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Cereri Mărci publicate în 26/09/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 05962 19/09/2022 SC ARENA GROUP SA PARADOREN

HEALTHCARE S.R.L.
MK MEDIKINETP SPORT &
MEDICINE

6 M 2022 06516 19/09/2022 MICSAM SMART CONTA SRL M MICSAM

7 M 2022 06517 19/09/2022 STAL UNIVERS DENTAL S.R.L. DR. INFO PODCAST

8 M 2022 06518 19/09/2022 STAL UNIVERS DENTAL S.R.L. One dent by Dr. Oana Talmaciu

9 M 2022 06519 19/09/2022 TURSIB S.A. SibiuBus

10 M 2022 06520 19/09/2022 URBADESIGN S.R.L. URBADESIGN

11 M 2022 06521 19/09/2022 LAV ELECTRIC SRL LAV ELECTRIC

12 M 2022 06523 19/09/2022 CONSTANTIN BESOI LA TICĂ - NON STOP

13 M 2022 06524 19/09/2022 ACĂSUCĂ 1 SLOT S.R.L. ACĂSUCĂ bar & casino

14 M 2022 06525 19/09/2022 CLINICA ADRIANA DUTA CLINICA ADRIANA DUTA -
UN PANSAMENT PENTRU
SANATATE

15 M 2022 06526 19/09/2022 RICHI BUSINESS TRADING
SRL

cargopro

16 M 2022 06527 19/09/2022 ANCA HEREA
MARIA ADRIANA NICHITEAN

REAL YOU HUB

17 M 2022 06528 19/09/2022 TURSIB S.A. SibiuBus

18 M 2022 06529 19/09/2022 ASOCIATIA MOASELOR
INDEPENDETE

Grijă de mamă

19 M 2022 06530 19/09/2022 CAMERA DE COMERT
INDUSTRIE NAVIGATIE SI
AGRICULTURA CONSTANTA
PATRONATUL NATIONAL AL
FEMEILOR DE AFACERI DIN
IMM
ASOCIATIA OPORTUNITATI DE
AFACERI PENTRU FEMEI FIL
CONSTANTA

LadyPrenor Club de bune
practici

20 M 2022 06531 19/09/2022 VELLVET PR CONSULTING
SRL

aliatsanatate.ro Cele mai bune
sfaturi din lumea medicală

2 M 2022 06509 18/09/2022 VEGA NID INVEST SRL TESSERO

3 M 2022 06513 19/09/2022 SC.FILIN.SRL COFETARIA AGRODOR

4 M 2022 06514 19/09/2022 BIOCHEM S.R.L Agroroditor

5 M 2022 06515 19/09/2022 MEDIKALI PRIVATE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2022 06533 19/09/2022 FABRICA DE LIMONADE S.R.L. Limonădăria Nea Tică DACĂ

VIAŢA ŢI-AR DA LĂMÂI, TU CE
AI FACE? LimoMix PRODUS
ROMÂNESC

22 M 2022 06534 19/09/2022 SMART BUSINESS &
TECHNOLOGIES SOLUTIONS
SRL

VOLTRELLI

23 M 2022 06535 19/09/2022 VINCZE FINTA tiny living house

24 M 2022 06536 19/09/2022 FLORIN VRABIE Sparrow's Nest

25 M 2022 06537 19/09/2022 FLIP TECHNOLOGIES SRL flip CA NOU

26 M 2022 06538 19/09/2022 FLIP TECHNOLOGIES SRL Nou e pe moment. Smart e
permanent.

27 M 2022 06540 19/09/2022 RENEWABLE
PHOTOVOLTAICS ENERGY
GROUP S.R.L

ENETIC

28 M 2022 06541 19/09/2022 ALEXANDRA BECALI
IMOBILIARE SRL

AB IMOBILIARE

29 M 2022 06542 19/09/2022 RETRODENT X RAY SRL RETRODENT X RAY

30 M 2022 06544 19/09/2022 ASOCIAȚIA DACIA NOASTRĂ ÎMPREUNĂ CU CETĂȚENII

31 M 2022 06547 19/09/2022 ANTENA 3 S.A. 3

32 M 2022 06548 19/09/2022 GHEORGHE MARCEL BILAN pescarmag.ro ARTICOLE de
PESCUIT

33 M 2022 06549 19/09/2022 ANTENA 3 S.A. 3
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(210) M 2022 05962
(151) 19/09/2022
(732) SC ARENA GROUP SA, STR.

STEFAN MIHAILEANU NR.31,
SECTOR 2, BUCURESTI, 024022,
ROMANIA

(540)
PARADOREN

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

5. Medicamente.
35. Regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod.

───────

STR.VASILE ALECSANDRI, NR
15, JUDET GIURGIU, GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
TESSERO

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

9. Ochelari, ochelari de soare și lentile de
contact, prisme (optică).
18. Bagaje, pungi, portofele, umbrele, umbrele
de soare.
25. Articole de îmbrăcăminte.
28. Jucării, jocuri și articole de joacă.

───────

(210) M 2022 06513
(151) 19/09/2022
(732) SC.FILIN.SRL, STR. NICOLAE

BALCESCU, NR 67, JUDET
VALCEA, RAMNICU VALCEA,
VALCEA, ROMANIA

(540)
COFETARIA AGRODOR

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

30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie,
ciocolată, prajituri si produse de cofetarie.

───────

(210) M 2022 06514
(151) 19/09/2022
(732) BIOCHEM S.R.L, B-DUL MAMAIA

NR. 158, CAM. 1, ET. 6, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
Agroroditor

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

1. Îngrăsăminte.
───────

(210) M 2022 06515
(151) 19/09/2022
(732) MEDIKALI PRIVATE

HEALTHCARE S.R.L., STR.
TRAIAN NR. 55, CAMERA 115,
ET. 1, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MK MEDIKINETP
SPORT & MEDICINE

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
P380), albastru (Pantone P646)

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

44. Servicii de ingtijire medicala
respectiv:kinetoterapie, fizioterapie, masaj,

(210) M 2022 06509
(151) 18/09/2022
(732) VEGA NID INVEST SRL,
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masaj terapeutic, chiropractica, terapie
logopedica.

───────

(210) M 2022 06516
(151) 19/09/2022
(732) MICSAM SMART CONTA SRL,

STR.DR.LOUIS PASTEUR, NR.78,
BL 3J, SC.3, ET.2, AP.25, JUDET
CLUJ, CLUJ NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

M MICSAM

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 26.11.12;
21.03.25

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

42. Servicii in domeniile stiintei si tehnologiei
ca si cercetare si proiectare afarente, servicii
de analiza si cercetare industriale, proiectare si
dezvoltare hardware si software.

───────

(210) M 2022 06517
(151) 19/09/2022
(732) STAL UNIVERS DENTAL S.R.L.,

STR. TITU MAIORESCU, NR. 5,
JUDET CLUJ, IAȘI, 700461, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

DR. INFO PODCAST

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.17;
27.05.19; 26.11.22; 16.01.13; 29.01.06;
29.01.07

(591) Culori revendicate:maro
(HEX#d4a593), gri (HEX#545454), alb
(HEX#ffffff)

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

38. Transmisie de podcasturi, servicii de
teleconferințe și videoconferințe, furnizarea de
video-uri la comandă.

───────
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(210) M 2022 06518
(151) 19/09/2022
(732) STAL UNIVERS DENTAL S.R.L.,

STR. TITU MAIORESCU, NR. 5,
JUDET IASI, IAȘI, 700461, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

One dent by Dr.
Oana Talmaciu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.11.12; 29.01.01; 29.01.03; 29.01.06

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#3a9191), roz (HEX#ed919e), alb
(HEX#ffffff)

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

44. Servicii medicale, servicii stomatologice.
───────

(210) M 2022 06519
(151) 19/09/2022
(732) TURSIB S.A., STRT MÜNCHEN,

NR. 1, JUDET SIBIU, SIBIU,
550018, SIBIU, ROMANIA

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

(540)
SibiuBus

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

9. Aplicatii mobile descărcabile, aplicații
software descărcabile, aplicații software
descărcabile, aplicații software pentru telefoane
mobile descărcabile, software de aplicații de
calculator, software și aplicații pentru dispozitive
mobile descărcabile, aplicații software pentru
dispozitive fără fir descărcabile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de informații, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
distribuitoare de bilete, orare electronice,
ecrane electronice tactile, panouri indicatoare
electronice, plăci indicatoare electronice,
buletine informative (electronice), ecrane tactile
(electronice), publicații electronice descărcabile,
publicații electronice interactive, terminale
pentru plăți electronice, software pentru plăți
electronice, software pentru comunități de
utilizatori, terminale pentru afișare de informații,
software pentru gestionarea traficului.
35. Publicitate în sectorul transportului, servicii
de prelucrare de date în domeniul transporturilor,
servicii de administrare a afacerilor în domeniul
transporturilor, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului, servicii de publicitate
privind sectoarele de transport, managementul
afacerilor cu flote de transport (pentru terți),
furnizare de documente de transport pentru
terți (servicii administrative), difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, promovarea vanzarilor
pentru terti, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, furnizare de spațiu
pe pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, furnizare de spații publicitare prin
mijloace electronice sau rețele informatice
globale, publicare de materiale publicitare
online, publicitate online, publicitate radio și de
televiziune, servicii de comenzi online, servicii
de marketing în domeniul călătoriilor, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, servicii de
administrare a comunităților online, publicitate
on-line într-o rețea informatizată.
36. Emitere de carduri cu valoare stocată
destinate utilizării ca bilete de călătorie
electronice, investiții prin mijloace electronice,
procesare de plăți electronice, emitere de carduri
cu valoare stocată destinate utilizării ca bilete
de călătorie electronice, servicii referitoare la
carduri de reduceri furnizate tinerilor pentru
călătorie, servicii de card bancar, card de credit,
card de debit și card pentru plată electronică,
prestare de servicii de garanții extinse pentru
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produsele achiziționate cu carduri de credit,
procesarea tranzacțiilor cu carduri de credit (de
tip charge card) pentru terți, servicii referitoare la
carduri charge și carduri de credit.
39. Organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, transport terestru, transport
rutier, transportul pasagerilor, organizarea
transportului, organizarea transportării, transport
de călători, logistică de transport, servicii de
transport, rezervări pentru transport, informații
privind transportul, transport terestru de călători,
localizarea vehiculelor de pasageri folosind
calculatoare sau sisteme de poziționare
globală (informații referitoare la transporturi),
furnizare de informații despre transport și
călătorii, prin aparate și dispozitive pentru
telecomunicații mobile, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
furnizare de informații cu privire la călătorii și
transport, prin mijloace electronice, planificarea
călătoriilor, rezervări pentru călătorii, rezervări
pentru călătorii, organizarea de călătorii, servicii
de rezervări pentru călătorii, organizarea de
călătorii cu autobuzul, organizare de călătorii
cu autocarul, furnizarea de informații despre
călătorii, planificare, organizare și rezervare de
călătorii, furnizare de informații online despre
călătorii, servicii de rezervare de locuri (călătorii),
rezervare de locuri pentru călătorii (transporturi),
servicii computerizate de informare privind
călătoriile, servicii de consultanță și informații
pentru călătorii, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizarea de informații privind
aspecte legate de călătorii, organizare de
călătorii sub forma unui program de bonificare
pentru clienții cardurilor de credit, rezervare
de bilete de călătorie, rezervări de bilete
pentru călătorii, emitere de bilete de călătorie,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii
și circuite turistice, navigație (poziționare,
marcarea traseului și a rutei), informații de
călătorie, informații în domeniul traficului, servicii
de informații turistice, informații în domeniul
transportului, furnizare de informații de călătorie,
furnizare de informații privind tarifele, servicii de
informații privind traficul, furnizare computerizată
de informații de călătorie, furnizare de informații
rutiere și de trafic, servicii de informare cu
privire la trafic, furnizare de informații privind
condițiile traficului rutier, gestionarea de fluxul
traficului de vehicule prin intermediul rețelelor și
al tehnologiilor avansate de comunicații.

───────

(210) M 2022 06520
(151) 19/09/2022
(732) URBADESIGN S.R.L., BLVD.

PETROCHIMISTILOR, NR. 13,
BL. B8, SC. J, ET. 1, AP. 2, JUDET
ARGES, PITEȘTI, 110159, ARGEȘ,
ROMANIA

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

(540)

URBADESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 26.11.03; 26.11.05; 26.11.10;
26.11.13; 07.01.08; 26.04.01; 29.01.01;
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (HEX#231f1f),
gri (HEX#656366), albastru
(HEX#0094da), verde (HEX#a5ce39),
portocaliu (HEX#f8831e), galben
(HEX#ffcd00), negru(HEX#ffffff), gri
(HEX#545152)

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

42. Servicii de arhitectură, servicii de proiectare.
───────
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(210) M 2022 06521
(151) 19/09/2022
(732) LAV ELECTRIC SRL, STR.

VALEA BOBULUI, NR. 20, CĂMIN
NEFAMILIȘTI, FERMA 7, JUDET
PRAHOVA, URLAȚI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

LAV ELECTRIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 18.01.05

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

35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare.
39. Închirieri de biciclete, închiriere de biciclete
electrice, furnizare de informații despre servicii
de închiriere de biciclete, închirieri de vehicule
motorizate, închirieri de vehicule terestre.

───────

(210) M 2022 06523
(151) 19/09/2022
(732) CONSTANTIN BESOI, STR.

VASILE LASCAR NR. 18, JUDETUL
GORJ, TARGU JIU, GORJ,
ROMANIA

(540)
LA TICĂ - NON STOP

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

6. Construcții metalice și părți componente ale
structurilor metalice, uși, porți și ferestre din
metal.
29. Produse din carne, fructe și legume, produse
lactate și brânzeturi.
30. Prăjituri și produse de patiserie.
32. Băuturi răcoritoare nealcoolice, ape
minerale si alte ape imbuteliate.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale ,
administrație comerciala, lucrări de birou, servicii
de agenție de import-export, servicii oferite
de un lanț de magazine, servicii de comerț
cu produse alimentare si nealimentare prin
intermediul spatiilor comerciale de vanzare cu
amănuntul, al punctelor de vanzare cu ridicata,
prin intermediul cataloagelor si prin mijloace
electronice (online), servicii de intermediere in
comerțul cu produse alimentare si nealimentare.
37. Lucrări de construcții civile si industriale,
lucrări de instalații electrice lucrări de instalații
sanitare, de încălzire si de instalare aer
condiționat, lucrări de tamplarie si dulgherie
(reparații), lucrări de vopsitorie. zugrăveli si
instalarea de usi si ferestre, lucrări de invelitori,
șarpante, si terase la construcții, intretinerea si ,
repararea autovehiculelor, instalare sisteme de
securitate , activitati de curățenie.
39. Transport rutier de mărfuri, transporturi
urbane, suburbane si metropolitane de calatori,
servicii de mutare (transport), servicii de
depozitare mărfuri.
40. Fabricarea pâinii, fabricarea de tâmplărie la
comandă, distilare băuturi alcoolice, fabricarea
de construcții metalice și părți componente ale
structurilor metalice, fabricarea de uși, porți
și ferestre din metal, fabricarea produselor
din carne, prelucrarea și conservarea fructelor
și legumelor, fabricarea produselor lactate
și a brânzeturilor, fabricarea prăjiturilor și a
produselor de patiserie.
41. Servicii de jocuri de noroc si pariuri.
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43. Servicii de alimentație publică, servicii de
catering, servicii de restaurante și baruri, servicii
de fast-food.
44. Servicii de coafura și alte servicii de
înfrumusețare, servicii de îngrijire corporală.

───────

(210) M 2022 06524
(151) 19/09/2022
(732) ACĂSUCĂ 1 SLOT S.R.L., STR.

SERELOR NR. 3, AP. 29, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430233, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR. 12, AP. 3, JUDETUL
MARAMURES, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

ACĂSUCĂ bar & casino

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01

(591) Culori revendicate:galben (RAL 1032),
negru (RAL 9017)

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

41. Activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de servicii de
jocuri, administrare (organizare) de spectacole

de jocuri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), cluburi de fani, cabaret, cabarete
și discoteci, furnizare de divertisment online
sub formă de turnee de jocuri, furnizare de
divertisment online sub formă de show-uri de
jocuri, furnizare de instalații recreative, furnizare
de săli pentru aparate de jocuri tip slot-machine,
furnizare de structuri pentru jocuri de masă,
furnizare de spații în aer liber pentru jocuri
de paintball, furnizare de spații pentru jucat
shogi, furnizare de spații pentru jucat go,
furnizare de spații pentru jocuri de paintball,
furnizarea de săli pentru pachinko, furnizarea
de instrucțiuni pentru jocul go, jocuri de noroc,
organizare și coordonare de loterii, punerea la
dispoziție de saloane pentru mahjong, punerea
la dispoziție de saloane pentru jocuri japoneze
de go sau de shogi, punerea la dispoziție de
jocuri, săli de jocuri, servicii de cluburi de noapte
(divertisment), servicii de club de cabaret, servicii
de cabaret, servicii de divertisment cu aparate de
jocuri de noroc, servicii de jocuri de noroc.

───────

(210) M 2022 06525
(151) 19/09/2022
(732) CLINICA ADRIANA DUTA,

STR. MASINA DE PAINE NR.
47, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
CLINICA ADRIANA

DUTA - UN PANSAMENT
PENTRU SANATATE

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

44. Servicii medicale.
───────
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(210) M 2022 06526
(151) 19/09/2022
(732) RICHI BUSINESS TRADING SRL,

SOSEAUA BUCURESTI URZICENI
NR. 262, JUDETUL ILFOV,
AFUMATI, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

cargopro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 18.01.08

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

clase:
9. Software (program) pentru computere și
aplicaţii mobile, descărcabile.
39. Transport, ambalarea si depozitarea
bunurilor, organizarea de servicii de transport,
servicii de inchiriere legate de transport.
42. Dezvoltare, programare și implementare
software, consultanță privind întreținerea de
software de calculator, închirierea și întreținerea
software-ului de computer, creare și dezvoltare
de software în domeniul aplicațiilor mobile,
software ca serviciu (saas).

───────

(210) M 2022 06527
(151) 19/09/2022
(732) ANCA HEREA, BLD. GEORGE

ENESCU 48, BL. T 96, SC. D, AP.
4, JUDETUL SUCEAVA, SUCEAVA,
724047, SUCEAVA, ROMANIA
MARIA ADRIANA NICHITEAN,
SCHEIA 727525, JUDETUL
SUCEAVA, SCHEIA, 727525,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)
REAL YOU HUB

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

44. Servicii de psihologie (servicii de psiholog),
servicii de evaluare psihologică, servicii de
examinare psihologică, servicii de diagnostice
psihologice, servicii de consultații psihologice,
servicii de psihologie ocupațională, servicii
de evaluare și examinare psihologică, servicii
de psihologie oferite individual sau grupurilor,
servicii de consiliere psihologică în domeniul
sporturilor.

───────
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(210) M 2022 06528
(151) 19/09/2022
(732) TURSIB S.A., STR. MUNCHEN,

NR. 1, JUDEȚ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

SibiuBus

(531) Clasificare Viena:
24.01.11; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:rosu , galben,
albastru, verde, po

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

9. Aplicatii mobile descărcabile, aplicații
software descărcabile, aplicații software
descărcabile, aplicații software pentru telefoane
mobile descărcabile, software de aplicații de
calculator, software și aplicații pentru dispozitive
mobile descărcabile, aplicații software pentru
dispozitive fără fir descărcabile, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru gestionarea
de informații, software de calculator pentru
aplicații mobile care permit interacțiunea și
interfața dintre vehicule și dispozitive mobile,
distribuitoare de bilete, orare electronice,
ecrane electronice tactile, panouri indicatoare
electronice, plăci indicatoare electronice,
buletine informative (electronice), ecrane tactile

(electronice), publicații electronice descărcabile,
publicații electronice interactive descărcabile,
terminale pentru plăți electronice, software
pentru plăți electronice, software pentru
comunități de utilizatori, terminale pentru afișare
de informații, software pentru gestionarea
traficului.
35. Publicitate în sectorul transportului, servicii
de prelucrare de date în domeniul transporturilor,
servicii de administrare a afacerilor în domeniul
transporturilor, consultanță în afaceri, în
domeniul transportului, servicii de publicitate
privind sectoarele de transport, managementul
afacerilor cu flote de transport (pentru terți),
furnizare de documente de transport pentru
terți (servicii administrative), difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, promovarea vanzarilor
pentru terti, difuzare de materiale de reclamă,
de marketing și publicitare, furnizare de spațiu
pe pagini web pentru promovarea de produse
și servicii, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, difuzare de
anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, furnizare de spații publicitare prin
mijloace electronice sau rețele informatice
globale, publicare de materiale publicitare
online, publicitate online, publicitate radio și de
televiziune, servicii de comenzi online, servicii
de marketing în domeniul călătoriilor, publicitate
în domeniul turismului și călătoriilor, servicii de
administrare a comunităților online, publicitate
on-line într-o rețea informatizată.
36. Emitere de carduri cu valoare stocată
destinate utilizării ca bilete de călătorie
electronice, investiții prin mijloace electronice,
procesare de plăți electronice, emitere de carduri
cu valoare stocată destinate utilizării ca bilete
de călătorie electronice, servicii referitoare la
carduri de reduceri furnizate tinerilor pentru
călătorie, servicii de card bancar, card de credit,
card de debit și card pentru plată electronică,
prestare de servicii de garanții extinse pentru
produsele achiziționate cu carduri de credit,
procesarea tranzacțiilor cu carduri de credit (de
tip charge card) pentru terți, servicii referitoare la
carduri charge și carduri de credit.
39. Organizare de servicii de transport de
pasageri, pentru alte persoane, prin intermediul
unei aplicații online, transport terestru, transport
rutier, transportul pasagerilor, organizarea
transportului, organizarea transportării, transport
de călători, logistică de transport, servicii de
transport, rezervări pentru transport, informații
privind transportul, transport terestru de călători,
localizarea vehiculelor de pasageri folosind
calculatoare sau sisteme de poziționare
globală (informații referitoare la transporturi),
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furnizare de informații despre transport și
călătorii, prin aparate și dispozitive pentru
telecomunicații mobile, furnizare de informații
despre planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, prin mijloace electronice,
furnizare de informații cu privire la călătorii și
transport, prin mijloace electronice, planificarea
călătoriilor, rezervări pentru călătorii, rezervări
pentru călătorii, organizarea de călătorii, servicii
de rezervări pentru călătorii, organizarea de
călătorii cu autobuzul, organizare de călătorii
cu autocarul, furnizarea de informații despre
călătorii, planificare, organizare și rezervare de
călătorii, furnizare de informații online despre
călătorii, servicii de rezervare de locuri (călătorii),
rezervare de locuri pentru călătorii (transporturi),
servicii computerizate de informare privind
călătoriile, servicii de consultanță și informații
pentru călătorii, furnizare de informații pe internet
despre călătorii, furnizarea de informații privind
aspecte legate de călătorii, organizare de
călătorii sub forma unui program de bonificare
pentru clienții cardurilor de credit, rezervare
de bilete de călătorie, rezervări de bilete
pentru călătorii, emitere de bilete de călătorie,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii,
servicii de rezervare de bilete pentru călătorii
și circuite turistice, navigație (poziționare,
marcarea traseului și a rutei), informații de
călătorie, informații în domeniul traficului, servicii
de informații turistice, informații în domeniul
transportului, furnizare de informații de călătorie,
furnizare de informații privind tarifele, servicii de
informații privind traficul, furnizare computerizată
de informații de călătorie, furnizare de informații
rutiere și de trafic, servicii de informare cu
privire la trafic, furnizare de informații privind
condițiile traficului rutier, gestionarea de fluxul
traficului de vehicule prin intermediul rețelelor și
al tehnologiilor avansate de comunicații.

───────

(210) M 2022 06529
(151) 19/09/2022
(732) ASOCIATIA MOASELOR

INDEPENDETE, STR. VICTORIEI
NR.16, CAM.046, MATERNITATE
SECTIE EXTERIOARA A SJU
BUZAU, JUD. BUZĂU, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Grijă de mamă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii de îngrijiri medicale
───────
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(210) M 2022 06530
(151) 19/09/2022
(732) CAMERA DE COMERT

INDUSTRIE NAVIGATIE SI
AGRICULTURA CONSTANTA, B-
DUL ALEXANDRU LĂPUȘNEANU
NR. 185A, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA
PATRONATUL NATIONAL AL
FEMEILOR DE AFACERI DIN IMM,
STR. DUMBRAVA ROȘIE NR. 59,
JUD. CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
ASOCIATIA OPORTUNITATI
DE AFACERI PENTRU FEMEI
FIL CONSTANTA, B-DUL
AUREL VLAICU NR. 125, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LadyPrenor Club
de bune practici

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.09.02; 29.01.12

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

clase:
41. Organizarea expozițiilor cu scop
educațional sau cultural, organizarea și
coordonarea conferințelor, congreselor și
simpozioanelor, organizarea şi susţinerea
colocviilor, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizarea de competiţii sportive,
organizarea de baluri, organizarea de spectacole
de modă în scopuri de divertisment, organizarea

de evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), organizarea şi susţinerea de
seminarii, transfer de cunoștințe de afaceri
și know-how (training), servicii de certificare
educațională, și anume oferirea de cursuri de
formare și examinare în domeniul educațional,
organizarea de evenimente de divertisment,
organizarea și desfășurarea de evenimente
sportive.

───────

(210) M 2022 06531
(151) 19/09/2022
(732) VELLVET PR CONSULTING SRL,

STR. PARINTELE STANILOAE NR.
5, AP. 3, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
023959, ROMANIA

(540)

aliatsanatate.ro Cele mai bune
sfaturi din lumea medicală

(531) Clasificare Viena:
02.09.01; 05.05.22; 29.01.15; 26.01.04;
27.05.01

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(HEX #66C9E8, HEX #7DDCFA), roșu,
galben, verde, portocaliu, negru, alb

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

38. Furnizarea și închirierea de instalații și
echipamente de telecomunicații.

───────
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(210) M 2022 06533
(151) 19/09/2022
(732) FABRICA DE LIMONADE S.R.L.,

STR. BUITU GEORGE BL.7,
AP.6, JUD. CARAȘ SEVERIN,
CARANSEBEŞ, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONĂ NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010497, ROMANIA

(540)

Limonădăria Nea Tică DACĂ
VIAŢA ŢI-AR DA LĂMÂI,

TU CE AI FACE? LimoMix
PRODUS ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena:
02.01.01; 02.01.13; 05.07.14; 27.05.01

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

32. Băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri
și alte preparate pentru fabricarea băuturilor
nealcoolice, amestec de sucuri de fructe, băuturi
din fructe (fără alcool), concentrate de sucuri
de fructe, băuturi cu aromă de fructe, băuturi
de fructe, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothies, sucuri de legume (băuturi), siropuri
pentru băuturi, concentrate pentru preparat
băuturi de fructe, extracte din fructe fără alcool,

siropuri pentru limonadă, preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, siropuri pentru
băuturi, suc concentrat de fructe, cocteiluri fără
alcool, aperitive fără alcool, baze nealcoolice
pentru cocteiluri.
35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, regruparea în avantajul terţilor
a produselor: băuturi din fructe și sucuri
de fructe, siropuri și alte preparate pentru
fabricarea băuturilor nealcoolice, amestec de
sucuri de fructe, băuturi din fructe (fără
alcool), concentrate de sucuri de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi de fructe,
nectaruri de fructe, nealcoolice, smoothies,
sucuri de legume (băuturi), siropuri pentru
băuturi, concentrate pentru preparat băuturi de
fructe, extracte din fructe fără alcool, siropuri
pentru limonadă, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, siropuri pentru băuturi,
suc concentrat de fructe, cocteiluri fără alcool,
aperitive fără alcool, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, cocteiluri alcoolice de fructe, băuturi
alcoolice din fructe, amestecuri alcoolice pentru
cocteiluri, extracte din fructe cu alcool, preparate
pentru fabricarea băuturilor alcoolice, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
alcoolice pre-amestecate, altele decât cele
bazate pe bere, cocteiluri, 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,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, 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.

───────
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(210) M 2022 06534
(151) 19/09/2022
(732) SMART BUSINESS &

TECHNOLOGIES SOLUTIONS
SRL, STR. RUBINULUI NR. 47,
JUD. BUZĂU, BERCA, BUZĂU,
ROMANIA

(540)
VOLTRELLI

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

9. Aplicatii mobile, descărcabile.
42. Servicii de proiectare, servicii it, servicii
în domeniul științei și tehnologiei, testare,
autentificare și controlul calității.

───────

(210) M 2022 06535
(151) 19/09/2022
(732) VINCZE FINTA, STR.

TINERETULUI NR. 48, JUD.
HARGHITA, VLAHITA, 535800,
HARGHITA, ROMANIA

(540)
tiny living house

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

19. Structuri și construcții nemetalice
transportabile.
43. Servicii de cazare temporară.

───────

(210) M 2022 06536
(151) 19/09/2022
(732) FLORIN VRABIE, STRADA

OLTULUI NR.12, BL.D6, AP.14,
JUDETUL GALATI, GALATI,
800424, GALAȚI, ROMANIA

(540)
Sparrow's Nest

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

41. Divertisment pe internet, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
informații cu privire la divertisment, furnizate

online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, furnizare de informații on-line în
domeniul divertismentului, dintr-o bază de date
informatică de pe internet.
43. Servicii hoteliere, servicii hoteliere în stațiuni
turistice, servicii hoteliere pentru clienții preferați.

───────

(210) M 2022 06537
(151) 19/09/2022
(732) FLIP TECHNOLOGIES SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR.549,
CAM.3, JUDETUL BRAILA,
BRAILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) LEGAL2M CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA-DANIELA, BDUL.
MIRCEA VODA NR.24, ET.4,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030667,
ROMANIA

(540)

flip CA NOU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
7480C), albastru inchis (Pantone
276C), alb

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

9. Telefoane, laptopuri, calculatoare, tablete,
dispozitive electronice portabile, dispozitive
inteligente pentru birou si gospodarie
(echipamente si aparate smart), software,
hardware, piese componente (de schimb),
gadget-uri, accesorii respectiv: încărcătoare,
huse, carcase, tastaturi, blițuri, camere
video, joystickuri, obiective fotografice, surse
de alimentare, stații de andocare, căști,
amplificator imagine pentru ecran, folii de
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protecție, inele luminoase pentru selfie, suporturi
pentru dispozitive electronice, suporturi pentru
selfie, protecții de ecran, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către dispozitive
inteligente, adaptoare, cabluri usb, memorii
externe, baterii, baterii auxiliare, etuiuri pentru
dispozitive electronice, conectoare pentru
dispozitive electronice, combinații de căști cu
microfon, suporturi de camere video montate
pe căști, afișaje, brățări inteligente, ochelari
inteligenți, cititoare de carduri, difuzoare,
dispozitive mâini libere, încărcătoare de
baterii, dopuri antipraf pentru dispozitive
electronice, prize de extensie, module de
afișare, stații de andocare, suporturi cu
inel, capace mufă antipraf, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
microfoane, unități flash usb, tocuri, genți,
controlere, filtre anti-reflex, dispozitive si aparate
periferice pentru telefoane, tablete, calculatoare,
laptop-uri, dispozitive electronice portabile si
dispozitive inteligente pentru birou si gospodarie
(echipamente si aparate smart).
35. Furnizarea unei piete online pentru
cumparatorii si vanzatorii de bunuri si servicii,
promovare de produse si servicii ale tertilor
prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet si retele de calculatoare,
servicii de publicitate, marketing, comert
electronic, evaluare comparativa si administrare
a garantiilor in legatura cu telefoane, tablete,
calculatoare, laptop-uri, dispozitive electronice
portabile si dispozitive inteligente pentru birou si
gospodarie (echipamente si aparate smart).
37. Servicii de intretinere, reconditionare si
reparare in legatura cu telefoane, tablete,
calculatoare, laptop-uri, dispozitive electronice
portabile si dispozitive inteligente pentru birou
si gospodarie (echipamente si aparate smart),
instalare hardware de calculator si a aparatelor
de telecomunicatii, intretinere si reparare.
38. Servicii de telecomunicatii legate de
comertul electronic, furnizarea accesului la
platforme pentru comert electronic pe internet,
servicii de telecomunicatii prestate pe platforme
si portaluri de internet, servicii de comunicatii
si inchiriere in legatura cu telefoane, tablete,
calculatoare, laptop-uri, dispozitive electronice
portabile si dispozitive inteligente pentru birou si
gospodarie (echipamente si aparate smart).
39. Colectare de telefoane, laptopuri,
calculatoare, tablete, dispozitive electronice
portabile, dispozitive inteligente pentru birou
si gospodarie (echipamente si aparate smart)
pentru distribuire la alte persoane, pentru
reciclare, reparare și recondiționare.

40. Reciclare de telefoane, laptopuri,
calculatoare, tablete, dispozitive electronice
portabile, dispozitive inteligente pentru birou
si gospodarie (echipamente si aparate smart)
pentru terţi.
42. Gazduire de platforme de comert electronic
pe internet cu telefoane, tablete, calculatoare,
laptop-uri, dispozitive electronice portabile si
dispozitive inteligente pentru birou si gospodarie
(echipamente si aparate smart), servicii de
testare, analiza, evaluare, recuperare de
date si inchiriere in legatura cu telefoane,
tablete, calculatoare, laptop-uri, dispozitive
electronice portabile si dispozitive inteligente
pentru birou si gospodarie (echipamente si
aparate smart), creare si intretinere de site-
uri web pentru telefoane, tablete, calculatoare,
laptop-uri, dispozitive electronice portabile
si dispozitive inteligente pentru birou si
gospodarie (echipamente si aparate smart),
proiectare, intretinere, actualizare si testare de
software pentru telefoane, tablete, calculatoare,
laptop-uri, dispozitive electronice portabile si
dispozitive inteligente pentru birou si gospodarie
(echipamente si aparate smart).

───────

(210) M 2022 06538
(151) 19/09/2022
(732) FLIP TECHNOLOGIES SRL, STR.

STEFAN CEL MARE NR.549,
CAM.3, JUDETUL BRAILA,
BRAILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) LEGAL2M CABINET INDIVIDUAL
AUTORIZAT POPESCU
MAGDALENA-DANIELA, BDUL.
MIRCEA VODA NR.24, ET.4,
SECTOR 3, BUCURESTI, 030667,
ROMANIA

(540)
Nou e pe moment.

Smart e permanent.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Telefoane, laptopuri, calculatoare, tablete,
dispozitive electronice portabile, dispozitive
inteligente pentru birou si gospodarie
(echipamente si aparate smart), software,
hardware, piese componente (de schimb),
gadget-uri, accesorii respectiv: încărcătoare,
huse, carcase, tastaturi, blițuri, camere
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video, joystickuri, obiective fotografice, surse
de alimentare, stații de andocare, căști,
amplificator imagine pentru ecran, folii de
protecție, inele luminoase pentru selfie, suporturi
pentru dispozitive electronice, suporturi pentru
selfie, protecții de ecran, brățări de ceas
pentru comunicarea de date către dispozitive
inteligente, adaptoare, cabluri usb, memorii
externe, baterii, baterii auxiliare, etuiuri pentru
dispozitive electronice, conectoare pentru
dispozitive electronice, combinații de căști cu
microfon, suporturi de camere video montate
pe căști, afișaje, brățări inteligente, ochelari
inteligenți, cititoare de carduri, difuzoare,
dispozitive mâini libere, încărcătoare de
baterii, dopuri antipraf pentru dispozitive
electronice, prize de extensie, module de
afișare, stații de andocare, suporturi cu
inel, capace mufă antipraf, adaptoare pentru
conectarea telefoanelor la aparate auditive,
microfoane, unități flash usb, tocuri, genți,
controlere, filtre anti-reflex, dispozitive si aparate
periferice pentru telefoane, tablete, calculatoare,
laptop-uri, dispozitive electronice portabile si
dispozitive inteligente pentru birou si gospodarie
(echipamente si aparate smart).
35. Furnizarea unei piete online pentru
cumparatorii si vanzatorii de bunuri si servicii,
promovare de produse si servicii ale tertilor
prin intermediul anunțurilor publicitare pe
pagini de internet si retele de calculatoare,
servicii de publicitate, marketing, comert
electronic, evaluare comparativa si administrare
a garantiilor in legatura cu telefoane, tablete,
calculatoare, laptop-uri, dispozitive electronice
portabile si dispozitive inteligente pentru birou si
gospodarie (echipamente si aparate smart).
37. Servicii de intretinere, reconditionare si
reparare in legatura cu telefoane, tablete,
calculatoare, laptop-uri, dispozitive electronice
portabile si dispozitive inteligente pentru birou
si gospodarie (echipamente si aparate smart),
instalare hardware de calculator si a aparatelor
de telecomunicatii, intretinere si reparare.
38. Servicii de telecomunicatii legate de
comertul electronic, furnizarea accesului la
platforme pentru comert electronic pe internet,
servicii de telecomunicatii prestate pe platforme
si portaluri de internet, servicii de comunicatii
si inchiriere in legatura cu telefoane, tablete,
calculatoare, laptop-uri, dispozitive electronice
portabile si dispozitive inteligente pentru birou si
gospodarie (echipamente si aparate smart).
39. Colectare de telefoane, laptopuri,
calculatoare, tablete, dispozitive electronice
portabile, dispozitive inteligente pentru birou
si gospodarie (echipamente si aparate smart)

pentru distribuire la alte persoane, pentru
reciclare, reparare și recondiționare.
40. Reciclare de telefoane, laptopuri,
calculatoare, tablete, dispozitive electronice
portabile, dispozitive inteligente pentru birou
si gospodarie (echipamente si aparate smart)
pentru terţi.
42. Gazduire de platforme de comert electronic
pe internet cu telefoane, tablete, calculatoare,
laptop-uri, dispozitive electronice portabile si
dispozitive inteligente pentru birou si gospodarie
(echipamente si aparate smart), servicii de
testare, analiza, evaluare, recuperare de
date si inchiriere in legatura cu telefoane,
tablete, calculatoare, laptop-uri, dispozitive
electronice portabile si dispozitive inteligente
pentru birou si gospodarie (echipamente si
aparate smart), creare si intretinere de site-
uri web pentru telefoane, tablete, calculatoare,
laptop-uri, dispozitive electronice portabile
si dispozitive inteligente pentru birou si
gospodarie (echipamente si aparate smart),
proiectare, intretinere, actualizare si testare de
software pentru telefoane, tablete, calculatoare,
laptop-uri, dispozitive electronice portabile si
dispozitive inteligente pentru birou si gospodarie
(echipamente si aparate smart).

───────
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(210) M 2022 06540
(151) 19/09/2022
(732) RENEWABLE PHOTOVOLTAICS

ENERGY GROUP S.R.L, STRADA
SPERANTEI NR.10, CORP A,
JUDETUL ILFOV, POPESTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR.177, BL.45,
ET.4, AP.12, SECTOR 3,
BUCURESTI, 1, ROMANIA

(540)

ENETIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

(591) Culori revendicate:gri deschis, verde,
albastru

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

37. Instalare și întreținere de instalații
fotovoltaice, instalare de celule și
module fotovoltaice, întreținere, reparare
și recondiționare de aparate și instalații
fotovoltaice.

───────

(210) M 2022 06541
(151) 19/09/2022
(732) ALEXANDRA BECALI

IMOBILIARE SRL, ALEEA
ALEXANDRU NR.1-3, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

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

(540)

AB IMOBILIARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.04.05

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

37. Construcţii de clădiri rezidentiale si
comerciale, constructii civile si industriale,
consultanta privind constructia de cladiri
rezidentiale, repararea de constructii
rezidentiale, servicii de instalare.

───────
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(210) M 2022 06542
(151) 19/09/2022
(732) RETRODENT X RAY SRL, STR.

CVARTALUL FLORILOR NR.1,
BL.3, SC.B, AP.2, JUDETUL
BRASOV, RÂȘNOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) KEYPI - AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, STR. ELOCINTEI NR.8,
SECTOR 1 , BUCURESTI, 113311,
ROMANIA

(540)
RETRODENT X RAY

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

44. Servicii medicale specifice oferite de clinici
stomatologice, servicii medicale stomatologice,
cu activități specifice dedicate, cum sunt:
stomatologie, stomatologie estetica, consultații
stomatologice, tehnică dentară, radiografii
dentare, servicii chirurgicale, implantologie,
tratamente stomatologice, ortodonție, asistență
medicală stomatologică, consiliere în domeniul
stomatologiei și furnizare de informații despre
stomatologie.

───────

(210) M 2022 06544
(151) 19/09/2022
(732) ASOCIAȚIA DACIA NOASTRĂ,

STR. BARBU VACARESCU,
NR. 15, BUCUREŞTI, 020271,
ROMANIA

(540)
ÎMPREUNĂ CU CETĂȚENII

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

16. Sacoșe și articole pentru ambalare,
împachetare și depozitare din hârtie, carton sau
plastic, materiale și decoraţiuni pentru artişti.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, asistență în afaceri, management și
servicii administrative.
41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, aletele decât cele publicitare,
educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2022 06547
(151) 19/09/2022
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL. DIMITRIE

POMPEIU, NR. 9-9A, IRIDE
BUSINESS PARK, CLADIREA 14,
PARTER, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU, NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

3

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.07.01; 27.07.03; 27.07.11

(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, gri , argintiu

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

9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de
informații, programe de calculator, descărcabile,
aplicații software pentru transmisia continuă
de conținut media audiovizual pe internet,
descărcabile, aplicații software descărcabile
pentru transmiterea de știri, informații și
dezvăluiri din actualitatea cotidiană, aplicații
software descărcabile care oferă accesul la
un talk-show, aplicații software descărcabile
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care oferă accesul la program de știri
sau la o emisiune de televiziune sau de
radio, software și aplicații software destinate
distribuției de materiale video digitale, fișiere
descărcabile audio și video și conținut
multimedia referitor la știri, evenimente actuale,
sport, starea vremii, politică, educație, istorie,
divertisment, restaurante, hoteluri și călătorii,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, publicații electronice
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
benzi desenate descărcabile, broșuri electronice
descărcabile, buletine informative descărcabile,
fotografii digitale descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile, fişiere de muzică descărcabile,
fişiere audio descărcabile, cărți electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, ziare
electronice descărcabile, înregistrări video
descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei emisiuni
de televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni radio, suporturi de date
stocate sau descărcabile, suporturi de stocare
digitale sau analog, seturi de date, înregistrate
sau descărcabile.
35. Managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicitate, publicitate prin televiziune, publicitate
radio, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, închirierea spaţiului publicitar,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
închiriere de spațiu publicitar în cadrul ziarelor,
revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de radio,
ori pe site-uri web, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, postarea de afişe și
anunțuri publicitare, pregătire și plasare online
de anunțuri publicitare pentru terți, publicare
de materiale publicitare online, publicitate
exterioară, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, producţia de clipuri publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), dezvoltarea de concepte publicitare,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă

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

știri şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video-on demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, afaceri, organizare de gale
de ceremonie, producția de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare de
conținut audio și video online nedescărcabil,
servicii de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea de conferințe, congrese
și simpozioane, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de workshop-
uri, organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
(divertisment și educație), servicii educative,
furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), organizarea de cursuri, prezentarea
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operelor de artă vizuale sau literare publicului
în scop cultural sau educațional, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, rezervarea
locurilor pentru spectacole, teatru radiofonic,
teatru de televiziune, producţii de teatru,
organizarea de spectacole live, organizarea
de cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut de cărți și
materiale educative efectuate prin intermediul
unei biblioteci, inclusiv prin intermediul unei
biblioteci online, servicii de bibliotecă mobilă,
instruire practică (demonstraţii), producţia de
spectacole, organizarea de concerte, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de competiții în scop sportiv, educațional sau
de divertisment, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, competiții sportive și de
atletism și programe de decernare de premii,
proiecții de filme cinematografice, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate online accesibilă prin
intermediul unui abonament și care conține ziare
și extrase din ziare, precum și emisiuni de
televiziune și de radio înregistrate, servicii de
biblioteci multimedia (mediateci).
42. Crearea şi mentenanţa site-urilor web,
găzduirea site-urilor de internet (site-uri web),
design de pagini principale şi pagini web,
software ca serviciu (saas), platforma ca serviciu
(paas), platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, dezvoltare de platforme de calculatoare,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectare (design)
de lucrări creative audiovizuale, furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, facilitarea accesului
temporar la software nedescărcabil on-line,
asigurarea utilizării temporare a unui software
nedescărcabil pentru a permite punerea în
comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web.

───────

(210) M 2022 06548
(151) 19/09/2022
(732) GHEORGHE MARCEL BILAN,

STR. PUTNEI, NR. 124, JUD.
SUCEAVA, RĂDĂUŢI, 725400,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

pescarmag.ro
ARTICOLE de PESCUIT

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.24; 02.01.12

(591) Culori revendicate:rosu , negru, galben,
albastru, verde , alb

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

28. Articole de pescuit, respectiv: aparate de
amuzament şi de joc, inclusiv manetele de
comandă pentru acestea, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume şi pentru
petreceri, de exemplu, măşti de carnaval, pălării
de petrecere din hârtie, confeti, tuburi cu confeti
şi pocnitori cu surprize specifice Crăciunului,
instrumente de vânătoare şi de pescuit, de
exemplu, undiţe de pescuit, mincioguri pentru
pescarii cu undiţa, momeli, fluiere pentru
vânătoare, echipamente pentru diverse sporturi
şi jocuri, lansete pentru prinderea pestelui, fire
de pescuit, carlige mari si mici de pescuit,
voblere, accesorii pentru monturi de pescuit,
saduri, twistere, din silicon de pescuit, rame de
pescuit (sintetice), viermi de pescuit (sintetici),
momeli metalice, nada, atractanti, mincioguri
pentru scoaterea pestelui, genti adaptate pentru
pescuit, mulinete mari si mici, juvelnic pentru
pastrarea pestelui.

───────
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(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.07.01; 27.07.11; 27.07.24;
01.05.01

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

clase:
9. Aplicaţii software descărcabile, aplicații
software descărcabile pentru telefoane
inteligente, aplicații descărcabile destinate
utilizării cu dispozitive mobile, aplicații
mobile descărcabile pentru transmiterea de
informații, programe de calculator, descărcabile,
aplicații software pentru transmisia continuă
de conținut media audiovizual pe internet,
descărcabile, aplicații software descărcabile
pentru transmiterea de știri, informații și
dezvăluiri din actualitatea cotidiană, aplicații
software descărcabile care oferă accesul la
un talk-show, aplicații software descărcabile

care oferă accesul la program de știri
sau la o emisiune de televiziune sau de
radio, software și aplicații software destinate
distribuției de materiale video digitale, fișiere
descărcabile audio și video și conținut
multimedia referitor la știri, evenimente actuale,
sport, starea vremii, politică, educație, istorie,
divertisment, restaurante, hoteluri și călătorii,
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, publicații electronice
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
benzi desenate descărcabile, broșuri electronice
descărcabile, buletine informative descărcabile,
fotografii digitale descărcabile, fişiere de imagini
descărcabile, fişiere de muzică descărcabile,
fişiere audio descărcabile, cărți electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, ziare
electronice descărcabile, înregistrări video
descărcabile, grafice descărcabile pentru
telefoanele mobile, suporturi magnetice de
date, emoticoane descărcabile pentru telefoane
mobile, conținut media descărcabil, conținut
media digital descărcabil sub forma unei emisiuni
de televiziune, conținut media digital descărcabil
sub forma unei emisiuni radio, suporturi de date
stocate sau descărcabile, suporturi de stocare
digitale sau analog, seturi de date, înregistrate
sau descărcabile.
35. Managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
publicitate, publicitate prin televiziune, publicitate
radio, producție și distribuție de reclame la
radio și la televiziune, servicii de publicitate
prin intermediul textelor afișate pe ecrane
de televiziune, închirierea spaţiului publicitar,
promovarea produselor și serviciilor terților prin
închiriere de spațiu publicitar în cadrul ziarelor,
revistelor, emisiunilor tv, emisiunilor de radio,
ori pe site-uri web, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, postarea de afişe și
anunțuri publicitare, pregătire și plasare online
de anunțuri publicitare pentru terți, publicare
de materiale publicitare online, publicitate
exterioară, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, producţia de clipuri publicitare,
închirierea panourilor de afişaj (panouri
publicitare), dezvoltarea de concepte publicitare,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
sistematizarea informaţiilor în baze de date
computerizate, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
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privind strategiile de comunicare în publicitate,
organizare de abonamente la un canal de
televiziune, pentru terți, stabilirea abonamentelor
la serviciile de telecomunicaţii, stabilirea
abonamentelor la ziare și ziare electronice,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, servicii de aşezare
în pagină în scopuri publicitare, scrierea și
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, actualizarea materialelor
de publicitate, producție de programe
de teleshopping, promovarea produselor și
serviciilor terților prin programe tip teleshopping,
marketing, studii de marketing, cercetare de
marketing, servicii de relaţii media, servicii
de revista presei, servicii de revizuire a
articolelor din ziar, sondaje de opinie, relaţii
publice, organizarea de evenimente în scop
publicitar sau comercial, organizarea online de
evenimente în scop publicitar sau comercial,
organizarea de campanii de promovare,
organizarea de expoziții în scop publicitar
sau comercial, organizarea de târguri în
scop publicitar sau comercial, prezentări de
modă în scopuri comerciale sau publicitare,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, promovarea
produselor și serviciilor prin intermediul
influencerilor, servicii de telemarketing, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor.
38. Telecomunicații, difuzarea de radio şi
televiziune, difuzare de programe și emisiuni
de televiziune, difuzare de programe și
emisiuni de radio, difuzare de informații
prin intermediul televiziunii, difuzarea prin
intermediul televizorului, difuzarea prin
intermediul televiziunii prin cablu, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (iptv), transmiterea de programe
și emisiuni de televiziune, transmiterea de
programe și emisiuni de televiziune prin
satelit, difuzare de programe și emisiuni
de televiziune și/sau programe și emisiuni
de radio prin intermediul internetului, servicii
de transmisie de programe de televiziune
în sistem pay-per-view, transmisie de știri
și informații de actualitate, emisiuni de știri
(transmisii), comunicaţii prin terminalele de
calculator, comunicaţii prin reţelele de fibră
optică, transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, transmisie de podcasturi,
servicii de agenţie de presă, servicii de
agenții de știri electronice, furnizarea de
forumuri online, flux continuu (streaming) de
date, furnizarea canalelor de telecomunicaţii
pentru serviciile de teleshopping, servicii

de teleconferinţă, servicii de videoconferinţă,
transmiterea fişierelor digitale, furnizarea de
camere de chat pe internet, servicii de conferințe
pe web, trasmiterea video la cerere (video-
on-demand), transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (webcam),
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, difuzare de
programe video și audio prin internet, transmisii
audio, video și multimedia prin internet și alte
rețele de comunicații, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, producţia de programe de
radio, producția de programe de televiziune,
producţia de emisiuni de radio, producția
de emisiuni de televiziune, producția de
talk-show-uri de televiziune și/sau de radio,
organizarea de dezbateri televizate, organizarea
de dezbateri la radio, divertisment radio,
divertisment de televiziune, servicii de instruire
prin intermediul emisiunilor de radio sau de
televiziune, furnizare de servicii de divertisment
și educație prin intermediul televiziunii, furnizare
de servicii de divertisment și educație prin
intermediul posturilor de radio, organizarea
de concursuri televizate, organizarea de
concursuri la radio, producția de emisiuni-
concurs pentru televiziune, prezentare de
programe de televiziune, prezentare de emisiuni
de televiziune, prezentare de programe de
radio, servicii ale studiourilor de televiziune,
montaj de programe de televiziune, pregătire
de programe de televiziune, producție de filme
pentru televiziune, servicii de programe de
știri pentru radio sau televiziune, producția
și prezentarea emisiunilor de știri, producție
de programe de știri pentru difuzare prin
internet sau alte alte rețele de comunicații,
servicii jurnalistice, producția și prezentarea unei
emisiuni de televiziune care conține o combinatie
de anchete jurnalistice, investigații jurnalistice,
reportaje și dezbateri în platoul televiziunii pe
subiectele abordate, producția și prezentarea
unei emisiuni de televiziune cu teme și invitați
din diferite domenii de interes, producția și
prezentarea unei emisiuni de televiziune în
care sunt prezentate și dezbătute principalele
informații și știri ale zilei, producția și prezentarea
de programe multimedia cu știri, cultură și
actualități, distribuite pe mai multe platforme
prin forme multiple ale suporturilor media de
transmisie, producție de efecte speciale pentru
televiziune, furnizare de informații referitoare la
programe de televiziune, servicii de studiouri de
înregistrare, scrierea de scenarii, altele decât
cele publicitare, închirierea de decoruri pentru
studiouri de televiziune, furnizarea de filme,
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știri şi programe de televiziune, nedescărcabile,
prin servicii de transmitere video la cerere
(video-on demand), găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare la
televiziune sau radio, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la știință, tehnologie, educație, instruire, artă,
sport, divertisment, afaceri, organizare de gale
de ceremonie, producția de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, servicii de reporteri de ştiri, servicii de
reportaje fotografice, fotografie, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
online de muzică, nedescărcabilă, furnizare de
conținut audio și video online nedescărcabil,
servicii de publicare online, servicii de publicare
multimedia, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate,
creare (redactare) de podcasturi, furnizarea
de informații despre divertisment, educație,
activități sportive și culturale, subtitrare, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
publicare de texte și imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
organizarea expozițiilor în scop educațional,
artistic sau cultural, organizarea, susținerea
și coordonarea de conferințe, congrese
și simpozioane, organizarea, susținerea și
coordonarea de seminarii, organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea de workshop-
uri, organizarea de ateliere, dublări, servicii de
punere în pagină, altele decât pentru scop
publicitar, microfilmare, prezentarea prestaţiilor
live, furnizarea de recenzii pentru scopuri
de divertisment sau culturale, scenarii, altele
decât cele publicitare, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, de instruire
sau de divertisment, organizarea de evenimente
în scopuri artistice, culturale, educaționale,
de divertisment sau sportive, organizarea
online de evenimente în scopuri artistice,
culturale, educaționale, de divertisment sau
sportive, organizare de evenimente recreative,
organizarea de festivaluri artistice, culturale,
educaționale sau de divertisment, furnizarea de
divertisment, educație și instruire prin intermediul
unor emisiuni de televiziune disponibile pe un
website, organizarea de spectacole, furnizare
de informații online referitoare la mijloace
media audio și vizuale, servicii de tabere
de vacanţă (divertisment), servicii de tabere
(divertisment și educație), servicii educative,
furnizarea de instruire, transfer de know-how
(instruire), organizarea de cursuri, prezentarea

operelor de artă vizuale sau literare publicului
în scop cultural sau educațional, servicii de
traducere și interpretare lingvistică, rezervarea
locurilor pentru spectacole, teatru radiofonic,
teatru de televiziune, producţii de teatru,
organizarea de spectacole live, organizarea
de cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţiei, organizarea
şi susţinerea unor forumuri educaţionale în
persoană, servicii de împrumut de cărți și
materiale educative efectuate prin intermediul
unei biblioteci, inclusiv prin intermediul unei
biblioteci online, servicii de bibliotecă mobilă,
instruire practică (demonstraţii), producţia de
spectacole, organizarea de concerte, predare/
servicii educaţionale/servicii de instruire, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), publicare de calendare de evenimente,
servicii de maestru de ceremonii pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de competiții în scop sportiv, educațional sau
de divertisment, furnizare de instalații pentru
evenimente sportive, competiții sportive și de
atletism și programe de decernare de premii,
proiecții de filme cinematografice, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate online accesibilă prin
intermediul unui abonament și care conține ziare
și extrase din ziare, precum și emisiuni de
televiziune și de radio înregistrate, servicii de
biblioteci multimedia (mediateci).
42. Crearea şi mentenanţa site-urilor web,
găzduirea site-urilor de internet (site-uri web),
design de pagini principale şi pagini web,
software ca serviciu (saas), platforma ca serviciu
(paas), platformă ca serviciu (paas) care oferă
platforme software pentru transmisie de imagini,
conținut audiovizual, conținut video și mesaje,
furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, dezvoltare de platforme de calculatoare,
servicii de autentificare a utilizatorilor folosind
o tehnologie de conectare unică pentru
aplicații software online, proiectare (design)
de lucrări creative audiovizuale, furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, facilitarea accesului
temporar la software nedescărcabil on-line,
asigurarea utilizării temporare a unui software
nedescărcabil pentru a permite punerea în
comun de conținut multimedia și de comentarii
între utilizatori, asigurarea utilizării temporare de
aplicații software nedescărcabile, disponibile pe
un site web.
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