.
12. Cotiere pentru vehicule, prelate pentru
vehicule, portbagaje pentru vehicule, suporturi
pentru băuturi pentru vehicule, tăvițe pentru
scaune adaptate pentru vehicule, organizatoare
pentru mașină, organizatoare de interior
pentru vehicule, organizatoare pentru scaune
de mașină, organizatoare de spătare
adaptate pentru folosirea în automobile,
organizatoare pentru portbagaj, huse pentru
şeile motocicletelor, centuri de siguranţã pentru
scaunele vehiculului, huse de scaun pentru
vehicule, hamuri de siguranţã pentru scaunele
vehiculului, tapițerie pentru automobile, tăvițe
pentru scaune adaptate pentru vehicule,
suporturi pentru pungi din plastic adaptate
pentru folosirea în vehicule, suporturi cu cadre
încorporând roți pentru deplasarea obiectelor,
huse protectoare ajustate pentru scaunele
din vehicule, huse retractabile pentru vehicule
transportatoare de mărfuri, huse semiajustabile
pentru vehicule, huse pentru tetiere de vehicule,
huse pentru scaune de vehicule, huse pentru
suporturi de difuzoare pentru vehicule, huse de
scaune ajustabile, tip mărgele, pentru vehicule,
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huse detașabile (ajustabile) pentru scaune de
vehicule, huse adaptate pentru vehicule, sisteme
pentru depozitare adaptate pentru a fi utilizate în
vehicule cu motor, recipiente pentru depozitare
adaptate pentru a fi utilizate în vehicule.
14. Rulouri organizatoare de bijuterii pentru
voiaj, casete pentru bijuterii și cutii pentru
ceasuri, inele și lanțuri de chei și brelocuri pentru
acestea, instrumente pentru măsurarea timpului,
pietre prețioase, perle și metale prețioase
și imitații ale acestora, articole de bijuterie,
instrumente cronologice, produse de bijuterie,
bijuterii.
16. Organizatoare personale, organizatoare de
birou, hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic, sacose din hartie
sau plastic, cadre din hartie pentru rame
fotografice, articole pentru arte, mesteșuguri
și de modelare, pensule, șevalete, șevalete
pentru pictură, suporturi pentru șevalete, mănuși
cu care se aplică culoarea în pictură, seturi
de pictură pentru artiști, seturi de pictură
pentru copii, suporturi atașate la instrumentele
de scris pentru a fi mai ușor de folosit,
suporturi pentru așezarea orizontală a stilourilor,
suporturi pentru agățat pensule de scris,
suporturi pentru așezarea verticală a stilourilor,
suporturi pentru creioane și stilouri, tocuri,
truse pentru prelevarea amprentelor, truse
de creioane, tușiere, stilouri, sigilii, seturi de
creioane, rezerve pentru markere, protecție de
buzunar pentru stilou, seturi de stilou, ștampilă
datieră, ștampilă de cauciuc pentru documente,
creioane corectoare, batoane corectoare, bandă
corectoare pentru dactilografie, gume de șters,
răzuitoare de birou, radiere, markere cu
ștergere uscată, lichid corector, ștergătoare
pentru table albe, tipare de croitorie, timbre,
tichete (bilete), teuri pentru desen, tipărituri,
tăvi pentru birou, tatuaje temporare, table
magnetice pentru planificarea activităților și a
programărilor, tablete de ceară pentru sigilii,
table pentru luat notițe (articole de birou), table
de scris albe, table albe cu proprietăți magnetice,
tabele de scor, suporturi-presă pentru cărți,
supracoperte din hârtie pentru dosare, suporturi
pentru ștampile (sigilii), suporturi separatoare
pentru corespondeță și notițe, suporturi pentru
instrumente de scris, suporturi pentru hârtie
(articole de birou), suporturi pentru dosare,
suporturi pentru ecusoane cu nume (articole
de birou), suporturi pentru documente sub

formă de articole de papetărie, suporturi
pentru corespondeță, suporturi pentru carnețele,
suporturi pentru capsatoare, suporturi pentru
calendare de birou, ștergătoare de penițe,
suporturi cu sertare pentru articole de papetărie
(birotică), suport de birou rotativ pentru a
nota și păstra informații de contact, suporturi
de birou pentru cărți de vizită, suporturi de
birou pentru documente, ștampile de birou,
seturi de birou, separatoare pentru dosare,
separatoare pentru carnețele de notițe, semne
de carte, planșete de desen, planșe pentru
gravat, role pentru vopsit, pixuri colorate, pietre
litografice, piepteni pentru striuri decorative,
pensule, palete de culori, pânză de calc,
pasteluri (creioane), mânere pentru rulouri de
vopsit, mucava, materiale pentru modelare,
matrițe de hârtie parafinată, materiale pentru
artiști plastici, materiale plastice pentru modelaj,
materiale de modelare pentru artiști plastici,
lut polimeric pentru modelare, instrumente
pentru tamponare folosite de pictori, instrumente
electrice de pirogravură pe lemn pentru artiști,
insigne de hârtie, imprimeuri pe pânze, funde
din hârtie, echere, dreptare, echipament pentru
arte, mesteșuguri și de modelare, folii din
plastic adezive pentru fotografii, foi de plastic
autoadezive pentru acoperirea polițelor, cretă,
creioane, compasuri de trasat, ambalaje pentru
cadouri, umplutură de hârtie sau carton, saci de
gunoi, pungi pentru cadouri, pungi și saci de
hârtie, recipiente din carton, recipiente din carton
ondulat, recipiente de transport din carton, pungi
(învelitoare, săculețe) de ambalaj din hârtie
sau material plastic, panglici de hârtie pentru
ambalat cadouri, peliculă retractabilă, pernițe
sau elemente de protecție din hârtie pentru
ambalare, plicuri de hârtie pentru împachetare,
huse de mobilier din hârtie, neajustate, folii
pentru ambalarea alimentelor, decorațiuni de
perete din hârtie, desene, fotogravuri, figurine
din carton, figurine din hârtie, gravuri, imagini,
litogravuri, oleografii, machete arhitecturale,
lucrări de caligrafie, ornamente de hârtie pentru
torturi, picturi, picturi și lucrări caligrafice,
portrete, schițe, reproduceri grafice, reprezentări
grafice, sculpturi ornamentale din papier mâché,
reproduceri artistice tipărite, reproduceri de
picturi, agende, ace cu gămălie (papetărie),
abțibilduri (decalcomanii), afișe publicitare, afișe,
ziare, vase de curățat pensulele de scris, vase
de curățat pensule de caligrafie, vizor port-
etichete pentru dosare, umezitoare (articole de
birou), ustensile de scris și ștampilat, ustensile
de corectare și ștergere, albume foto și albume
pentru colecționari, agrafe de birou pentru
hârtie, arte vizuale tipărite, articole de papetărie
parfumate, articole pentru birou, ascuțitori de
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creioane, benzi adezive pentru papetărie sau de
uz casnic, autocolante pentru bara de protecție
a mașinilor, autocolante (articole de papetărie),
benzi elastice pentru birou, bibliorafturi pentru
rețete, bibliorafturi, benzi gumate (papetărie),
capse de birou, bilete tipărite, broșuri, bonuri
valorice, blocnotesuri pentru notițe, caiete,
buletine informative, buletine de știri (materiale
tipărite), broșuri tipărite, capsatoare, calendare,
capace de sticle de lapte (de colecție), carnete,
carnete de cec, carnete cu informatii, carioci
cu vârf de fibră, caricaturi, carduri de fidelitate
din hârtie, carduri de cadouri, carduri cu
mesaje de mulțumire, accesorii pentru creioane,
accesorii pentru scriere, bile de pix, carioci,
călimări, cartușe pentru stilouri, cerneală de
scris, cerneală pentru desen, condeie, creioane
acționate mecanic, garnituri de birou, cutii pentru
stilou și creion, cretă de scris, creioane de
colorat, cutii de dosare pentru depozitarea
documentelor oficiale și personale, cutii pentru
depozitarea revistelor, pungi din plastic pentru
depozitarea alimentelor, pentru uz casnic,
recipiente de depozitare fabricate din hârtie, cutii
din carton pentru depozitare, de uz domestic.
18. Articole de șelărie, bice și articole
vestimentare pentru animale, bastoane, umbrele
și parasolare, umbrele, umbrele de soare,
bagaje, articole de voiaj, borsete, cărucioare
pentru cumpărături cu roți, curele pentru
portmonee, curele pentru genți de mână,
curele de umăr din piele, organizatoare pentru
valize, sacoșe pentru cumpărături, curele din
piele, portofele, genți, ghiozdane, portmonee,
rucsacuri, valize, huse pentru încălțăminte.
19. Adăposturi nemetalice pentru depozitare,
rafturi de depozitare pentru biciclete, nu din
metal, rezervoare de depozitare (structuri), nu
din metal, rezervoare de depozitare pentru
lichide, din zidărie (pentru uz industrial),
rezervoare de depozitare lichide (structuri)
realizate din zidărie sau lemn, statui și obiecte
de artă din piatră, beton și marmură, incluse în
această clasă, structuri și construcții nemetalice
transportabile, uși, porți, ferestre și cadre
nemetalice pentru ferestre, lemn și lemn artificial,
piatră, rocă, argilă și minerale, smoală, gudron,
bitum și asfalt.
20. Organizatoare pentru sertare, organizatoare
de agățat în dulapuri, organizatoare din plastic
(tăvi) pentru cutii de unelte, adăposturi și paturi
pentru animale, afișaje, standuri și indicatoare,
nu din metal, mobilă și mobilier, recipiente
și dispozitive de închidere și suporturi pentru
acestea, nemetalice, scări și trepte mobile, nu
din metal, statuete, figurine, lucrări de artă,
ornamante și decorațiuni din materiale ca lemn,

ceară, ghips sau plastic, incluse în această
clasă, articole pentru organizarea hainelor,
agățătoare nemetalice pentru depozitare pe
rafturi, bibliorafturi pentru depozitarea revistelor
(mobilier), corpuri cu sertare pentru depozitare
(mobilier), benzi canelate (nemetalice) pentru
fixarea șevaletelor pe pereți, paturi, așternuturi,
saltele și perne, huse pentru îmbrăcăminte
(garderobe), unități de depozitare (mobilier),
suporturi pentru haine, umerașe și cuiere
pentru haine, suporturi pentru haine (mobilier)
și cârlige pentru îmbrăcăminte, articole de
organizare de dulap (piese de mobilier),
dulapuri pentru depozitarea articolelor, rafturi
pentru depozitarea gheții (mobilier), recipiente
din plastic pentru depozitarea bunurilor în
vederea transportului, recipiente nemetalice
pentru depozitarea uneltelor (goale), rezervoare
nemetalice pentru depozitarea apei (recipiente),
cutii de plastic decorative, cutii de lemn pentru
sticle, cutii de lemn pentru stocarea jucăriilor,
cutii confecționate din materiale plastice
laminate, cutii de ambalare confecționate din
lemn, coveți nemetalice, containere nemetalice,
containere flotante nemetalice, cofraje din
plastic pentru ouă, cisterne de apă din plastic
de uz casnic, rafturi, paravane separatoare
(mobilier), paturi, așternuturi, saltele și perne,
piese pentru dulapuri (nemetalice), piese de
mobilier, piese de mobilier nemetalice, piese
pentru sisteme de rafturi (nemetalice), coșuri
nemetalice, distribuitoare nemetalice fixe de
șervețele, separatoare pentru sertare, sertare
pentru mobilier, cutii de depozitare (plastic),
coșuri de depozitare (mobilier), cutii din
lemn pentru depozitare, rafturi de depozitare
(mobilier), module pentru depozitare (mobilier),
lăzi de depozitare, dulapuri de depozitare, cutii
pentru depozitare, nu din metal, rafturi pentru
depozitare.
21. Cutii metalice pentru depozitare, material
pentru îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte și
încălțăminte, statui, figurine, plăci și obiecte
de artă din materiale ca porțelan, teracotă
sau sticlă, incluse în această clasă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, ustensile de
uz menajer pentru curățat, perii și materiale
pentru perii, veselă, articole de bucătărie și
recipiente, căni, pahare fără picior, pahare
biodegradabile, suporturi pentru pahare, pahare
de vin, borcane din sticla, găleți de uz domestic,
găleți cu storcător pentru mop, recipiente de uz
casnic pentru depozitarea hranei pentru animale
de companie, recipiente pentru depozitarea
alimentelor, găleți de plastic pentru depozitarea
jucăriilor de baie, boluri pentru flori, dozatoare de
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săpun, distribuitoare de șervețele, distribuitoare
de săpun, distribuitoare de prosoape de hârtie,
distribuitoare de pastă de dinți, distribuitoare de
hrană pentru animale de companie acționate de
acestea, castroane, borcane pentru depozitare.
22. Fibre textile brute și înlocuitori, frânghii,
șnururi, curele și benzi, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare și protecții neadaptate,
materiale pentru umplere și capitonare, plase,
sacoșe și saci pentru împachetare, depozitare
și transport, vele, saci pentru depozitarea
materialelor, marchize și prelate, dispozitive
pentru fixarea bagajelor din vehicule, saci de
protecție din materiale textile pentru depozitarea
genților când acestea nu se folosesc, saci de
pantofi pentru depozitare, saci de ambalaj, din
materiale textile, pentru depozitarea în vrac.
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte si parti ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte, curele (accesorii vestimentare),
mănuși cu vârfurile degetelor din material
conductiv, care por fi purtate atunci când
se utilizează dispozitive electronice portabile
cu ecran tactil, curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), lenjerie intimă.
28. Aparate pentru parcuri de distracții și
terenuri de joacă, echipamente pentru sport
și exerciții fizice, jucării, jocuri și articole de
joacă, aeromodele, zmeie, seturi de jucării, mese
multifuncționale pentru copii (jucării), jucării
zornăitoare, jucării vorbitoare, kituri de asamblat
machete la scară (jucării), machete auto (jucării),
machete de animale (jucării), machete de clădiri
(jucării), machete de plastic sub formă de jucării,
machete de structuri (jucării), jucării antistres,
aparate de exerciții de jucărie, aparate pentru
jocuri video, jocuri electronice de tip arcade și
aparate de jocuri electronice, articole de joacă
educative, articole fantezie pentru petreceri,
biciclete de jucărie, bastoane pentru majorete,
căluți-balansoar, case de păpuși, camere de aer
gonflabile pentru activități recreative acvatice,
corturi de joacă, tobogane, triciclete (articole de
joacă), trotinete, patine cu role în linie, accesorii
de protecție pentru coate pentru practicarea
patinajului, aparate de gimnastică, aparate de
interior pentru fitness, veste de protecție pentru
arte marțiale, trambuline, skateboarduri, schiuri,
saci de box, sănii, ringuri de box, protecții de
corp pentru sport, prăștii, popice, pompe pentru
mingi, platforme pentru exerciții, patine, parașute
de rezistență pentru antrenament fizic, piscine
gonflabile pentru agrement, mingi de sport, jocuri
sportive, leagăne pentru yoga, genți adaptate
articolelor de sport, genți adaptate pentru

transportul accesoriilor sportive, echipament
pentru înot, scaune de joc interactive pentru
jocuri video, mingi antistres pentru antrenarea
mâinilor, mingi antistres din materiale maleabile,
joystick-uri pentru jocuri video, console de jocuri,
console portabile pentru jocuri video, controlere
pentru console de jocuri, plute de pescuit,
gute de pescuit, lansete de pescuit, genți de
pescuit, nade pentru pescuit, strune pentru
pescuit, momeală pentru pescuit, mincioguri de
pescuit, plute pentru pescuit, cârlige de pescuit,
echipament de pescuit, mulinete pentru pescuit,
plase pentru pescuit, hamuri pentru pescuit,
monturi paternoster pentru pescuit, senzori
de mușcătură (pescuit), momeală de pescuit
(sintetic), momeală artificială pentru pescuit,
juvelnice (unelte de pescuit), genți adaptate
pentru pescuit, nadă artificială de pescuit, bărci
gonflabile pentru pescuit, cutii cu nade pentru
pescuit (articole de pescuit), cutii de insecte
pentru pescuit (articole de pescuit), vârtejuri
(unelte de pescuit), momeală artificială de
pescuit, fire tippet pentru pescuit, vergi de undițe
pentru pescuit, muște artificiale folosite pentru
pescuit, suporturi pentru undițe de pescuit, vergi
de pescuit pentru personalizare, greutăți de
plumb pentru pescuit, plase de pescuit în acvari,
tocuri pentru undițe de pescuit, lansete pentru
pescuit la muscă, aparate indicatoare acustice
folosite pentru pescuit, momeli mirositoare
pentru vânătoare sau pescuit, plase pentru
pescuitul cu undița, greutăți din wolfram pentru
pescuit, cutii de ustensile pentru pescuit, momeli
pentru vânătoare sau pescuit, suporturi de undiță
pentru pescuitul de pe mal, indicatoare de
mușcătura peștelui pentru pescuit la copcă,
momeală artificială de aruncat în apă pentru
pescuit, alarme de mușcătură pentru pescuitul
cu undița, săculeți cu momeală pentru catapulte
de pescuit, articole de scoatere a peștelui
din cârlige de undiță (accesorii de pescuit),
indicatoare de presiune electronice folosite la
pescuitul cu undiță, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, accesorii pentru
antrenamentul de golf, accesorii de pescuit,
articole de pescuit, articole și echipamente
pentru vânătoare și pescuit, respectiv: crose de
golf, indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), coşuri de prins peşte (capcane de
pescuit), momeli pentru vânătoare sau pescuit/
nade pentru vânătoare sau pescuit, unelte pentru
refacerea gazonului (accesorii de golf)/unelte
pentru remedierea găurilor din gazon (accesorii
de golf), instrumente de pescuit, gută pentru
pescuit, mincioguri pentru pescarii cu undiţa,
undiţe de pescuit, distribuitoare de gumă de
jucărie.
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34. Articole pentru uz cu tutun, chibrituri,
tutun și produse de tutun (inclusiv înlocuitori),
vaporizatoare personale și țigarete electronice,
și arome și soluții pentru acestea, vaporizatoare
personale și țigarete electronice, și arome
și soluții pentru acestea, brichete pentru
fumători, curățătoare de pipă, scrumiere pentru
fumători, recipiente și umidificatori pentru tutun,
narghilele, pipe, arome pentru tutun, țigări,
țigarete, trabucuri și alte articole pentru fumători
gata de utilizare, tutun vrac, de rulat și de pipă,
cartușe pentru țigări electronice, distribuitoare de
tutun de prizat.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu umbrele și parasolare,
bagaje, pungi, portofele, genți, articole de
șelărie, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu sticlă neprelucrată
sau semiprelucrată (cu utilizare nespecificată),
fibre textile brute și înlocuitori, materiale pentru
umplere și capitonare, curele și benzi, frânghii
și sfori, marchize, prelate, corturi și acoperitoare
neadaptate, sacoșe și saci, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu fructe,
flori și legume artificiale, brelocuri, decorațiuni de
perete și tavan, învelitori de pardoseală, învelitori
de gazon artificial, jucării, jocuri, articole de joacă
și articole pentru petrecere, decorații festive,
cadouri surpriză pentru invitații la petreceri,
articole și echipament de sport, aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă,
ornamente pentru petrecere și pomi de crăciun
artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu articole pentru acoperirea
capului, articole de îmbracăminte, articole de
încălțăminte, măști de față (articole de modă),
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu acvarii și vivarii și articole pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu mobilă și mobilier,
așternuturi, saltele și perne, statuete, figurine,
lucrări de artă, ornamante și decorațiuni din
materiale ca lemn, ceară, ghips sau plastic,
rame, oglinzi, coșuri, cutii poștale, lăzi și palete,
adăposturi și paturi pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu aparate pentru parfumarea aerului, accesorii
de baie, dozatoare de săpun sau dezinfectanți,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de toaletă, preparate
pentru igienă orală, articole de parfumerie
și odorizante, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, cosmetice, farduri, săpunuri
și geluri, preparate pentru baie, deodorante și
perspirante, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor și a unghiilor, preparate și tratamente
pentru păr, uleiuri esențiale și extracte aromatice,
preparate pentru curățare si odorizante, produse

de curățare pentru vehicule, preparate de
spălare, preparate pentru curățarea și lustruirea
pielii și încălțămintei, abrazivi, ceară de croitorie,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu umbrele și parasolare, bastoane,
bagaje, pungi, portofele, rucsacuri și alte
accesorii, piele și imitație de piele, blănuri și
piei și produse rezultate din acestea, articole
vestimentare pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu bijuterii,
casete pentru bijuterii și cutii pentru ceasuri, inele
și lanțuri de chei și brelocuri pentru acestea,
pietre prețioase, perle și metale prețioase și
imitații ale acestora, ceasuri, instrumente pentru
măsurarea timpului, instrumente muzicale,
accesorii muzicale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu produse textile, lenjerie de pat și
pături, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu materiale de construcții și
elemente din metal, articole de fierărie, statui și
obiecte de artă din metale comune, containere,
articole de transport și ambalare din metal,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata in
legatura cu râșnițe, tacâmuri, cuțite de bucătărie
și ustensile de tăiat de bucătărie, instrumente
pentru igienă și frumusețe pentru oameni și
animale, acționate manual, servicii de vânzare
cu amănuntul și cu ridicata în legătură cu
lumânări parfumate, candele, lumânări și fitiluri
pentru iluminat, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu aparate, instrumente
și cabluri pentru electricitate, ochelari, ochelari
de soare și lentile de contact, dispozitive
pentru navigare, ghidare, urmărire, direcționare
și creare hărți, dispozitive pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive pentru tehnologia informației, audio-
vizuale, multimedia și fotografice, instrumente
de măsurare, detectare, monitorizare, indicare și
control, magneţi, materiale înregistrate, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
becuri, lampi, lumini pentru studio, huse, folii de
protectie și carcase pentru telefoane și tablete,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau sticlă,
sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, articole
de grădinărit, ustensile de uz menajer pentru
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curățat, perii și materiale pentru perii, aparate
pentru parfumarea aerului, veselă, articole de
bucătărie, pahare, vase de băut și articole
pentru baruri, ustensile cosmetice, pentru igienă
și pentru îngrijirea frumuseții, articole pentru
curățare dentară, articole de baie, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la materiale de
construcții, servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la produse de papetărie, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la software de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la flori, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
piese pentru automobile, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
tipărite, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
manuale pentru lucrări de construcție, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu suplimente alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de tehnologia informației,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente de cosmetică pentru oameni,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu veselă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu produse de imprimerie, afișe, ghiduri, ziare,
carti, reviste, manuale, pungi din hartie si carton,
cutii din carton, pixuri, stilouri, creioane, agrafe,
felicitari imprimate, publicatii periodice, tatuaje
temporare, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu aparate de iluminat și
reflectoare, becuri, lampi, lumini pentru studio,

servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic,
materiale și articole izolante și opritoare, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu fructe, flori și legume artificiale,
brelocuri, decorațiuni de perete și tavan, învelitori
de pardoseală, învelitori de gazon artificial,
jucării, jocuri, articole de joacă și articole pentru
petrecere, decorații festive, cadouri surpriză
pentru invitații la petreceri, piscine gonflabile,
articole și echipament de sport, aparate pentru
parcuri de distracții și terenuri de joacă,
ornamente pentru petrecere și pomi de crăciun
artificiali, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu cd-uri si dvd-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale inregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu echipamente fotografice , trepiede,
carcase pentru cabine foto, drone pentru
filmari aeriene, accesorii camere video, sisteme
de transmisie wireless, stabilizatoare pentru
camere foto-video, convertoare si distribuitoare
av, servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata
cu privire la dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, hardware de calculator,
software de calculator, echipamente audio-
vizuale, microfoane, monitoare, aparate foto-
video, aparate de inregistrare, telefoane, tablete,
calculatoare, laptopuri, ceasuri inteligente și
huse, folii de protectie și carcase pentru acestea,
boxe, periferice pentru calculator, cabluri de
încarcăre, cabluri pentru transferul de date,
baterii, încărcătoare, adaptoare pentru cabluri,
suporturi pentru dispozitive media, servicii de
vânzare cu amănuntul și cu ridicata în legătură
cu articole și echipament de sport, articole
și echipamente pentru vânătoare și pescuit,
decorații festive, cadouri surpriză pentru invitații
la petreceri și pomi de crăciun artificiali, aparate
pentru parcuri de distracții și terenuri de joacă,
jucării, jocuri și articole de joacă, servicii
de vânzare cu amănuntul și cu ridicata în
legătură cu statui, figurine, plăci și obiecte de
artă din materiale ca porțelan, teracotă sau
sticlă, sticlă neprelucrată sau semiprelucrată,
articole de grădinărit, ustensile de uz menajer
pentru curățat, perii și materiale pentru perii,
aparate pentru parfumarea aerului, veselă,
articole de bucătărie, pahare, vase de băut
și articole pentru baruri, ustensile cosmetice,
pentru igienă și pentru îngrijirea frumuseții,
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articole pentru curățare dentară, servicii de
vanzare cu amanuntul si cu ridicata in legatura
cu vehicule și mijloace de transport, cărucioare,
scaune auto pentru copii, biciclete, trotinete,
trotinete electrice, scutere, scutere electrice cu
autobalans, părți și accesorii pentru vehicule,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu fibre textile brute și înlocuitori,
materiale pentru umplere și capitonare, curele
și benzi, frânghii și sfori, marchize, prelate,
corturi și acoperitoare neadaptate, sacoșe și
saci, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de comenzi
online, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
realizare de târguri și expoziții virtuale online,
organizarea și coordonarea de târguri și expoziții
în scopuri comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul și cu ridicata în legătură cu tonere
introduse în cartușe, cartușe de imprimantă
(încărcate) pentru dispoztive de imprimare
electronica, butoaie, recipiente, cutii, containere
pentru depozitare (toate metalice), suporturi
pentru depozitarea cd-urilor, echipament pentru
exercitii fizice, aparate de masaj, recipiente
pentru depozitare adaptate pentru a fi utilizate
in vehicule, organizatoare pentru portbagaj,
organizatoare pentru mașină, casete pentru
bijuterii si cutii pentru ceasuri, veselă, pahare,
tacâmuri, servicii de vânzare cu amănuntul și cu
ridicata în legătură cu sacose si articole pentru
ambalare, impachetare si depozitare din hartie,
carton sau plastic, organizatoare personale,
organizatoare de birou, echipament pentru arte,
mesteșuguri și de modelare, organizatoare
pentru valize, articole pentru organizarea
hainelor, articole de organizare de dulap (piese
de mobilier), rafturi, lazi, dulapuri de depozitare,
recipiente și dispozitive de închidere și suporturi
pentru acestea, nemetalice, cosuri nemetalice,
organizatoare pentru sertare, organizatoare de
agatat pentru dulapuri, curele, sacoșe și saci.

───────

(210) M 2022 06423
(151) 15/09/2022
(732) EVENTIVITY ATELIER SRL,

STRADA BAIA MARE, NR.4,
SC.A, PARTER, AP.2, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCURESTI,,
ROMANIA

(540)
Eventivity Atelier

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

42. Design vizual, design grafic, design
industrial, design de modele, design pentru
restaurante, design pentru indicatoare, design
industrial, design de ambalaje, design de
mobilier, design pentru magazine, design de
produs, design artistic comercial, stilism (design
industrial), design de jucării, design artistic
industrial, design de pălării, design de bijuterii,
design de broșuri, design de sculpturi, design de
prototipuri, design de costume, servicii de design
vestimentar, proiectare (design) de magazine,
design pentru unități sportive, proiectare (design)
de puburi, design pentru ceasuri de mână,
servicii de design de brand, design pentru
îmbrăcăminte de protecție, servicii de design
de produs, proiectare (design) pentru extinderea
clădirilor, servicii de design textil, design interior
pentru magazine, servicii de design mobilier,
servicii de ilustrare (design), proiectare (design)
de restaurante, design vestimentar pentru terți,
artă grafică și design, design grafic și industrial,
proiectare (design) de cluburi, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de clădiri,
servicii de design comercial, design de centre
comerciale, proiectare (design) de bucătării,
servicii de design industrial, proiectare (design)
de birouri, servicii de design arhitectural, design
industrial de mașini, proiectarea (designul)
spațiului interior, consultanță privind designul
ambalajelor, evaluări tehnice privind designul,
servicii tehnologice privind designul, planificare
în domeniul designului, cercetare în domeniul
designului, design arhitectural pentru decorațiuni
interioare, consultanță în materie de design,
servicii de design de încălțăminte, design și
dezvoltare de produs, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, design de site-uri web,
servicii de design de vehicule, servicii de design
pentru restaurante, design de mobilier de birou,
design de accesorii de modă, design de sculpturi
în gheață, servicii de design de bijuterii, design
grafic asistat de calculator, design de articole
de porțelan, design de ambalaje pentru terți,
design arhitectural pentru planificare urbană,
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design de clădiri de birouri, design de cărți de
vizită, design de accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de design de dulapuri, design grafic de
logouri publicitare, design industrial de telefoane
celulare, servicii pentru proiectare (design)
de puburi, servicii de design interior pentru
magazine, servicii de design privind interioarele
magazinelor, servicii de design privind vitrinele
magazinelor, întocmire de rapoarte referitoare
la design, servicii de design interior și exterior,
servicii pentru proiectare (design) de spitale,
servicii de design interior pentru buticuri,
servicii de design arhitectural pentru expoziții,
întocmire de rapoarte despre design industrial,
servicii pentru proiectare (design) de hoteluri,
servicii pentru proiectare (design) de cluburi,
servicii de consultanță în design vestimentar,
servicii pentru proiectare (design) de birouri,
servicii de design grafic pentru calculator,
consultanță în materie de design web, servicii
de design în domeniul arhitecturii, design de
decorațiuni interioare pentru magazine, servicii
de design de logo-uri, design de modele
simulate pe calculator, design de autocolante
magnetice de frigider, design de infrastructură
informatică pentru terți, servicii de design de
infrastructură civilă, servicii pentru designul de
clădiri industriale, servicii de design privind
publicarea de documente, design de pagini
principale și pagini web, servicii de design pentru
amplasare de birouri, consultanță profesională
în materie de design industrial, servicii de
design privind comerțul cu amănuntul, servicii
de design grafic pentru suprafețe vitrate, servicii
tehnologice și design privind acest domeniu,
servicii științifice și design privind acest domeniu,
creare de design de produse de consum,
design de modele de simulare pe calculator,
design de modele 3d pentru imprimantă 3d,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
navelor, servicii de consultanță în materie de
design industrial, consultanță în materie de
design de pagini web, servicii de consultanță în
materie de design interior, servicii de design de
mobilier pentru interiorul clădirilor, servicii pentru
proiectare (design) de unități de restaurație,
servicii de design interior pentru comerțul cu
amănuntul, servicii de design de mobilier pentru
interiorul automobilelor, servicii de design de
materiale textile pentru mobilier, servicii de
design de mobilier pentru interiorul aeronavelor,
furnizare de informații despre servicii de design
vestimentar, consultanță profesională privind
designul de bucătării la comandă, furnizarea
de informații cu privire la designul industrial,
servicii de consiliere în materie de inginerie de
design, creare și design de site-uri web pentru
terți, servicii de design textil pentru amenajări

interioare de autovehicule, servicii de design în
materie de reproducere de documente, servicii
de design interior bazat pe principiile feng shui,
servicii de proiectare grafică și de design pentru
vehicule, proiectare și design grafic pentru
crearea site-urilor web, servicii de consultanță
în materie de design de acvarii, proiectare
(design) de motoare cu combustie internă pentru
vehicule terestre, proiectare (design) de turnuri
de birouri cu mai multe etaje, design de imagini
grafice și semne distinctive pentru identitatea
corporativă, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, întocmire de
rapoarte cu privire la design de artă grafică,
servicii de design interior și servicii conexe
de informare și consiliere, schițe de design
pentru ambalaje, recipiente, veselă și tacâmuri
pentru masă, furnizare de informații în domeniul
designului arhitectural printr-un site web, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
servicii de infromare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru design interior,
servicii de informare privind combinațiile de
culori, vopsele și mobilier pentru designul de
exterior, creare și design de indexuri de informații
bazate pe site-uri web pentru alte persoane
(servicii de tehnologia informației), design,
creare, găzduire și întreținere de site-uri web
pentru terți, design și dezvoltare de software,
platforme pentru design grafic sub formă de
software ca serviciu (saas), servicii profesionale
privind design-ul arhitectural, design arhitectural,
servicii de consultanță în domeniul designului
arhitectural, servicii de design arhitectural în
domeniile traficului și transporturilor, analiză a
designului de produs, evaluare a designului
de produs, analiza și evaluarea design-ului
produselor, furnizare de fișiere model pentru
imprimare 3d, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
imprimare, programare de calculatoare pentru
imprimarea de coduri de bare, furnizare de
acces temporar la un software online, care
nu poate fi descărcat, în vederea utilizării în
procesele de editare și imprimare, programare
pentru calculatoare, programare de pagini web,
programare de software educativ, programare
de echipamente multimedia, programare de
aplicații multimedia, programare de pagini
web personalizate, programare de software
pentru telecomunicații, programare de animații
pe calculator, dezvoltare software, programare
și implementare, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, cercetare privind
programarea pe calculator, servicii științifice
de programare de calculatoare, programare
de sisteme de control electronic, programare
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pentru calculatoare pentru prelucrarea datelor,
programare pentru calculatoare pentru
industria energetică, programare de software
pentru gestionarea inventarului, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de programe pentru procesarea
datelor, servicii de proiectare și programare
informatică, programare de software pentru
jocuri video, programare de software pentru
publicitate online, furnizare de informații privind
programarea informatică, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, servicii
în materie de programare a calculatoarelor,
programare de echipamente de prelucrare
a datelor, programare de programe de
securitate pe internet, programare pentru
calculatoare pentru stocarea de date, proiectare,
creare și programare de pagini web,
programare de software pentru platforme de
internet, programare pentru calculatoare pentru
securitatea datelor electronice, consultanță în
materie de programare pe calculator, servicii
de programare de software de calculator,
programare de software pentru jocuri pe
calculator, programare de software pentru studii
de piață, servicii de consultanță profesională
privind programarea informatică, servicii de
consultanță privind programarea pe calculator,
servicii de inginerie referitoare la programare
pe calculator, programare de software pentru
gestionarea bazelor de date, proiectare,
dezvoltare și programare de software de
calculator, programare de software pentru
platforme de comerț electronic, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(edp), programare de software pentru importarea
și gestionarea datelor, întocmire de rapoarte
referitoare la programare de calculator,
servicii de consultanță tehnică referitoare la
programarea informatică, furnizare de studii
tehnice referitoare la programare pe calculator,
programare de software pentru dezvoltare
de site-uri web, programare de software
pentru platforme de informații pe internet,
programare de calculatoare pentru organizarea
datelor între cumpărători și furnizori, servicii de
consultanță și de informații despre programare
pentru calculatoare, programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienților în magazine online,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
programare de software de operare pentru rețele
de calculatoare și servere, programare pentru
calculatoare pentru sistemele de procesare
a datelor și de comunicații, programare
de software de operare pentru accesarea

și folosirea serviciilor de cloud computing,
programare de software de calculator pentru
dicționare și baze de date electronice pentru
traduceri, furnizare de informații în legătură cu
tehnologia calculatoarelor și programare prin
intermediul unui site, servicii de consultanță și
de informații despre proiectare, programare și
întreținere de software de calculator, programare
de software pentru portaluri de internet, spații de
chat, linii de chat și forumuri pe internet.

───────

(210) M 2022 06425
(151) 15/09/2022
(732) SC EVOLUTION ART SYSTEM

SRL, STR. NEGOIULUI NR.14,
JUDETUL BRASOV, RASNOV,
505400, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
sc evolution art system srl

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

42. Servicii de proiectare constructii si instalatii.
───────

(210) M 2022 06426
(151) 15/09/2022
(732) BOGDAN PÎRJOL, CALEA

MARTIRILOR 1989, NR. 51/27,
JUDETUL TIMIS, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)
ROYAL INK

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

16. Hârtie și carton, materiale pentru filtrare din
hârtie, materiale și mijloace pentru decorare și
artă, obiecte de artă și figurine din hârtie și carton
și machete arhitectonice, produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare, sacoșe și articole
pentru ambalare, împachetare și depozitare din
hârtie, carton sau plastic.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/09/2022

(210) M 2022 06427
(151) 15/09/2022
(732) STEFAN-VALENTIN MANDACHI,

SAT SFANTU ILIE, STR. MORII,
NR.240B, JUDETUL SUCEAVA,
SCHEIA, 727528, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

Cucinotti Un Viaggio delizioso

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 05.03.17; 26.01.03

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

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

───────

(210) M 2022 06428
(151) 15/09/2022
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

GERONTOLOGIE SI GERIATRIE,
STR. DR.JOSEPH LISTER, NR.50,
APT.2, SECTOR 5, BUCURESTI,
050544, ROMANIA

(540)
Societatea Română de

Gerontologie și Geriatrie

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.

───────

(210) M 2022 06429
(151) 15/09/2022
(732) SOCIETATEA ROMANA DE

GERONTOLOGIE SI GERIATRIE,
STR. DR.JOSEPH LISTER, NR.50,
APT.2, SECTOR 5, BUCURESTI,
050544, ROMANIA

(540)
Romanian Journal of

Gerontology and Geriatrics
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare.

───────

(210) M 2022 06430
(151) 15/09/2022
(732) GEORGE DULGHERU, STR.

PESCARILOR NR.11, BL.36, ET.6,
AP.27, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ASPIROM
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

7. Aspiratoare pentru manichiura.
20. Birouri și mese de manichiură cu aspirator și
sertare încorporate.
35. Servicii de comerț online cu birouri și mese
de manichiură cu aspirator și sertare încorporate,
organizare târguri și expoziții cu scop comercial
și publicitar, promovare, publicitate.
40. Fabricarea la comandă de birouri și mese de
maniciura cu aspirator și sertare încorporate.

───────

(210) M 2022 06431
(151) 15/09/2022
(732) SC FLAVUS INVESTITII SRL,

STR. TURNULUI NR.5, JUDETUL
BRASOV, BRASOV, 500152,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
Power2Go

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

9. Stații de încărcare pentru mașini electrice,
software.
36. Procesare de plăți electronice, procesare
electronică de plăți, servicii de plată electronică,
servicii de portofel electronic (servicii de plăți).
37. Servicii de reîncărcare a vehiculelor
electrice.

───────

(210) M 2022 06432
(151) 15/09/2022
(732) TRANSILVANIA GAS

DISTRIBUTION SRL, STR.
ANDREI MUREŞANU, NR. 21,
JUD. SATU-MARE, SATU MARE,
440095, SATU MARE, ROMANIA

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

(540)

SoriFlor

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.04;
27.05.09; 27.05.10; 01.15.15

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #ed1c24),
galben (HEX #f7db8b), maro (HEX
#936928), alb

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

29. Ulei de rapiță, ulei de porumb, ulei pentru
salate, uleiuri pentru gătit, uleiuri și grăsimi,
uleiuri cu mirodenii, uleiuri de uz alimentar,
uleiuri solidificate pentru alimente, uleiuri și
grăsimi comestibile, ulei de porumb pentru
alimente, ulei de floarea-soarelui comestibil,
uleiuri vegetale de uz alimentar, amestec de
ulei (de uz alimentar), uleiuri comestibile folosite
pentru gătirea alimentelor, amestecuri de uleiuri
pentru uz alimentar.
35. Servicii de agenţie de import și export,
strângere la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, servicii de comerţ prin magazine en-
gros şi en-detail, servicii de comerț on-line,
servicii de comerţ prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă sau prin mijloace electronice
(site web), servicii de publicitate, marketing şi
promovare, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, comert şi servicii de
informare a consumatorilor.
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39. Servicii de distribuție, distribuție (transport)
de mărfuri pentru vânzarea cu amănuntul,
depozitarea mărfurilor, depozitarea lichidelor,
depozitare de alimente, transport și depozitare
de bunuri, livrare și depozitare de bunuri,
depozitare și livrare de bunuri, servicii de
depozitare de produse, ambalarea produselor,
ambalare de alimente, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse în tranzit.
40. Prelucrare de uleiuri reziduale, servicii de
reciclare de ulei pentru gătit și de ulei vegetal.

───────

(210) M 2022 06435
(151) 15/09/2022
(732) ISTRATE ANA-MARIA-ROXANA,

B-DUL DACIA, NR. 5, BL. DA1, ET.
3, AP. 10, JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ÎN.CREION Roxana H

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.13; 27.05.17; 26.01.01; 24.17.01

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

16. Portrete, portrete sub formă de picturi,
portrete sub formă de desene, portrete sub formă
de fotografii imprimate, desene, desene grafice,
imagini sub formă de desene.
35. Regruparea în avantajul terţilor a portretelor,
portretelor sub formă de picturi, portretelor
sub formă de desene, portretelor sub formă
de fotografii imprimate, desenelor, desenelor
grafice, imaginilor sub formă de desene
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere cât mai comod prin magazine en gros
sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondență, prin mijloace electronice, prin
intermediul siteurilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul referitoare la portrete,
portrete sub formă de picturi, portrete sub formă
de desene, portrete sub formă de fotografii
imprimate, desene, desene grafice, imagini sub
formă de desene, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la portrete,
portrete sub formă de picturi, portrete sub formă
de desene, portrete sub formă de fotografii
imprimate, desene, desene grafice, imagini
sub formă de desene, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la portrete,
portrete sub formă de picturi, portrete sub formă
de desene, portrete sub formă de fotografii
imprimate, desene, desene grafice, imagini sub
formă de desene, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu portrete, portrete
sub formă de picturi, portrete sub formă
de desene, portrete sub formă de fotografii
imprimate, desene, desene grafice, imagini sub
formă de desene, furnizarea de informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma unui
ghid de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la portrete, portrete sub formă de picturi,
portrete sub formă de desene, portrete sub
formă de fotografii imprimate, desene, desene
grafice, imagini sub formă de desene, servicii
de informatii comerciale furnizate online prin
internet sau o retea globala de calculatoare, cu
privire la portrete, portrete sub formă de picturi,
portrete sub formă de desene, portrete sub formă
de fotografii imprimate, desene, desene grafice,
imagini sub formă de desene.
42. Design grafic, design grafic și industrial,
artă grafică și design, servicii de design grafic
pentru calculator, servicii de design grafic
pentru suprafețe vitrate, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web, servicii de
proiectare grafică și de design pentru vehicule,
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proiectare și design grafic pentru crearea
paginilor web pe internet, design de imagini
grafice și semne distinctive pentru identitatea
corporativă, întocmire de rapoarte cu privire la
design de artă grafică, elaborare de tehnici de
pictură, design vizual.

───────

(210) M 2022 06436
(151) 15/09/2022
(732) RADUCU MIHAI CHECHERIȚĂ,

ALEEA PROF. RADU GIOGLOVAN,
NR. 11, BL. 51, AP. 16, JUD.
DÂMBOVIŢA, DÂMBOVIŢA,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
Vibrații Înalte

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

9. Conținut media, înregistrat sau descărcabil,
baze de date computerizate înregistrate sau
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
fișiere de date înregistrate.

───────

(210) M 2022 06438
(151) 15/09/2022
(732) IONEL ZYTO-DUMITRESCU,

BD. UNIRII, NR. 72, BL. J3C,
TRONSON 2, ET. 5, SPAŢIU 504,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030836,
ROMANIA

(540)

SOCIAL.RO

(531) Clasificare Viena:
29.01.11; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.17; 24.17.01; 02.07.23

(591) Culori revendicate:roşu (RAL 3032)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, agenții de publicitate, afișare de
anunțuri publicitare pentru pentru terți, activități
publicitare, în special cu privire la rețele
de telematică și de telefonie, actualizarea
informațiilor publicitare într-o bază de date
computerizată, afișaj.

───────

(210) M 2022 06439
(151) 15/09/2022
(732) SILVIU CIOCAN, BLD. 1

DECEMBRIE 1918, NR. 25, BL.
L, SC. A, ET. 5, AP. 20, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
900162, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
LUNAMOUR

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

3. Sprâncene false, creioane pentru sprâncene,
gel pentru sprâncene, farduri de sprâncene,
sprâncene false adezive, rimel pentru
sprâncene, pudră pentru sprâncene, produse
cosmetice pentru sprâncene, adezivi pentru
lipirea sprâncenelor false, tatuaje temporare
de uz cosmetic, tatuaje temporare pentru
decorarea corpului, anticearcăne, adezivi pentru
gene, păr și unghii false, batoane corectoare,
anticearcăne corectoare (cosmetice), bețișoare
cu vată impregnate cu produse demachiante,
baze pentru machiaj sub formă de paste,
corectoare anticearcăne, corector facial,
cosmetice colorate, cosmetice decorative,
cosmetice pentru buze, creioane de contur
pentru buze, creioane de machiaj, creioane
dermatografe, creioane de ochi de uz cosmetic,
creioane pentru gene, creioane pentru obraz,
creioane pentru ochi, cremă corectoare, cremă
de bază, cremă pentru ten deschis, creme
autobronzante (cosmetice), creme cosmetice,
creme de soare, cretă de fardat, creme pentru
bronzarea pielii, produse de demachiere, eye-
liner (cosmetice), fard cremos de obraz, fard
gras, farduri cosmetice, farduri de obraz, fond
de ten, farduri pentru truse de machiaj, farduri
pentru obraz și buze, fond de ten sub formă
de cremă, fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
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fonduri de ten, geluri pentru demachiere, lapte
demachiant, loțiuni autobronzante (cosmetice),
luciu de buze, măști de frumusețe, mascara
pentru gene lungi, palete cu farduri de ochi,
palete de luciu de buze, preparate autobronzante
(cosmetice), pastă cosmetică pentru aplicare
pe față pentru combaterea luciului, produse
cosmetice de aplicare pe buze, produse
cosmetice sub formă de fard de obraz, produse
cosmetice sub formă de farduri de pleoape,
produse de machiaj pentru față și corp, produse
demachiante pentru ochi, pudre cosmetice
pentru față, pudre pentru machiaj, pudră de
machiaj, pudră liberă pentru față, pudră pentru
față, rimel, rezerve pentru pudriere (cosmetice),
ruj de buze, rujuri cremoase, sclipici pentru
față, seturi de machiaj, spume (cosmetice),
uleiuri de cuticule, tuș lichid pentru ochi, vopsea
pentru față, șervețele din bumbac impregnate
cu preparate demachiante, șervețele pentu
față îmbibate cu produse cosmetice, șervețele
umede pentru mâini impregnate cu loțiune
cosmetică, abțibilduri pentru decorarea unghiilor,
adezivi pentru fixarea genelor false, cremă
pentru albirea pielii, balsam contra iritație de
scutec pentru bebeluși, balsam de curățare,
balsam de buze (nemedicamentos), balsamuri
de buze, balsamuri de buze cu procție solară
(cosmetice), balsamuri pentru piele, balsamuri
pentru unghii, batoane cu protecție solară, bază
pentru unghii (cosmetice), comprese pentru
ochi de uz cosmetic, concentrate hidratante
(produse cosmetice), cosmetice pentru tratarea
pielii uscate, cosmetice pentru unghii, creioane
corectoare pentru lacul de unghii, creme anti-
îmbătrânire, creme anticelulitice, creme antirid,
creme balsam pentru pete, creme cosmetice
de mâini, creme cu protecție solară, creme
cosmetice pentru piele uscată, creme cosmetice
pentru fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de
corp (nemedicinale), creme de curățare, cremă
cosmetica pentru mâini, cremă cu protecție
solară rezistentă la apă, cremă cu retinol de
uz cosmetic, cremă de microdermoabraziune,
cremă de noapte, cremă hidratantă după
bărbierit, cremă nemedicinală pentru tratarea
scalpului, cremă pentru ochi, cremă pentru
unghii, creme (nemedicinale) pentru curățarea
pielii, creme de curățare pentru piele, creme de
față și de corp, creme de noapte (cosmetice),
creme de piele nemedicinale, creme de zi,
creme de protecție, creme de protecție solară
(cosmetice), creme dermatologice (altele decât
cele medicinale), creme de îngrijire a pielii, altele
decât cele pentru uz medical, creme exfoliante,
creme hidratante, creme hidratante de uz
cosmetic, creme hidratante pentru corp, creme
hidratante pentru piele (produse cosmetice),

creme hrănitoare de uz cosmetic, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curățare,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme, loțiuni și geluri hidratante, creme pentru
albirea pielii, creme pentru buze, creme pentru
corp, creme pentru corp parfumate, creme
pentru demachiere, creme pentru față de
uz cosmetic, creme pentru fortificarea pielii,
creme pentru măști corporale, creme pentru
ochi (nemedicinale), creme pentru piele, creme
pentru pistrui, creme pentru ten deschis (de
uz cosmetic), creme pentru reducerea petelor
de îmbătrânire, creme pentru îngrijirea pielii
(produse cosmetice), creme pentru întreținerea
pielii de uz cosmetic, creme tip cold cream de uz
cosmetic, creme tip cold cream, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), creme și loțiuni pentru bronzat,
creme-sufleu pentru corp, dizolvanți pentru
lac de unghii (produse cosmetice), emoliente,
emoliente pentru piele (non-medicamente),
emolienți pentru ten, emulsii de corp, emulsii
faciale (de uz cosmetic), exfoliante pentru
curățarea pielii, exfoliante pentru îngrijirea pielii,
foițe de pudră pentru față, fond de ten iluminator
pentru piele, geluri de curățare, geluri hidratante
(produse cosmetice), geluri cosmetice pentru
ochi, geluri pentru fata, geluri pentru ochi,
geluri pentru întârzierea îmbătrânirii, granule
pentru curățarea feței, hârtie abrazivă pentru
unghii, intăritor pentru unghii, lapte de curățare
de uz cosmetic, lapte de corp, lapte de
curățare pentru față, lapte de curățare pentru
îngrijirea pielii, lapte hidratant, loțiune de baie,
loțiune pentru piele, loțiune pentru curățarea
tenului, loțiune tonică pentru față, corp și
mâini, loțiuni cosmetice pentru bronzare, loțiuni
cosmetice pentru față, loțiuni cu protecție solară
(de uz cosmetic), loțiuni de corp hidratante
(produse cosmetice), loțiuni de curățare, loțiuni
de uz cosmetic, loțiuni de zi, loțiuni hidratante
pentru piele (produse cosmetice), loțiuni pentru
mâini, loțiuni pentru mâini (nemedicinale), loțiuni
pentru ochi, loțiuni pentru protejare împotriva
soarelui, loțiuni pentru reducerea celulitei, loțiuni
pentru îngrijirea feței și a corpului, loțiuni
pentru îngrijirea pielii (cosmetice), loțiuni pentru
întărirea unghiilor, loțiuni solare (cosmetice),
loțiuni tonice (cosmetice), loțiuni tonice de
înfrumusețare pentru aplicare pe corp, loțiuni
tonice de înfrumusețare pentru aplicare pe
față, loțiuni tonice pentru față (cosmetice),
loțiuni tonice pentru piele (nemedicinale), mască
de argilă pentru piele, măști corporale, măști
cosmetice cu nămol, măști cu gel pentru
ochi, măști de curățare, măști de față pentru
toaletă, măști de mâini pentru îngrijirea pielii,
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măști de picioare pentru îngrijirea pielii, măști
de piele (cosmetice), măști hidratante, măști
hidratante pentru piele, măști pentru față,
măști pentru închiderea porilor utilizate ca
produse cosmetice, preparate anti-îmbătrânire
pentru îngrijirea pielii, preparate cosmetice cu
protecție solară, preparate cosmetice pentru
iluminarea pielii (machiaj), preparate cosmetice
pentru estomparea ridurilor, cu aplicare topică
pe față, preparate cosmetice pentru intarire,
preparate cosmetice pentru pielea uscată,
pentru femei gravide, preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea tenului, preparate cu protecție
solară puternică sau totală, preparate hidratante
(cosmetice), preparate de îngrijire a pieii
pentru îndepărtarea ridurilor, preparate de
uz cosmetic pentru îngrijirea pielii în timpul
expunerii la soare, preparate pentru albirea pielii,
preparate pentru catifelarea pielii, preparate
nemedicinale pentru îngrijirea picioarelor,
preparate nemedicamentoase pentru îngrijirea
feței, preparate nemedicamentoase pentru
îngrijirea buzelor, preparate pentru îngrijirea
unghiilor, preparate pentru îngrijirea pielii în
timpul expunerii la soare (cosmetice), produse
cosmetice folosite la tratarea ridurilor, produse
cosmetice exfoliante pentru corp, produse
cosmetice hidratante, produse cosmetice pentru
deschiderea tenului, produse cosmetice pentru
ameliorarea calității pielii, produse de curățare
pentru ochi, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, produse de protecție solară,
produse după plajă, de uz cosmetic, produse
exfoliante, produse exfoliante de uz cosmetic,
produse exfoliante pentru corp, produse
exfoliante pentru față, produse hidratante,
produse pentru buze (nemedicinale), produse
pentru curățarea feței (cosmetice), produse
pentru curățarea pielii, produse pentru hidratarea
pielii, produse pentru tonifierea pielii, produse
pentru îmbunătățirea texturii pielii, pudră de corp,
produse pentru îngrijirea ochilor, nemedicinale,
rezerve de cremă pentru îngrijirea pielii, pentru
dozatoare, rezerve de produse pentru corp,
pentru dozatoare, ser anti-îmbătrânire, ser de
față de uz cosmetic, seruri nemedicamentoase
pentru piele, soluții pentru spălături oculare,
care nu sunt de uz medical, săruri de baie,
șervețele umede pentru îngrijirea bebelușului,
șervețele impregnate cu loțiuni de curățare a
pielii, spume de curățare, spume de uz cosmetic,
cu protecție solară, spumă de curățare, spumă
pentru îngrijirea pielii, tonifiante pentru piele
de uz cosmetic, ulei de curățare, ulei de corp
sub formă de spray, uleiuri bronzante, uleiuri
cosmetice pentru epidermă, uleiuri de bronzare
de uz cosmetic, uleiuri de uz cosmetic, uleiuri

după expunerea la soare (cosmetice), uleiuri
de îngrijire a pielii (produse cosmetice), uleiuri
parfumate pentru ingrijirea pielii, uleiuri pentru
protecție solară (cosmetice), uleiuri pentru
hidratarea pielii după expunerea la soare, uleiuri
pentru mâini (nemedicinale), unt de corp, unt de
mâini și de corp, unt de cacao de uz cosmetic,
vopsele pentru gene.
35. Distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, furnizare
și închiriere de spațiu, timpi și mijloace de
publicitate, prezentări de produse și servicii
de afișare a produselor, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de relații
cu publicul, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii de
vânzare cu amănuntul online: produsele din
clasa 3.
43. Cazare temporară, furnizarea de spații
pentru evenimente și de spații pentru birouri
provizorii și pentru reuniuni, servicii oferite de
hoteluri, hosteluri, pensiuni, cazare turistică
și de vacanță, servicii de agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), servicii oferite de case de
oaspeți, servicii oferite de case de vacanță,
cazare temporară la hoteluri și moteluri, furnizare
de cazare temporară ca parte a pachetelor
de ospitalitate, furnizare de cazare temporară
pentru oaspeți, furnizare de cazare temporară în
case de vacanță, furnizare de cazare temporară
în pensiuni, furnizare de servicii de hoteluri și
moteluri, organizare de cazare pentru turiști,
organizare de locuri de cazare pentru vacanțe,
servicii oferite de pensiuni, servicii ale agențiilor
de turism pentru rezervarea locurilor de cazare
pentru vacanță, închiriere de case de vacanță,
servicii de cazare cu mic dejun inclus, servicii de
cazare hotelieră, servicii de cazare în case de
odihnă pentru tineri, servicii de cazare în stațiuni
turistice, servicii hoteliere în stațiuni turistice,
servicii oferite de tabere de vacanță (cazare).

───────
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(210) M 2022 06441
(151) 15/09/2022
(732) VLAD POPA, ŞOS. NICOLAE

TITULESCU, NR. 80, BL. 1A,
SC. A, ET. 4, AP. 20, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE, NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUD. IAŞI,
IAŞI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

Narrative

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 27.05.13;
26.01.01; 20.01.03; 26.11.01

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări

privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artişti, managementul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
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târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), dactilografiere, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, 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 pentru terţi,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienți, servicii de comandă on-
line în domeniul restaurantelor cu vânzare
pentru acasă și livrare, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor.
41. Servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip

arcade, închirierea echipamentelor audio,
organizarea concursurilor de frumuseţe,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
servicii de disc jockey, servicii de discotecă,
dublări, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea de excursii cu ghid, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, închirierea de
aparate de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, microfilmare, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole, organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment, planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
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cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, pictură
pe faţă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de decoruri pentru scenă,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
servicii educaţionale, servicii de instruire,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video, închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, regizarea de spectacole, servicii
de biblioteci multimedia (mediateci), servicii
de imagini fotografice cu ajutorul dronelor,
servicii de imagini video cu ajutorul dronelor,
transfer de cunoștințe de afaceri și know-
how (training), organizarea și desfășurarea
de evenimente sportive, desfășurarea de
evenimente de divertisment, producere de
podcasturi, organizare de petreceri, servicii de
planificare de petreceri, consultanță referitoare la
planificare de petreceri, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
furnizare de spații pentru petreceri.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de cafenea, servicii
de bufet, furnizarea de facilităţi pentru festivităţi,
servicii de cantină, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, servicii de creşă (crèche), servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, sculptură în alimente,
servicii de cazare hotelieră, rezervări de hoteluri,
închirierea aparatelor de iluminat, închirierea
sălilor de şedinţe, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor

transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servicii de bucătari personali,
servicii de restaurante washoku, servicii de
recepție pentru cazare temporară (repartizarea
cheilor), cazare temporară în case de tranzit,
închiriere de spații de cazare de vacanță, servicii
de critică gastronomică (oferirea de informații
despre alimente și băuturi), servicii de restaurant
cu vânzare pentru acasă, închirieri de mobilier,
servicii de catering pentru petreceri, furnizarea
de spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni.
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artişti, managementul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,

distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), dactilografiere, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
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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 pentru terţi,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienți, servicii de comandă on-
line în domeniul restaurantelor cu vânzare
pentru acasă și livrare, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor.
41. Servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea echipamentelor audio,
organizarea concursurilor de frumuseţe,
rezervarea locurilor pentru spectacole,
organizarea de spectacole cinematografice,
organizarea de spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
antrenare (instruire), organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, distribuție de filme,
transfer de know-how (instruire), servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
regizarea de filme, alta decât filmele publicitare,
servicii de disc jockey, servicii de discotecă,
dublări, furnizarea de informaţii în domeniul
educaţiei, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, producţii de film,
altele decât filmele publicitare, furnizarea de
filme, nedescărcabile, prin servicii video la
cerere, efectuarea de excursii cu ghid, servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate şi fitness), servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
karaoke, servicii de punere în pagină, altele
decât pentru scop publicitar, închirierea de
aparate de iluminat pentru scenele de teatru sau
studiourile de televiziune, microfilmare, servicii
de model pentru artişti, închirierea de filme,
servicii de studiouri de film, furnizarea de facilităţi
pentru muzee (prezentări, expoziţii), servicii
de compoziţie muzicală, producţia de muzică,
servicii de reporteri de ştiri, servicii de cluburi de
noapte (divertisment), publicarea online a cărţilor

şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
servicii de orchestră, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea
de spectacole, organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment, planificarea de
petreceri (divertisment), raportare fotografică,
fotografie, instruire practică (demonstraţii),
prezentarea spectacolelor de varietate,
prezentarea prestaţiilor live, publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
publicarea cărţilor, divertisment radio, furnizarea
facilităţilor de recreere, furnizarea de informaţii
cu privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, pictură
pe faţă, scrierea de scenarii de film, scenarii,
altele decât cele publicitare, organizarea
şi susţinerea de seminarii, închirierea de
decoruri pentru spectacole, producţia de
spectacole, compunerea de melodii, închirierea
de înregistrări sonore, furnizarea de facilităţi
sportive, închirierea de echipament sportiv, cu
excepţia vehiculelor, închirierea de terenuri de
sport, închirierea de decoruri pentru scenă,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
servicii educaţionale, servicii de instruire,
divertisment de televiziune, furnizarea de
programe de televiziune, nedescărcabile, prin
intermediul serviciilor video la cerere, producţii
de teatru, servicii de agenţie de bilete
(divertisment), închirierea de jucării, închirierea
aparatelor de înregistrare video, închirierea
camerelor video, închirierea camerelor de filmat,
editarea casetelor video, închirierea casetelor
video, înregistrarea pe casete video, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, regizarea de spectacole, servicii
de biblioteci multimedia (mediateci), servicii
de imagini fotografice cu ajutorul dronelor,
servicii de imagini video cu ajutorul dronelor,
transfer de cunoștințe de afaceri și know-
how (training), organizarea și desfășurarea
de evenimente sportive, desfășurarea de
evenimente de divertisment, producere de
podcasturi, organizare de petreceri, servicii de
planificare de petreceri, consultanță referitoare la
planificare de petreceri, planificare și coordonare
de petreceri (divertisment), furnizare de spații
pentru petrecerea timpului liber și recreere,
furnizare de spații pentru petreceri.
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43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de bar, servicii de pensiune,
rezervări la pensiuni, servicii de cafenea, servicii
de bufet, furnizarea de facilităţi pentru festivităţi,
servicii de cantină, închirierea de scaune, mese,
feţe de masă, sticlărie, închirierea aparatelor
de gătit, servicii de creşă (crèche), servicii de
catering care constau în furnizarea de produse
alimentare şi băuturi, sculptură în alimente,
servicii de cazare hotelieră, rezervări de hoteluri,
închirierea aparatelor de iluminat, închirierea
sălilor de şedinţe, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, rezervări
pentru cazarea temporară, închirierea corturilor,
servicii de case de vacanţă, închirierea clădirilor
transportabile, servicii de restaurante udon and
soba, decorare de alimente, decorarea de torturi,
informații și consiliere cu privire la prepararea
de mâncăruri, servicii de bucătari personali,
servicii de restaurante washoku, servicii de
recepție pentru cazare temporară (repartizarea
cheilor), cazare temporară în case de tranzit,
închiriere de spații de cazare de vacanță, servicii
de critică gastronomică (oferirea de informații
despre alimente și băuturi), servicii de restaurant
cu vânzare pentru acasă, închirieri de mobilier,
servicii de catering pentru petreceri, furnizarea
de spații pentru festivități și facilități temporare de
birouri și reuniuni.
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(540)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă

pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
artişti, managementul afacerilor, managementul
afacerilor cu privire la furnizorii de servicii
indepedente, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
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pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din
ziar, stabilirea abonamentelor la ziar pentru
terţi, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă
de afaceri), publicitate cu plata per click,
întocmirea ştatelor de plată, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul,
servicii de comparare a preţurilor, servicii de
achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri
şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
şi datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), dactilografiere, actualizarea
materialelor de publicitate, actualizarea şi
menţinerea datelor în bazele de date
computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, 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 pentru terţi,
pregătirea studiilor de profitabilitate a afacerilor,

desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, servicii de generare
de potențiali clienți, servicii de comandă on-
line în domeniul restaurantelor cu vânzare
pentru acasă și livrare, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri, servicii
de comerţ, servicii de comerţ cu amănuntul,
servicii de comerţ cu ridicata, servicii de comerţ
online, servicii de informare a consumatorilor.

───────

(210) M 2022 06445
(151) 15/09/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI, NR. 25, JUD.
ILFOV, ROSU, ILFOV, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BRAIN FOOD

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 02.09.25; 11.01.01

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

clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, magneti, materiale înregistrate,
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baze de date computerizate, conținut media,
benzi audio digitale pre-înregistrate, benzi
video preînregistrate, carduri de memorie usb,
casete preînregistrate, cărți audio, cd-uri cu
muzică, cd-i-uri pre-înregistrate (compact discuri
interactive), clipuri video preînregistrate, desene
animate, diapozitive, emoticoane descărcabile,
discuri înregistrate cu conținut audio, discuri
înregistrate cu conținut video, documente
informatice în format electronic descarcabile,
dvd-uri preinregistrate, tonomate muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, benzi
audio cu muzică, carduri de memorie cu
circuite integrate utilizate pentru a cântă
la instrumente muzicale electronice, casete
video preînregistrate cu muzică, cipuri care
conțin înregistrări muzicale, muzică digitală
descărcabilă, muzică digitală descarcabilă dintr-
o bază de date de calculator sau de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate,
serii de înregistrări audio muzicale descarcabile,
software pentru crearea și editarea de muzică
și sunete descarcabile, desene animate sub
formă de filme cinematografice descarcabile,
filme cinematografice descarcabile, film
holografic, filme descărcabile, filme video
descarcabile, boxe, căști, aplicații software
descarcabile, dispozitive periferice de calculator,
componente de calculator periferice fără fir,
calculatoare și hardware de calculator, publicații
electronice descărcabile, înregistrări video
descarcabile, materiale înregistrate, podcast-uri
descărcabile, fișiere digitale (podcast), aplicații
mobile educative, suporturi media educative
descărcabile, aplicații educative pentru tablete
descărcabile, aplicații de calculator educative
descărcabile.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de
cărți și publicații periodice, servicii de editare,

întocmire de rapoarte și redactare de texte altele
decat cele publicitare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii educative și de
instruire, asistență profesională individualizată
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consultanță în domeniul formării și
perfecționării, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,
coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, coordonare de cursuri de pregătire
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, coordonare de cursuri referitoare la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizarea de
furnizare de cursuri de formare profesională,
organizarea de cursuri educative în domeniul
finanțelor, organizarea de organizarea de cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
cursuri de pregătire în domeniul asistenței
către clienți, seminare, organizare de seminare
de instruire, servicii de videotecă, producție
de materiale video, furnizarea de instruire
online, publicarea de materiale multimedia
online, servicii de bibliotecă electronică,
furnizare de cursuri educaționale, servicii
educaționale pe calculator, servicii educaționale
asistate pe calculator, producție de filme în
scopuri educaționale, închiriere de materiale
educative înregistrate, productie de podcasturi,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, instruire educativă, seminarii
educative, teste educative, organizarea de
concursuri educative, publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative,
publicare de texte educative, difuzare de
materiale educative, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de seminarii educative, elaborare
de materiale educative, servicii educative
pentru adulți, coaching sportiv, coaching
personal (formare), asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), servicii educaționale de tip coaching,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
antrenament și coaching în discurs politic,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, servicii de pregătire
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sau educare în domeniul coaching pentru
viață, asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), producție de emisiuni de televiziune,
producția de emisiuni radiofonice, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea educației,
educație și instruire, consiliere în carieră
(educație), educație vocațională pentru tineri,
servicii de educație juridică, producție audio
și video și fotografie, producție de înregistrări
educative audio și video, producție audio, video
și multimedia și fotografie, producție de materiale
video.

───────

(210) M 2022 06446
(151) 15/09/2022
(732) CUPCAKES STREET S.R.L.,

STRADA BARATIEI ,NR.1
A, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130002,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
Laboratorul cu dulciuri

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

30. Torturi, dulciuri.
───────

(210) M 2022 06447
(151) 15/09/2022
(732) STRUBO CED S.R.L., STR.

ANGHEL SALIGNY, NR. 2B, AP.
15, JUDETUL ALBA, ALBA IULIA,
ALBA, ROMANIA

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

(540)
STRUBO CED

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

37. Construcții, servicii de constructii,
construirea de zone rezidențiale, construcție
de proprietăți rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale, consultanță privind construcția de
clădiri și de clădiri rezidențiale, construcții de
clădiri rezidențiale și comerciale, servicii de
construcții de clădiri, servicii de construcții
referitoare la clădiri pentru locuințe, construcții
de clădiri, servicii de construcții referitoare la
clădiri de uz industrial, construcții civile, servicii
de construcții civile, consultanță în domeniul
construcțiilor civile (construcții), construcție de
proprietăți industriale, realizarea de construcții
cu caracter industrial, construcția de instalații
de stocare de petrol și gaze, construire de
drumuri, construcția de fundații pentru drumuri,
construirea de aeroporturi, servicii de excavare
și extracție de zăcăminte naturale, servicii de
construcții, servicii de instalare și de reparații,
extracție minieră, foraje pentru extracția de petrol
și de gaze, ridicare de construcții structurale
din oțel, construcția de platforme de exploatare,
montarea de structuri de înaltă rezistență.
42. Servicii de proiectare pentru structuri de
înaltă rezistență, servicii de arhitectură de
interior, arhitectură, design arhitectural, servicii
de arhitectură, consultanță în arhitectură, servicii
arhitecturale pentru întocmirea proiectelor
arhitecturale, managementul proiectelor
arhitecturale, consultanță profesională privind
arhitectura, servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale, servicii de
design arhitectural, întocmire de rapoarte
arhitecturale, servicii de planificare arhitecturală,
întocmirea de planuri arhitecturale, realizarea
de planuri arhitecturale, realizarea de rapoarte
privind arhitectura, întocmire de proiecte
de arhitectură, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design arhitectural pentru
decorațiuni exterioare, servicii profesionale
privind design-ul arhitectural, servicii de
consultanță în domeniul designului arhitectural,
servicii de arhitectură pentru proiectarea
de clădiri, servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spații de birouri, servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri
cu birouri, proiectare de construcții, servicii
de proiectare, proiectarea (designul) spațiului
interior, consultanță profesională privind
amenajarea de interior, servicii de design interior
și exterior, servicii de proiectare pentru interiorul
clădirilor, servicii de consultanță în materie de
design interior, servicii de design interior și
servicii conexe de informare și consiliere, servicii
de informare privind armonizarea culorilor,
vopselelor și a mobilierului pentru design interior,
design vizual, artă grafică și design, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de bucătării,
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proiectare (design) de birouri, servicii de
consultanță în domeniul urbanismului, ridicare
topografică, servicii de topografie aeriană,
proiectare de studii topografice, consultanță
tehnologică, consultanță în domeniul arhitecturii
și realizării planurilor pentru construcții, servicii
de planificare arhitecturală și urbană, design
industrial, proiectare (design) de clădiri, ridicare
topografică de drumuri, studii topografice de
terenuri și drumuri publice, expertize tehnice
și servicii de explorare, studii de proiecte
tehnice, studii tehnice de fezabilitate, studii
de proiecte de inginerie, studii și proiecte
de cercetări tehnice, efectuare de studii de
proiecte tehnice, studii de fezabilitate în materie
de proiectare, studii de proiecte tehnice în
domeniul construcțiilor, realizare de studii de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcții,
întocmirea de rapoarte privind studiile de
proiecte tehnice pentru proiecte de construcții,
servicii de management al proiectelor de
inginerie, proiectarea construcţiilor, servicii de
explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere, cercetare în domeniul
construcțiilor de clădiri, servicii științifice și
tehnologice, precum și servicii de cercetare
și de creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză industrială, cercetare industrială și
proiectare industrială, servicii de control al
calității și de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii de inginerie structurală, servicii de
consultanță tehnică privind ingineria structurală,
proiectare de instalații industriale.

───────

(210) M 2022 06448
(151) 15/09/2022
(732) ANCUTA-GIANINA OPRE, STR.

SPINIS NR.4, BL.104, SC.2, ET.4,
AP.30, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Bere de cartier

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

32. Bere, must de bere, cocktail-uri pe baza de
bere, bere de ghimbir, bere de malt, vin de orz
(bere).
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a diverselor
sortimente de bere, din producţie proprie şi a
unor terţi (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, psau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web, servicii de marketing, publicitate
şi promovare, servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata in legatura cu berea.

───────

(210) M 2022 06449
(151) 15/09/2022
(732) THE HEATH CREATIVE AGENCY

S.R.L, INT. SOLZILOR, NR. 5,
AP. 1, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
Mayheath

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.

───────
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(210) M 2022 06450
(151) 15/09/2022
(732) MAGIC MAKER

PR&COMMUNICATION SRL, STR.
G-RAL EREMIA GRIGORESCU,
NR.122A, JUDETUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

MAGIC MAKER
COMMUNICATION

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11; 01.01.05; 26.04.05

(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#ffab2a, #fa703a)

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

35. Servicii de publicitate, marketing
și promovare, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru autori și
scriitori, administrare a afacerilor pentru
centre de conferințe, administrare a afacerilor
pentru interpreți de muzică, administrare a
afacerilor pentru manechine, administrare a
afacerilor pentru muzicieni, administrare a
afacerilor pentru agenții și brokeri de asigurări,
pe bază de externalizare, administrare de
afaceri, administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, administrare de afaceri pentru
furnizorii de servicii independenți, administrare
de birouri de afaceri pentru terți, administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrarea
afacerilor pentru o societate comercială și pentru

o societate de servicii, administrarea resurselor
umane și servicii de recrutare, administrarea
societăților comerciale (pentru terți), servicii de
relocare pentru afaceri, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
administrarea magazinelor, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență
comercială privind sistemul de franciză,
asistență comercială privind deschiderea de
francize, asistență în afaceri, asistență în
conducerea afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență în
domeniul administrării întreprinderilor industriale
sau comerciale, asistență în domeniul
administrării și planificării afacerilor, asistență
în domeniul managementului corporatist,
asistență în gestiunea afacerilor sau a
funcțiilor comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, asistență în gestiunea
comercială a firmelor în sistem de franciză,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență managerială pentru
organizațiile industriale, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de publicitate, asistență pentru
întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență pentru întreprinderi industriale în
legătură cu conducerea afacerilor lor,
asistență pentru întreprinderi în materie
de administrare a afacerii, asistență
pentru întreprinderile comerciale privind
managementul afacerilor lor, asistență privind
managementul activităților comerciale, asistență
privind organizarea întreprinderii, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management privind afacerile,
asistență în materie de management
pentru înființarea întreprinderilor comerciale,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în conducerea
afacerilor, asistență privind planificarea
comercială, conducerea afacerilor comerciale
în numele terților, consilierea managementului
privind plasarea de personal, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
consultanță în domeniul managementului
industrial inclusiv analize cost-beneficiu,
consultanță în materie de relocalizare a firmelor,
date referitoare la afaceri, determinare a
costurilor ciclului de viață în scopuri comerciale,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/09/2022

furnizare de asistență în afaceri, furnizare de
asistență (afaceri) în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, exploatarea întreprinderii (pentru
terți), furnizare de asistență pentru înființarea
unei afaceri în sistem de franciză, furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizare de informații de
contact comerciale și de afaceri, pe internet,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, informații despre metode de vânzare,
înregistrarea de comunicate scrise și de date,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere publicitară, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, investigații
comerciale, management de afaceri comerciale,
management de afaceri în domeniul atracțiilor
pentru vizitatori, management de afaceri
cu privire la cluburi sportive, management
de hoteluri pentru terți, management
de restaurant pentru terți, management
hotelier pentru terți, management în
procesele de afaceri, managementul activităților
comerciale, întocmire de rapoarte economice,
managementul activităților de impresariat
artistic, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul computerizat al afacerii (pentru
terți), managementul de afaceri al locurilor
amenajate pentru divertisment, managementul
întreprinderii (pentru terți), managementul
întreprinderilor, inclusiv consultanță privind
aspectele demografice, managementul
proiectelor de afaceri, managementul proiectelor
de afaceri (pentru terți), managementul relației
cu clienții, managementul societății (pentru
terți), managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele de
afaceri, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, negociere
de contracte de publicitate, negociere de
contracte privind achiziția și vânzarea de
produse, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, organizare
de întâlniri de afaceri, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, organizarea afacerilor,
organizarea administrării afacerilor, organizarea
întâlnirilor de afaceri, planificare a întâlnirilor
de afaceri, planificare corporativă, planificare
strategică de afaceri, planificare strategică
în afaceri, planificarea administrării afacerilor,

planificarea afacerilor, planificarea afacerilor
pentru întreprinderi, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, planificarea
succesiunii de afaceri, pregătire de studii
de proiect referitoare la aspecte legate
de afaceri, realizarea de studii de proiect
referitoare la aspecte legate de afaceri,
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii
de administrare a afacerilor, servicii de
administrare a afacerilor privind achiziția de
întreprinderi, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
afaceri privind înființarea de afaceri, servicii
de administrare de stocuri, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, servicii de consultanță
în afaceri, servicii de colaborări de afaceri
în rețea, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de evaluare
a riscurilor afacerilor, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, servicii de
examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de externalizare (asistență
în afaceri), servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii pentru
terți, servicii de externalizare în domeniul
operațiunilor comerciale, servicii de franciză care
oferă asistență în afaceri, servicii de funcții
administrative, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, servicii
de impresariat pentru manechine, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
comercială în legătură cu relaționarea dintre
diferiți profesioniști și clienți, servicii de
management al riscului afacerilor, servicii de
management de afaceri pentru fotbaliști, servicii
de management hotelier (pentru terți), servicii
de management pentru sportivi de performanță,
servicii de recepție pentru vizitatori (funcții de
birou), servicii de reprezentanță comercială,
servicii de specialitate privind eficiența în afaceri,
servicii de strategie în afaceri, servicii pentru
afaceri referitoare la organizarea de societăți
mixte, servicii on-line de colaborări de afaceri
în rețea, servicii pentru dezvoltarea strategiei
de afaceri, servicii pentru strategia și planul de
afaceri, servicii privind fuziuni de firme, servicii
privind planificarea afacerilor, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
achiziționare de produse și servicii pentru alte
firme, administrarea vânzărilor, agenții de import-
export, analiză de preț, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații cu privire la vânzări
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comerciale, furnizare de informații comerciale
consumatorilor, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire la
software, furnizarea de informatii privind bunurile
de larg consum, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, furnizarea de servicii online
de comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, informare cu
privire la produse de consum în legătură cu
alimente sau băuturi, informare și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, informații
privind clasamentul vânzărilor de produse,
informații și asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, managementul
întreprinderilor industriale și comerciale pentru
dotarea acestora cu articole de birou, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de cumpărări colective,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, organizare de tranzacții comerciale
și contracte comerciale, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terți,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, planificarea de abonamente
la ziare, prelucrare administrativă de comenzi
de achiziție plasate prin telefon sau calculator,
prelucrare electronică a comenzilor, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care

dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizare de abonamente la
servicii de colectare electronică a taxelor pentru
alte persoane, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii de achiziții, servicii
de analiză a prețurilor, servicii de aprovizionare
pentru terți (achiziții de bunuri și servicii pentru
alte întreprinderi), servicii de aprovizionare
cu băuturi alcoolice pentru terți (achiziție de
bunuri pentru alte întreprinderi), servicii de
aprovizionare cu articole de birou pentru terți,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă cu ridicata, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, servicii de
comandă în contul terților, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
servicii de comparare a prețurilor, servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consultanță
privind achiziționarea de produse în numele
unor terți, servicii de consultanță referitoare
la achiziții de bunuri și servicii, servicii de
telemarketing, servicii de preluare de comenzi
telefonice pentru terți, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
intermediere în achiziții, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de intermediere
de afaceri cu privire la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii de
agenții de import și export, servicii de gestionare
a vânzărilor, servicii de externalizare sub formă
de organizare de achiziții de produse pentru
alte persoane, servicii de cumpărături prin
compararea prețurilor.
41. Consultanță editorială, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, distribuire de știri pentru
industria audiovizuală, editare de cărți și recenzii,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, editare de
muzică, editare de publicații, editare de texte
scrise, editare muzicală, editare, întocmire de
rapoarte și redactare de texte, altele decât
cele publicitare, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
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culturale, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
on-line, furnizare de publicații electronice online
nedescărcabile în domeniul muzicii, furnizare de
servicii de studio de înregistrare video, furnizarea
de buletine informative on-line în domeniul
divertismentului sportiv, furnizarea de informații
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
publicații electronice, care nu pot fi descărcate,
microeditare, publicare de afișe, publicare de
broșuri, publicare de anuare, publicare de
buletine informative, publicare de calendare de
evenimente, publicare de cântece, publicare
de cărți, publicare de documente în materie
de pregătire profesională, știință, dreptul public
și probleme sociale, publicare de documente,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare de cărți și reviste, publicare de cărți
și recenzii, publicare de cărți și periodice
electronice online, publicare de cărți în domeniul
divertismentului, publicare de cărți legate de
tehnologia informației, publicare de cărți de
muzică, publicare de cărți audio, publicare
de materiale didactice educative, publicare de
materiale didactice, publicare de materiale care
pot fi accesate prin intermediul bazelor de
date sau prin internet, publicare de manuale
de instruire, publicare de manuale, publicare
de lucrări muzicale, publicare de ghiduri, hărți
de călătorie, registre cu orașe și liste online,
pentru uzul călătorilor, nedescărcabile, publicare
de ghiduri pentru învățământ și instruire,
publicare de fișe informative, publicare de
materiale editoriale pe site-uri accesibile printr-
o rețea globală de calculatoare, publicare de
materiale educative, publicare de materiale
educative tipărite, publicare de materiale tipărite
privind drepturile de proprietate intelectuală,
publicare de materiale tipărite în domeniul
educativ, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, publicare de
materiale tipărite, altele decât textele publicitare,
publicare de materiale tipărite, inclusiv în format
electronic, altele decât cele de uz publicitar,
publicare de materiale și publicații tipărite,
publicare de partituri muzicale, publicare de
reviste și cărți, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare de reviste
pe internet, publicare de reviste electronice,
publicare de reviste, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de recenzii, publicare de publicații periodice,
publicare de povești, publicare de periodice și
cărți în format electronic, publicare multimedia,
publicare electronică on-line de periodice și

cărți, publicare de ziare, periodice, cataloage
și broșuri, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de ziare, publicare
de texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de texte sub formă de mijloace electronice,
publicare de texte muzicale, publicare de texte
educative, publicare de texte, publicare și
editare de materiale tipărite, publicare online
de ziare electronice, publicare pe internet a
unui ziar pentru clienți, publicare și editare
de cărți, publicare on-line de cărți și reviste
electronice, publicare multimedia de reviste,
jurnale și ziare, publicare multimedia de cărți,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia de materiale
tipărite, redactare de texte, redactarea de
scenarii, publicarea de materiale multimedia
online, publicarea de fotografii, publicarea
de manuale de lucru pentru administrarea
afacerilor, servicii de editare de muzică,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
servicii de editare computerizată, servicii de
editare, servicii de consultanță în materie de
publicare de cărți, servicii de consultanță în
domeniul editorial, servicii de consultanță privind
publicarea revistelor, servicii de agenție literară,
servicii de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, servicii de programe
de știri pentru radio sau televiziune, servicii de
publicare a publicațiilor periodice și neperiodice,
altele decât textele publicitare, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio
și multimedia, servicii de publicare de reviste,
servicii de publicare de text electronic, servicii de
publicare electronică, servicii jurnalistice, servicii
de transcriere muzicală, servicii de reporteri de
știri, servicii de scriere la comandă în scopuri
nepublicitare, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────
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(210) M 2022 06451
(151) 15/09/2022
(732) RIZZO REAL ESTATE S.R.L.,

STRADA VALEA LUNGA, NR. 8,
JUD. BRASOV, BRASOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STRADA 11 IUNIE, NR. 51,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ARTIS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.05

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

43. Servicii oferite de hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, servicii
hoteliere, furnizarea de informații hoteliere,
rezervări de hoteluri, rezervări la hoteluri, servicii
de catering hotelier, servicii de cazare hotelieră,
organizare de mese la hoteluri, servicii hoteliere
în stațiuni turistice, servicii de restaurant prestate
de hoteluri, servicii de restaurant în cadrul
hotelurilor, rezervare de locuri de cazare la
hoteluri, rezervare de camere de hotel pentru
călători, cazare temporară, organizare de cazare
temporară, servicii de ospitalitate ( cazare),
cazare temporară la hoteluri și moteluri, furnizare
de cazare cazare temporară pentru oaspeți,

organizare și furnizare de cazare temporară,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni, servicii
de cazare pentru evenimente, furnizare de
cazare pentru vacanțe, servicii de cazare pentru
vacanțe, rezervare de cazare la hotel, furnizare
de cazare temporară, închiriere de săli pentru
evenimente sociale, servicii de catering pentru
petreceri, furnizare de spații special amenajate
pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii oferite de restaurante,
asigurarea de hrană și băuturi, servicii de
restaurant (alimente), bar, cafenea și catering,
servicii constând în furnizarea de băuturi, servire
de alimente și băuturi, servicii de alimentaţie
publică (cu privire la alimente, băutură şi hrană),
servicii de cafe-restaurant şi cafenele, punerea
la dispoziţie a alimentelor, băuturii, hranei şi
snacks-urilor, servicii de bar, servicii de bistro,
cafe-restaurant, cafenele, cantine, servicii de
catering, servicii aferente cocktail-urilor incluse
în această clasă, servicii de preparare a
alimentelor, băuturii şi hranei, servicii în legătură
cu alte stabilimente incluse în aceasta, servicii
de restaurant, servicii oferite de snack baruri,
servicii la pachet (takeaway/takeout), servicii la
pachet pentru alimente şi băutură, servicii oferite
de ceainărie, servicii oferite de cramă-restaurant,
servicii de consultanţă, rezervări şi furnizarea de
informaţii cu privire la cele de mai sus.

───────
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(210) M 2022 06452
(151) 15/09/2022
(732) MACRO CONSULTING SRL, STR.

BUZOENI, NR. 9, PARTER, BL.
M43, SCARA 3, AP. 75, SECTOR 5,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE
FINANȚARE Centru

educațional pentru afaceri

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

41. Productie de podcasturi, producţie de
podcast-uri, transfer de know-how (instruire),
instruire, organizarea și conducerea de colocvii,
scriere și publicare de texte, cu excepția
textelor publicitare, redactare de texte, altele
decât cele publicitare, publicare de texte,
altele decât cele publicitare, publicare de
cărți și periodice electronice online, organizare
de seminarii, organizare de seminarii și
conferințe, organizarea și conducerea de
seminarii, pregătire și instruire, servicii de
certificare în educație, și anume furnizare de
cursuri și examinare, servicii de examinare
academică, organizare de examinări și teste în
domeniul educației, organizarea și conducerea
de conferințe, organizarea și conducerea
de conferințe și seminarii, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale.
42. Proiectare și dezvoltare de software de
operare pentru rețele de calculatoare și servere,
platforma ca serviciu (paas), software ca serviciu
(saas).

───────

(210) M 2022 06453
(151) 15/09/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI, NR. 25,
JUDETUL ILFOV, ROSU, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

BOOK ESPRESSO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 20.07.01; 01.15.11

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

clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, magneti, materiale înregistrate,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi audio digitale pre-înregistrate, benzi
video preînregistrate, carduri de memorie usb,
casete preînregistrate, cărți audio, cd-uri cu
muzică, cd-i-uri pre-înregistrate (compact discuri
interactive), clipuri video preînregistrate, desene
animate, diapozitive, emoticoane descărcabile,
discuri înregistrate cu conținut audio, discuri
înregistrate cu conținut video, documente
informatice în format electronic descarcabile,
dvd-uri preinregistrate, tonomate muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, benzi
audio cu muzică, carduri de memorie cu
circuite integrate utilizate pentru a cântă
la instrumente muzicale electronice, casete
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video preînregistrate cu muzică, cipuri care
conțin înregistrări muzicale, muzică digitală
descărcabilă, muzică digitală descarcabilă dintr-
o bază de date de calculator sau de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate,
serii de înregistrări audio muzicale descarcabile,
software pentru crearea și editarea de muzică și
sunete descarcabile, desene animate sub formă
de filme cinematografice descarcabile, filme
cinematografice descarcabile, film holografic,
filme descărcabile, filme video descarcabile,
boxe, căști, aplicații software descarcabile,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, calculatoare și
hardware de calculator, publicații electronice
descărcabile, înregistrări video descarcabile,
materiale înregistrate, podcast-uri descărcabile,
fișiere digitale (podcast), aplicații mobile
educative descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, aplicații de
calculator educative descărcabile.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de
cărți și publicații periodice, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte altele
decat cele publicitare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii educative și de
instruire, asistență profesională individualizată
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consultanță în domeniul formării și
perfecționării, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,

coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, coordonare de cursuri de pregătire
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, coordonare de cursuri referitoare la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizarea de
furnizare de cursuri de formare profesională,
organizarea de cursuri educative în domeniul
finanțelor, organizarea de organizarea de cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
cursuri de pregătire în domeniul asistenței
către clienți, seminare, organizare de seminare
de instruire, servicii de videotecă, producție
de materiale video, furnizarea de instruire
online, publicarea de materiale multimedia
online, servicii de bibliotecă electronică,
furnizare de cursuri educaționale, servicii
educaționale pe calculator, servicii educaționale
asistate pe calculator, producție de filme în
scopuri educaționale, închiriere de materiale
educative înregistrate, productie de podcasturi,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, instruire educativă, seminarii
educative, teste educative, organizarea de
concursuri educative, publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative,
publicare de texte educative, difuzare de
materiale educative, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de seminarii educative, elaborare
de materiale educative, servicii educative
pentru adulți, coaching sportiv, coaching
personal (formare), asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), servicii educaționale de tip coaching,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
antrenament și coaching în discurs politic,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, servicii de pregătire
sau educare în domeniul coaching pentru
viață, asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), producție de emisiuni de televiziune,
producția de emisiuni radiofonice, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea educației,
educație și instruire, consiliere în carieră
(educație), educație vocațională pentru tineri,
servicii de educație juridică, producție audio
și video și fotografie, producție de înregistrări
educative audio și video, producție audio, video
și multimedia și fotografie, producție de materiale
video.

───────
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(210) M 2022 06454
(151) 15/09/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI, NR. 25,
JUDETUL ILFOV, ROSU, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MIND SNACKS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 02.09.25

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

clase:
9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, magneti, materiale înregistrate,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi audio digitale pre-înregistrate, benzi
video preînregistrate, carduri de memorie usb,
casete preînregistrate, cărți audio, cd-uri cu
muzică, cd-i-uri pre-înregistrate (compact discuri
interactive), clipuri video preînregistrate, desene
animate, diapozitive, emoticoane descărcabile,
discuri înregistrate cu conținut audio, discuri
înregistrate cu conținut video, documente
informatice în format electronic descarcabile,
dvd-uri preinregistrate, tonomate muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, benzi
audio cu muzică, carduri de memorie cu
circuite integrate utilizate pentru a cântă
la instrumente muzicale electronice, casete

video preînregistrate cu muzică, cipuri care
conțin înregistrări muzicale, muzică digitală
descărcabilă, muzică digitală descarcabilă dintr-
o bază de date de calculator sau de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate,
serii de înregistrări audio muzicale descarcabile,
software pentru crearea și editarea de muzică și
sunete descarcabile, desene animate sub formă
de filme cinematografice descarcabile, filme
cinematografice descarcabile, film holografic,
filme descărcabile, filme video descarcabile,
boxe, căști, aplicații software descarcabile,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, calculatoare și
hardware de calculator, publicații electronice
descărcabile, înregistrări video descarcabile,
materiale înregistrate, podcast-uri descărcabile,
fișiere digitale (podcast), aplicații mobile
educative descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, aplicații de
calculator educative descărcabile.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de
cărți și publicații periodice, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte altele
decat cele publicitare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii educative și de
instruire, asistență profesională individualizată
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consultanță în domeniul formării și
perfecționării, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,
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(210) M 2022 06455
(151) 15/09/2022
(732) S.C. MR.CLEANUP S.R.L., SAT

CEAUȘEȘTI, NR.196, JUDETUL
ARGES, COMUNA OARJA,
117545, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Knou

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

37. Ameliorarea solului, amenajarea interiorului
clădirilor companiilor, amenajări interioare ale
birourilor, asamblare, întreţinere şi reparaţii de
mobilier.

───────

(210) M 2022 06456
(151) 15/09/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI, NR. 25,
JUDETUL ILFOV, ROSU, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

COUCH TALKS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 12.01.10

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

clase:

coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, coordonare de cursuri de pregătire
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, coordonare de cursuri referitoare la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizarea de
furnizare de cursuri de formare profesională,
organizarea de cursuri educative în domeniul
finanțelor, organizarea de organizarea de cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
cursuri de pregătire în domeniul asistenței
către clienți, seminare, organizare de seminare
de instruire, servicii de videotecă, producție
de materiale video, furnizarea de instruire
online, publicarea de materiale multimedia
online, servicii de bibliotecă electronică,
furnizare de cursuri educaționale, servicii
educaționale pe calculator, servicii educaționale
asistate pe calculator, producție de filme în
scopuri educaționale, închiriere de materiale
educative înregistrate, productie de podcasturi,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, instruire educativă, seminarii
educative, teste educative, organizarea de
concursuri educative, publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative,
publicare de texte educative, difuzare de
materiale educative, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de seminarii educative, elaborare
de materiale educative, servicii educative
pentru adulți, coaching sportiv, coaching
personal (formare), asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), servicii educaționale de tip coaching,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
antrenament și coaching în discurs politic,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, servicii de pregătire
sau educare în domeniul coaching pentru
viață, asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), producție de emisiuni de televiziune,
producția de emisiuni radiofonice, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea educației,
educație și instruire, consiliere în carieră
(educație), educație vocațională pentru tineri,
servicii de educație juridică, producție audio
și video și fotografie, producție de înregistrări
educative audio și video, producție audio, video
și multimedia și fotografie, producție de materiale
video.

───────
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9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, magneti, materiale înregistrate,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi audio digitale pre-înregistrate, benzi
video preînregistrate, carduri de memorie usb,
casete preînregistrate, cărți audio, cd-uri cu
muzică, cd-i-uri pre-înregistrate (compact discuri
interactive), clipuri video preînregistrate, desene
animate, diapozitive, emoticoane descărcabile,
discuri înregistrate cu conținut audio, discuri
înregistrate cu conținut video, documente
informatice în format electronic descarcabile,
dvd-uri preinregistrate, tonomate muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, benzi
audio cu muzică, carduri de memorie cu
circuite integrate utilizate pentru a cântă
la instrumente muzicale electronice, casete
video preînregistrate cu muzică, cipuri care
conțin înregistrări muzicale, muzică digitală
descărcabilă, muzică digitală descarcabilă dintr-
o bază de date de calculator sau de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate,
serii de înregistrări audio muzicale descarcabile,
software pentru crearea și editarea de muzică și
sunete descarcabile, desene animate sub formă
de filme cinematografice descarcabile, filme
cinematografice descarcabile, film holografic,
filme descărcabile, filme video descarcabile,
boxe, căști, aplicații software descarcabile,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, calculatoare și
hardware de calculator, publicații electronice
descărcabile, înregistrări video descarcabile,
materiale înregistrate, podcast-uri descărcabile,
fișiere digitale (podcast), aplicații mobile
educative descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, aplicații de
calculator educative descărcabile.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru

podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de
cărți și publicații periodice, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte altele
decat cele publicitare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii educative și de
instruire, asistență profesională individualizată
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consultanță în domeniul formării și
perfecționării, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,
coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, coordonare de cursuri de pregătire
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, coordonare de cursuri referitoare la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizarea de
furnizare de cursuri de formare profesională,
organizarea de cursuri educative în domeniul
finanțelor, organizarea de organizarea de cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
cursuri de pregătire în domeniul asistenței
către clienți, seminare, organizare de seminare
de instruire, servicii de videotecă, producție
de materiale video, furnizarea de instruire
online, publicarea de materiale multimedia
online, servicii de bibliotecă electronică,
furnizare de cursuri educaționale, servicii
educaționale pe calculator, servicii educaționale
asistate pe calculator, producție de filme în
scopuri educaționale, închiriere de materiale
educative înregistrate, productie de podcasturi,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, instruire educativă, seminarii
educative, teste educative, organizarea de
concursuri educative, publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative,
publicare de texte educative, difuzare de
materiale educative, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
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organizare de seminarii educative, elaborare
de materiale educative, servicii educative
pentru adulți, coaching sportiv, coaching
personal (formare), asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), servicii educaționale de tip coaching,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
antrenament și coaching în discurs politic,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, servicii de pregătire
sau educare în domeniul coaching pentru
viață, asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), producție de emisiuni de televiziune,
producția de emisiuni radiofonice, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea educației,
educație și instruire, consiliere în carieră
(educație), educație vocațională pentru tineri,
servicii de educație juridică, producție audio
și video și fotografie, producție de înregistrări
educative audio și video, producție audio, video
și multimedia și fotografie, producție de materiale
video.

───────

(210) M 2022 06457
(151) 15/09/2022
(732) CUPCAKES STREET S.R.L.,

STRADA BARATIEI ,NR.1
A, JUDETUL DAMBOVITA,
TARGOVISTE, 130002,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

(540)
Laboratorul cu dulciuri

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

30. Torturi, dulciuri.
───────

(210) M 2022 06458
(151) 15/09/2022
(732) IONUT GABI RAILEANU, STR.

CERCETĂTORILOR NR. 8, BL.
32, SCARA 2, ETAJ 8, AP. 104,
INTERFON 104, SECTOR 4,
BUCURESTI, 042024, ROMANIA

(540)

PORTRAIT by Reposturare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.03.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
5. Produse igienice pentru medicină, suplimente
alimentare pentru oameni și animale,
dezinfectante.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
15/09/2022

(210) M 2022 06459
(151) 15/09/2022
(732) MIND ARCHITECT MEDIA SRL,

STR. GURA LEULUI, NR. 25,
JUDETUL ILFOV, ROSU, ILFOV,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR.
ALEKSANDR SERGHEEVICI
PUSKIN, NR. 8, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
02.09.25

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, magneti, materiale înregistrate,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi audio digitale pre-înregistrate, benzi
video preînregistrate, carduri de memorie usb,
casete preînregistrate, cărți audio, cd-uri cu
muzică, cd-i-uri pre-înregistrate (compact discuri
interactive), clipuri video preînregistrate, desene
animate, diapozitive, emoticoane descărcabile,
discuri înregistrate cu conținut audio, discuri

înregistrate cu conținut video, documente
informatice în format electronic descarcabile,
dvd-uri preinregistrate, tonomate muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, benzi
audio cu muzică, carduri de memorie cu
circuite integrate utilizate pentru a cântă
la instrumente muzicale electronice, casete
video preînregistrate cu muzică, cipuri care
conțin înregistrări muzicale, muzică digitală
descărcabilă, muzică digitală descarcabilă dintr-
o bază de date de calculator sau de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate,
serii de înregistrări audio muzicale descarcabile,
software pentru crearea și editarea de muzică și
sunete descarcabile, desene animate sub formă
de filme cinematografice descarcabile, filme
cinematografice descarcabile, film holografic,
filme descărcabile, filme video descarcabile,
boxe, căști, aplicații software descarcabile,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, calculatoare și
hardware de calculator, publicații electronice
descărcabile, înregistrări video descarcabile,
materiale înregistrate, podcast-uri descărcabile,
fișiere digitale (podcast), aplicații mobile
educative descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, aplicații de
calculator educative descărcabile.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comenzi online, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, închirieri de spațiu publicitar,
furnizare de spațiu publicitar în medii electronice,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, organizare pentru dispunerea
de spațiu publicitar în ziare, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, producţia de clipuri
publicitare, analize publicitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea spaţiului publicitar,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
demonstraţii cu produse, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, marketing,
studii de marketing, servicii de relaţii media,
publicitate și marketing, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
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scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
exterioară, publicitate cu plata per click,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, scrierea de texte publicitare,
campanii de marketing, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și
de brand, concepere de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere de
logouri publicitare, redactare de texte publicitare,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de telemarketing, servicii de prezentare a
produselor către public, servicii de creare de
marci, publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate pentru terți pe internet,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobile, dezvoltarea de concepte publicitare,
editare-tehnoredactare texte, organizare de
târguri şi expoziţii (cu scop comercial),
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, închiriere de
mașini și aparate de birou, intermediere de
contracte (pentru terți), servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, abonament
la un pachet media de informații, organizare
de abonamente la ziare electronice, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, abonament la un canal de televiziune,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii de consultanță în domeniul
carierei (altele decât cele cu scop educativ și de
instruire), consultanță în marketing, consultanță
în management, consultanță privind publicitatea
comercială, consultanță în marketing comercial,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cd-uri si dvd-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, cărți,

materiale educative tipărite sau digitale, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic.
38. Transmisie de podcasturi, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații, telecomunicatii, servicii de
telecomunicații, furnizarea de forumuri online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
comunicare electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, furnizare de spații
de chat și forumuri pe internet, schimb electronic
de mesaje prin linii de chat, spații de chat și
forumuri pe internet, furnizare de spații de chat
online pentru transmiterea de mesaje, comentarii
și conținut multimedia între utilizatori, furnizare
de spații de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, transmisie on-line
de publicații electronice, servicii de comunicații
ale agențiilor de presă, transmisie de emisiuni
televizate, emisiuni de știri (transmisii), buletine
informative computerizate, servicii de buletine
informative electronice, furnizare de servicii de
buletine informative electronice și camere de
chat online, furnizarea de buletine informative
electronice online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
servicii de transmisie, servicii de telefonie și
telefonie mobilă, furnizare de acces la conținut,
site-uri și portaluri de internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video
furnizat pe internet, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, servicii
de conferințe pe web, telecomunicaţii, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de conferințe video prin satelit,
asigurarea accesului la site-uri web cu jocuri de
noroc si cu alte jocuri pe internet, furnizarea de
forumuri online pentru comunicare în domeniul
jocurilor electronice, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, furnizarea
accesului la blog-uri, difuzare video, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
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sistem pay-per-view, exploatarea infrastructurilor
de difuzare, servicii de podcasting, transmisie de
știri și informații de actualitate.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de
cărți și publicații periodice, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte altele
decat cele publicitare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii educative și de
instruire, asistență profesională individualizată
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consultanță în domeniul formării și
perfecționării, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,
coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, coordonare de cursuri de pregătire
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, coordonare de cursuri referitoare la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizarea de
furnizare de cursuri de formare profesională,
organizarea de cursuri educative în domeniul
finanțelor, organizarea de organizarea de cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
cursuri de pregătire în domeniul asistenței
către clienți, seminare, organizare de seminare
de instruire, servicii de videotecă, producție
de materiale video, furnizarea de instruire
online, publicarea de materiale multimedia
online, servicii de bibliotecă electronică,

furnizare de cursuri educaționale, servicii
educaționale pe calculator, servicii educaționale
asistate pe calculator, producție de filme în
scopuri educaționale, închiriere de materiale
educative înregistrate, productie de podcasturi,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, instruire educativă, seminarii
educative, teste educative, organizarea de
concursuri educative, publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative,
publicare de texte educative, difuzare de
materiale educative, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de seminarii educative, elaborare
de materiale educative, servicii educative
pentru adulți, coaching sportiv, coaching
personal (formare), asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), servicii educaționale de tip coaching,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
antrenament și coaching în discurs politic,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, servicii de pregătire
sau educare în domeniul coaching pentru
viață, asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), producție de emisiuni de televiziune,
producția de emisiuni radiofonice, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea educației,
educație și instruire, consiliere în carieră
(educație), educație vocațională pentru tineri,
servicii de educație juridică, producție audio
și video și fotografie, producție de înregistrări
educative audio și video, producție audio, video
și multimedia și fotografie, producție de materiale
video.

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

9. Aparate, instrumente și cabluri pentru
electricitate, aparate pentru cercetare științifică
și de laborator, aparate și simulatoare
educaționale, dispozitive de măsurare,
detectare, monitorizare și control, dispozitive
optice, amplificatori și dispozitive de corecție,
dispozitive pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, magneti, materiale înregistrate,
baze de date computerizate, conținut media,
benzi audio digitale pre-înregistrate, benzi
video preînregistrate, carduri de memorie usb,
casete preînregistrate, cărți audio, cd-uri cu
muzică, cd-i-uri pre-înregistrate (compact discuri
interactive), clipuri video preînregistrate, desene
animate, diapozitive, emoticoane descărcabile,
discuri înregistrate cu conținut audio, discuri
înregistrate cu conținut video, documente
informatice în format electronic descarcabile,
dvd-uri preinregistrate, tonomate muzicale,
înregistrări muzicale, casete muzicale, benzi
audio cu muzică, carduri de memorie cu
circuite integrate utilizate pentru a cântă
la instrumente muzicale electronice, casete
video preînregistrate cu muzică, cipuri care
conțin înregistrări muzicale, muzică digitală
descărcabilă, muzică digitală descarcabilă dintr-
o bază de date de calculator sau de pe internet,
materiale video muzicale pre-înregistrate,
înregistrări muzicale audio care pot fi descărcate,
serii de înregistrări audio muzicale descarcabile,
software pentru crearea și editarea de muzică și
sunete descarcabile, desene animate sub formă
de filme cinematografice descarcabile, filme
cinematografice descarcabile, film holografic,
filme descărcabile, filme video descarcabile,
boxe, căști, aplicații software descarcabile,
dispozitive periferice de calculator, componente
de calculator periferice fără fir, calculatoare și
hardware de calculator, publicații electronice
descărcabile, înregistrări video descarcabile,
materiale înregistrate, podcast-uri descărcabile,
fișiere digitale (podcast), aplicații mobile
educative descărcabile, suporturi media
educative descărcabile, aplicații educative
pentru tablete descărcabile, aplicații de
calculator educative descărcabile.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de comenzi online, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, închirieri de spațiu publicitar,

furnizare de spațiu publicitar în medii electronice,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, organizare pentru dispunerea
de spațiu publicitar în ziare, furnizarea de
spațiu publicitar în publicații periodice, ziare și
reviste, realizare de târguri și expoziții virtuale
online, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, producţia de clipuri
publicitare, analize publicitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea spaţiului publicitar,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
demonstraţii cu produse, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, marketing,
studii de marketing, servicii de relaţii media,
publicitate și marketing, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, publicitate
exterioară, publicitate cu plata per click,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, marketing cu public ţintă, publicitate
prin televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, scrierea de texte publicitare,
campanii de marketing, servicii publicitare cu
privire la crearea identității corporative și
de brand, concepere de material publicitar,
concepere de broșuri publicitare, concepere de
logouri publicitare, redactare de texte publicitare,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de telemarketing, servicii de prezentare a
produselor către public, servicii de creare de
marci, publicitate prin toate mijloacele publice de
comunicare, publicitate pentru terți pe internet,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobile, dezvoltarea de concepte publicitare,
editare-tehnoredactare texte, organizare de
târguri şi expoziţii (cu scop comercial),
consultanță fiscală (contabilitate), consultanță
în afaceri, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind promovarea comercială,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
publicității, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin mijloacele de rețele media de
socializare, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, închiriere de
mașini și aparate de birou, intermediere de
contracte (pentru terți), servicii de abonamente
la publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la publicații online, pentru terți, abonament
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la un pachet media de informații, organizare
de abonamente la ziare electronice, realizarea
abonamentelor la cărți, reviste, ziare sau benzi
desenate, abonament la un canal de televiziune,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii de consultanță în domeniul
carierei (altele decât cele cu scop educativ și de
instruire), consultanță în marketing, consultanță
în management, consultanță privind publicitatea
comercială, consultanță în marketing comercial,
servicii de vanzare cu amanuntul si cu ridicata
in legatura cu produse de imprimerie, afișe,
ghiduri, ziare, carti, reviste, manuale, pungi din
hartie si carton, cutii din carton, pixuri, stilouri,
creioane, agrafe, felicitari imprimate, publicatii
periodice, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu cd-uri si dvd-uri
inregistrate, servicii de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în legătură cu materiale înregistrate,
servicii de vânzare cu amănuntul și cu ridicata
în legătură cu produse de imprimerie, cărți,
materiale educative tipărite sau digitale, articole
de papetărie și accesorii educative, hârtie și
carton, adezivi, obiecte de artă și figurine
din hârtie și carton și machete arhitectonice,
materiale și mijloace pentru decorare și artă,
sacoșe și articole pentru ambalare, împachetare
și depozitare din hârtie, carton sau plastic.
38. Transmisie de podcasturi, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații, telecomunicatii, servicii de
telecomunicații, furnizarea de forumuri online,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
comunicare electronică prin spații de chat, linii
de chat și forumuri pe internet, furnizare de spații
de chat și forumuri pe internet, schimb electronic
de mesaje prin linii de chat, spații de chat și
forumuri pe internet, furnizare de spații de chat
online pentru transmiterea de mesaje, comentarii
și conținut multimedia între utilizatori, furnizare
de spații de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, transmisie on-line
de publicații electronice, servicii de comunicații
ale agențiilor de presă, transmisie de emisiuni
televizate, emisiuni de știri (transmisii), buletine
informative computerizate, servicii de buletine
informative electronice, furnizare de servicii de
buletine informative electronice și camere de
chat online, furnizarea de buletine informative
electronice online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, comunicarea
cu terminale de computere și acces internet,
servicii de transmisie, servicii de telefonie și
telefonie mobilă, furnizare de acces la conținut,
site-uri și portaluri de internet, furnizarea
accesului de telecomunicații la conținut video

furnizat pe internet, furnizarea accesului de
telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, servicii
de conferințe pe web, telecomunicaţii, servicii
de teleconferință și videoconferință, furnizare
de instalații de videoconferință, transmisie de
podcasturi, transmisii audio, video și multimedia
prin internet și alte rețele de comunicații, emisiuni
televizate, comunicare (transmisie) prin bloguri
online, servicii de conferințe video prin satelit,
asigurarea accesului la site-uri web cu jocuri de
noroc si cu alte jocuri pe internet, furnizarea de
forumuri online pentru comunicare în domeniul
jocurilor electronice, transmitere pe internet
de materiale video, filme, poze, imagini, text,
fotografii, jocuri, conținut creat de utilizatori,
conținut audio și de informații, furnizarea
accesului la blog-uri, difuzare video, servicii
de transmisie de programe de televiziune în
sistem pay-per-view, exploatarea infrastructurilor
de difuzare, servicii de podcasting, transmisie de
știri și informații de actualitate.
41. Publicare de materiale educative tipărite,
publicare de afișe, organizare de conferințe,
creare (redactare) de podcast-uri, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii educative,
de divertisment și sportive, traducere și
interpretare, educație, divertisment și sport,
traducere lingvistică, servicii de traducere,
organizare de conferințe educaționale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, publicare multimedia, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, organizare
de evenimente educative, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de seminarii și congrese,
instruire în domeniul furnizării de servicii juridice,
educație și instruire, publicare de cărți și reviste,
publicare multimedia de cărți, împrumut de
cărți și publicații periodice, servicii de editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte altele
decat cele publicitare, organizare de conferințe,
expoziții și concursuri, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii educative și de
instruire, asistență profesională individualizată
(coaching), asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, ateliere de formare, ateliere
organizate în scopuri educative, coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consultanță în domeniul formării și
perfecționării, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, coordonare
de ateliere de pregătire profesională, coordonare
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și multimedia și fotografie, producție de materiale
video.

───────

de ateliere educative în domeniul afacerilor,
coordonare de cursuri cu privire la administrarea
afacerilor, coordonare de cursuri de formare
profesională, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri și
adulți, coordonare de cursuri de pregătire
în domeniul afacerilor, coordonare de cursuri
de pregătire în domeniul managementului
afacerilor, coordonare de cursuri referitoare la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri,
seminarii și ateliere de lucru, organizarea de
furnizare de cursuri de formare profesională,
organizarea de cursuri educative în domeniul
finanțelor, organizarea de organizarea de cursuri
de pregătire în domeniul managementului,
cursuri de pregătire în domeniul asistenței
către clienți, seminare, organizare de seminare
de instruire, servicii de videotecă, producție
de materiale video, furnizarea de instruire
online, publicarea de materiale multimedia
online, servicii de bibliotecă electronică,
furnizare de cursuri educaționale, servicii
educaționale pe calculator, servicii educaționale
asistate pe calculator, producție de filme în
scopuri educaționale, închiriere de materiale
educative înregistrate, productie de podcasturi,
creare (redactare) de conținut educațional
pentru podcasturi, instruire educativă, seminarii
educative, teste educative, organizarea de
concursuri educative, publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative,
publicare de texte educative, difuzare de
materiale educative, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
organizare de seminarii educative, elaborare
de materiale educative, servicii educative
pentru adulți, coaching sportiv, coaching
personal (formare), asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru viață
(instruire), servicii educaționale de tip coaching,
antrenament și coaching în dezbateri politice,
antrenament și coaching în discurs politic,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, servicii de pregătire
sau educare în domeniul coaching pentru
viață, asistență profesională individualizată
(coaching) pe probleme economice și de
management, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire la
educație), producție de emisiuni de televiziune,
producția de emisiuni radiofonice, coordonare
de evenimente culturale, furnizarea educației,
educație și instruire, consiliere în carieră
(educație), educație vocațională pentru tineri,
servicii de educație juridică, producție audio
și video și fotografie, producție de înregistrări
educative audio și video, producție audio, video


