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Cereri Mărci publicate în 10/01/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 09321 03/01/2023 SILVIU-IONUT BADICA EDOSSA

2 M 2023 00002 03/01/2023 RSX ENGINEERING SRL prop.OS

3 M 2023 00003 03/01/2023 OANA ELENA MICLEA ZAMBAC

4 M 2023 00004 03/01/2023 IKON TRADING SRL SELBA

5 M 2023 00005 03/01/2023 IKON TRADING SRL NORIU

6 M 2023 00006 03/01/2023 FABRICA DE POTECI SRL POTECA

7 M 2023 00007 03/01/2023 DRAGOS PARVU Parifold

8 M 2023 00008 03/01/2023 MORAD FOODS SRL extra food company

9 M 2023 00009 03/01/2023 CLEVERBIZ SERVICES SRL Cleverbiz Consulting

10 M 2023 00010 03/01/2023 SKYBOX SAVE&INVEST SRL Kottora Handmade CERTIFIED
COTTON ROMANIA

11 M 2023 00011 03/01/2023 HORIA ALEXANDRU PATACHI estiBETON.ro

12 M 2023 00012 03/01/2023 CENTRUL DE PROIECTE AL
MUNICIPIULUI TIMISOARA
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(210) M 2022 09321
(151) 03/01/2023
(732) SILVIU-IONUT BADICA, STR.

DUMBRAVA NOUA NR. 17,
BL. M121, SC.1, ET.1, APART.
6, SECTOR 5, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

EDOSSA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.04

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

3. Parfumuri, preparate parfumate, bețișoare
parfumate, săpunuri parfumate, potpuriuri
parfumate, săculețe parfumate, uleiuri
parfumate, creme parfumate, șervețele
parfumate, parfumuri naturale, parfumuri lichide,
sapunuri parfumate, parfumuri solide, apă
parfumată, extracte de parfum, apă de
parfum, aromatizanți pentru parfumuri, parfumuri
pentru automobile, bețișoare parfumate pentru
împrospătarea aerului, bețișoare de bumbac
pentru uz cosmetic, bețișoare universale cu
vată de uz personal, odorizanți de cameră,
sprayuri odorizante pentru cameră, produse
de parfumare pentru cameră, parfumuri de

camera sub formă de spray, rezerve pentru
dozatoare electrice de parfum de cameră,
rezerve cu parfumuri pentru dozatoare non-
electrice de parfum de cameră, uleiuri aromatice,
uleiuri esențiale aromatizate, aromatizanți
(uleiuri esențiale), uleiuri aromatice pentru baie,
aromatizanți de uz menajer, uleiuri esențiale
și extracte aromatice, cosmetice, produse
cosmetice, săpunuri cosmetice, uleiuri minerale
(cosmetice), produse cosmetice hidratante,
uleiuri pentru parfumuri și esențe, parfumuri
pentru corp, parfumuri de uz personal,
parfumuri pentru ceramică, uleiuri distilate pentru
îngrijirea frumuseții, uleiuri pentru îngrijirea
pielii (nemedicinale), produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, cosmetice de îngrijire a
frumuseții, esențe pentru îngrijirea pielii,
săpunuri pentru îngrijirea corporală, uleiuri
pentru toaleta personală, produse pentru
curățenie și igienă personală, preparate
de împrospătare a respirației pentru igiena
personală, preparate de duș pentru igiena
personală sau folosite ca deodorant (produse
de toaletă), săpun pentru igiena personală,
produse de curățare pentru igiena personală
intimă, nemedicinale, cosmetice nemedicinale,
cosmetice și preparate cosmetice, trusă pentru
cosmetice, odorizante de casă, articole de
parfumerie și odorizante, preparate pentru
curățare și odorizante, difuzoare cu fitil
pentru parfumarea camerei, preparate pentru
parfumarea camerei, parfumerie (produse de -),
deodorante de uz personal (parfumerie), uleiuri
esențiale naturale, uleiuri esențiale pentru uz
personal.
35. Servicii de publicitate pentru produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru produse cosmetice, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru produse cosmetice și
de înfrumusețare, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, publicitate
online, servicii de comenzi online, publicare
de materiale publicitare online, difuzare de
materiale publicitare online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele
de media sociala, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
studii de marketing în domeniul produselor
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cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
promovare, publicitate și marketing pentru
pagini web online, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
produse de parfumerie, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, informații și asistență
comerciale pentru consumatori, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor cosmetice.

───────

(210) M 2023 00002
(151) 03/01/2023
(732) RSX ENGINEERING SRL, STR.

APATEU NR.11, JUD. TIMIȘ,
TIMISOARA, 300543, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
prop.OS

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

9. Firmware.
───────

(210) M 2023 00003
(151) 03/01/2023
(732) OANA ELENA MICLEA, STR.

PRINCIPALA NR. 247, JUDETUL
HUNEDOARA, SAT CERTEJU DE
SUS, COM.CERTEJU DE SUS,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)
ZAMBAC

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
articole foto, video și accesorii, echipamente
video, echipamente fotografice, material
didiactic și de instruire în domeniul foto-video,
din producţie proprie şi a unor terţi, (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, cu amănuntul şi cu ridicata în cadrul
unor magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, publicitate on-line într-o reţea
computerizată, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, oganizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
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 comerț cu amănuntul şi/sau cu ridicată,
servicii de agenție de import – export.
41. Servicii de producție video, producție audio
și video și fotografie, producție de casete video
și videodiscuri, fotografie, instruire în fotografie,
servicii ale unui fotograf, servicii educative în
arta fotografică, servicii de fotografiere din drone,
închiriere de echipamente video, furnizare de
seminare online de formare, furnizarea de
instruire online, furnizarea de tutoriale online.

───────

(210) M 2023 00004
(151) 03/01/2023
(732) IKON TRADING SRL, STR.

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

(540)
SELBA

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

3. Înălbitori și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazice, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinți.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────
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(210) M 2023 00005
(151) 03/01/2023
(732) IKON TRADING SRL, STR.

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

(540)
NORIU

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

3. Înălbitor și alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, pastă de
dinți.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2023 00006
(151) 03/01/2023
(732) FABRICA DE POTECI SRL, STR.

ARGESULUI, NR. 2, AP. 2, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

POTECA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

35. Campanii de marketing, dezvoltare de
campanii promoționale, pregătire de campanii
publicitare, furnizare de modele pentru
campanii promoționale, promovare (publicitate)
de călătorii, servicii de marketing în domeniul
călătoriilor, publicitate în domeniul turismului
și călătoriilor, servicii de publicitate privind
industria turismului, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, management de
afaceri în domeniul atracțiilor pentru vizitatori,
servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
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privind gestionarea campaniilor de strângere
de fonduri, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, promovare (publicitate) de călătorii,
servicii de marketing în domeniul călătoriilor,
consultanță în managementul afacerilor în
domeniul călătoriilor în interes de serviciu,
organizarea de evenimente, târguri şi expoziţii
în vederea promovării şi comercializării de
proprietăţi imobiliare, administrarea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, organizare
de târguri comerciale, organizare și coordonare
de târguri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare și realizare de
târguri comerciale, organizare și coordonare de
târguri de afaceri, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, în scop comercial, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
organizare și desfășurarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, servicii
de comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
bloguri, organizarea de trageri la sorți cu
premii în scopuri promoționale, (organizarea
de) trageri la sorți cu premii în scopuri
publicitare, promovare de produse și servicii
ale terților printr-un program de carduri cu
premii de fidelitate, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu programe de premiere, administrare de
programe cu premii de fidelitate, pregătirea
de prezentări audiovizuale pentru publicitate,
prezentare de firme pe internet și în alte medii
de comunicare, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, servicii de agenție pentru
organizarea de prezentări de afaceri, regruparea
în avantajul terţilor a produselor de incălțăminte
pentru drumeții, bastoane pentru drumeții,
genți pentru drumeții, rucsacuri pentru drumeții,
pantaloni de drumeție, bețe retractabile pentru
drumeții, bocanci pentru excursii, seturi portabile
de bucătărie pentru excursii (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod.
37. Construire de drumuri, decaparea drumului
pavat, etanșarea drumului pavat, construcția
de fundații pentru drumuri, decopertarea de
drumuri, întreținere de drumuri, servicii de
măturarea drumurilor, construire de locuri de
cazare pentru turism, construcție de spații de
cazare interioare, servicii de construire de locuri
de cazare pentru turism, servicii de construire
de proprietăţi, consolidarea drumurilor, pavare
de drumuri, servicii de renovare de proprietăţi,
servicii de întreţinere de proprietăţi, servicii de
reparații clădiri, servicii de renovarea clădirilor,
servicii de dezinfectare a clădirilor, servicii

de curățarea clădirilor, servicii de restaurarea
clădirilor, servicii de conservarea clădirilor,
servicii de întreținere a clădirilor, servicii de
construcție de clădiri, servicii de construire
de fundații pentru clădiri, servicii de decorare
(zugrăvire) de clădiri, servicii de vopsire de
clădiri, servicii de demontare de clădiri, servicii
de consolidare de clădiri, servicii de curățare de
clădiri, servicii de reparații de clădiri, servicii de
renovare de clădiri, servicii de curățare igienică
(clădiri), servicii de întreținere de clădiri, servicii
de curățarea clădirilor publice, servicii de izolare
a clădirilor existente, servicii de curățare a
clădirilor rezidențiale, servicii de supravegherea
reparațiilor la clădiri, servicii de dezmembrare
de clădiri industriale, servicii de instalarea
armăturilor pentru clădiri, servicii de construcții
de clădiri instituționale, servicii de construcții de
clădiri comerciale, servicii de construcții de clădiri
rezidențiale, construirea de clădiri multifamiliale,
servicii de restaurări specializate de clădiri,
servicii de renovarea interioară a clădirilor,
servicii de renovarea și restaurarea clădirilor,
servicii de renovarea și repararea clădirilor,
servicii de amenajare a interiorului clădirilor
companiilor, servicii de curățarea industrială a
clădirilor, servicii de izolare termică a clădirilor,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, servicii de reparații
și întreținere de clădiri, servicii de aplicarea
de căptușeli pe clădiri (izolare), servicii de
construcție de clădiri de apartamente, servicii
de construcții de clădiri, servicii de vopsire
și decorare (zugrăvire) de clădiri, servicii de
construire de părți de clădiri, servicii de aplicarea
de tencuială pe clădiri, reparații și renovări
de clădiri, servicii de redecorare de clădiri,
servicii de construcții și reparații de clădiri,
lucrări de reparații la clădiri, servicii de renovare
pentru clădiri, servicii de construcții și demolări
de clădiri, construire de panouri indicatoare,
instalare panouri indicatoare, vopsire de panouri
indicatoare, montare panouri de afișaj, reparații
de panouri indicatoare, întreținere de panouri
indicatoare, instalare de panouri indicatoare,
vopsirea sau repararea panourilor indicatoare,
servicii de reparații de panouri indicatoare,
servicii de instalare a panourilor indicatoare,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea indicatoarelor, servicii de consiliere
cu privire la întreținerea sistemelor pentru
controlarea mediului, servicii de consiliere cu
privire la repararea sistemelor de controlare a
mediului
41. Servicii recreative legate de drumeții, servicii
recreative legate de drumeții și camping,
cursuri în cadrul taberelor educative referitoare
la drumeții montane, organizare de excursii
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pentru divertisment, servicii pentru publicarea
de ghiduri de călătorie, publicare de cataloage
cu informații privind călătoriile, publicare
de ghiduri, hărți de călătorie, registre cu
orașe și liste online, pentru uzul călătorilor,
nedescărcabile, furnizare de cursuri educative
referitoare la sectorul călătoriilor, organizarea
de ateliere recreative (divertisment), servicii
oferite de ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente dedivertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare şi coordonare de evenimente
de divertisment, organizare şi realizare de
târguri cu scop cultural sau educaţional,
publicare de cărţi şi periodice electronice online,
publicare de texte şi imagini, inclusiv în format
electronic, altele decât cele în scopuri publicitare,
organizare de tururi ghidate la obiective culturale
în scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente ulturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizare de conferinţe educaţionale,
organizare de reuniuni şi conferinţe, organizare
de seminarii şi conferinţe, realizare, coordonare
şi organizare de conferinţe cu scop educativ,
organizare de congrese şi de conferinţe în
scopuri culturale şi educative, organizare de
gale, servicii de galerii de artă, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la videouri,
găzduire și organizare de ceremonii de
decernare de premii referitoare la filme, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, organizare de
ceremonii de decernare de premii, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoașterea meritelor,

consultanţă privind organizarea de competiţii
culinare, servicii de educaţie referitoare la arta
culinară, servicii de consultanţă în domeniul
competiţiilor culinare, servicii oferite de tabere de
recreere, servicii oferite de tabere de baseball,
servicii oferite de tabere pentru călărie, cursuri
în cadrul taberelor educative, servicii oferite
de tabere de vară (divertisment și educație),
cursuri de instruire în tabere educative, servicii
de tabere de vară (divertisment), organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, organizare de activități culturale pentru
tabere de vară, cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la canotaj, organizare
de activități de divertisment pentru tabere
de vară, servicii de centre de amuzament
pentru taberele de vacanță, cursuri în cadrul
taberelor educative referitoare la drumeții
montane, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la tragerea cu arcul, cursuri în cadrul
taberelor educative referitoare la coborârea în
rapel, servicii de divertisment în centre de
vacanță, servicii de educație furnizate prin
intermediul stațiunilor de vacanță, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri educative, organizare
de festivaluri în scop educativ, organizarea de
ateliere recreative (divertisment), organizare de
reprezentaţii în direct cu scop cultural sau de
divertisment, cursuri de pregătire în industria
turismului, organizare și coordonare de cursuri
educative în domeniul industriei turismului,
furnizare de cursuri de pregătire referitoare la
turismul cu rulotă, servicii pentru publicarea de
ghiduri de călătorie, publicare de cataloage cu
informații privind călătoriile, publicare de ghiduri,
hărți de călătorie, registre cu orașe și liste
online, pentru uzul călătorilor, nedescărcabile,
furnizare de cursuri educative referitoare la
sectorul călătoriilor, organizare de prezentări
în scopuri recreative, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, prezentare
de expoziții de muzeu, furnizarea de instalații
de muzee (prezentare, expoziții), furnizare
de instalații de muzeu pentru prezentări,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
productie de podcasturi, furnizare de
divertisment prin intermediul podcasturilor,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, organizare de evenimente culturale
şi artistice, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, furnizare de spații pentru
jocuri de paintball, furnizare de spații în aer
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liber pentru jocuri de paintball, închirierea
echipamentelor de jocuri, organizarea de
concursuri educative, organizare de concursuri
(divertisment), administrare (organizare) de
concursuri, organizare de concursuri în materie
de educație, organizarea de concursuri cu
întrebări și răspunsuri, servicii pentru furnizarea
echipamentelor pentru exerciții fizice, închirierea
de echipament pentru sport (cu excepția
vehiculelor), organizare de jocuri și competiții,
servicii pentru organizarea de jocuri, servicii
de jocuri de război, servicii de cluburi de
jocuri, servicii educaționale și de instruire
cu privire la jocuri, organizarea turneelor
sportive, organizare de turnee de recreere,
turnee sub formă de servicii de divertisment,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, închirierea terenurilor de
sport, furnizare de spații de recreere, sub formă
de terenuri de joacă pentru copii, închiriere
de echipamente pentru evenimente sportive,
servicii ale parcurilor tematice, servicii oferite
de parcuri tematice, furnizare de spații pentru
parcuri tematice, servicii specifice parcurilor de
distracții și tematice, servicii pentru parcurile de
distracții și cele tematice, servicii educaționale
legate de conservarea mediului, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
servicii educative pentru adulți referitoare la
probleme de mediu, furnizare de servicii
educaționale referitoare la subiecte de ecologie,
furnizare de vizite ghidate virtuale online,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
culturale, furnizare de atracții pentru vizitatori
în scopuri de divertisment, cursuri de pregătire
în industria turismului, furnizare de cursuri
de pregătire referitoare la turismul cu rulotă,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, servicii oferite
de parcuri naturale (în scopuri de recreere),
organizarea de activități recreative destinate
studenților.

───────

(210) M 2023 00007
(151) 03/01/2023
(732) DRAGOS PARVU, STR. TOHANI

NR. 1, BL. 29, SC. C, ET. 10, AP.
131,SECTOR 4, BUCURESTI,
040381, ROMANIA

(540)
Parifold

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

9. Aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, suporturi
media înregistrate și descărcabile, software de
calculator, suporturi media digitale sau analogice
de înregistrare și de stocare fără conținut, case
de marcat, dispozitive de calculat, calculatoare
și dispozitive periferice de calculator, programe
de calculator, înregistrate, programe de operare
pe calculator, înregistrate, componente software
pentru calculator, înregistrate, programe de
calculator,descărcabile, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, componente
hardware pentru calculator, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
software de calculator pentru economizor de
ecran, înregistrat sau descărcabil.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială,
cercetare industrială și proiectare industrială,
servicii de control al calității și de autentificare,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și
a programelor de calculator, programare
computerizată, proiectare de software pentru
calculatoare, închirierea de software pentru
calculatoare, analiza sistemelor informatice,
proiectarea sistemelor informatice, consultanţă
software pentru calculatoare, servicii de protecţie
împotriva viruşilor de calculator, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, conversia datelor sau
documentelor din format fizic în format
electronic , conversia datelor şi a programelor
pentru calculator, alta decât conversia în , format
fizic, crearea şi mentenanţa site-urilor web
pentru terţi , crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe site-urile web,
(servicii de tehnologia informaţiei), consultanţă
în securitatea datelor, servicii de criptare a
datelor, digitalizarea documentelor (scanare) ,
duplicarea programelor de calculator , stocarea
electronică a datelor , monitorizarea electronică
a informaţiilor personale de identificare pentru
a detecta , furtul de identitate prin intermediul
internetului , monitorizarea electronică a
activităţii cărţilor de credit pentru a detecta furtul
de , identitate prin intermediul internetului ,
analiza scrisului de mână (grafologie), găzduirea
site-urilor (site-uri web), proiectare industrială,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei
(IT), furnizarea de informaţii în legătură cu
tehnologia calculatoarelor şi , programare prin
intermediul unui site web , instalarea de software
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pentru calculatoare, consultanţă în securitatea
internetului, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) prin acces de
la distanţă, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta
defecţiunile, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a detecta accesul,
neautorizat sau încălcarea securităţii, efectuarea
copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în
afara locaţiei, servicii externalizate furnizate
în domeniul tehnologiei informației, servicii de
autentificare a utilizatorilor folosind tehnologie
pentru tranzacții, de comerț electronic, servicii
de autentificare a utilizatorilor folosind o
tehnologie de conectare, unică pentru aplicații
software online, platforma ca serviciu (PaaS),
dezvoltare de platforme de calculatoare,
recuperarea datelor de pe calculator, cercetarea
şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi,
cercetare ştiinţifică, furnizarea de motoare de
căutare pentru internet , găzduire pe servere,
software ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de
software în cadrul publicării de software, stilizare
(proiectare industrială), consultanţă tehnologică,
consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor,
actualizarea software-ului pentru calculatoare,
închirierea serverelor web, consultanţă în
proiectarea site-urilor web.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecția fizică a bunurilor materiale
și a persoanelor, consultanţă în proprietate
intelectuală, închirierea numelor de domenii pe
internet , cercetare juridică, servicii de pregătire
a documentelor juridice, administrarea juridică
a licenţelor , servicii juridice în legătură cu
negocierea contractelor pentru terţi , consiliere
juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă /
consiliere juridică, pentru a răspunde la cererile
de, propuneri (RFP), servicii de monitorizare
juridică, servicii de reprezentare juridică,
licenţierea proprietăţii intelectuale, licenţierea
software-ului de calculator (servicii juridice),
licenţiere (servicii juridice) în cadrul publicării de
software, servicii privind litigiile, monitorizarea
drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri
de consiliere juridică, înregistrarea numelor de
domenii (servicii juridice).

───────

(210) M 2023 00008
(151) 03/01/2023
(732) MORAD FOODS SRL, DRUMUL

NISIPOASA NR. 46-52, BIROUL
NR. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

extra food company

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, verde

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse
lactate, uleiuri și grăsimi comestibile, jeleuri,
dulcețuri, compoturi, paste de fructe și legume,
compot, compot de prune, dulceata, dulceata
de capsuni, dulceata de cirese, dulceata de
fructe de padure, dulceata de mure, dulceata
de visine, dulceata de portocale, dulceata de
sfecla de trufe, fasole cu carnati, fasole cu
sunculita, mancare de fasole, salata de vinete,
tocana de legume, zacusca de vinete, zacusca
de vinete picanta, zacusca cu ciuperci, zacusca
taraneasca, zarzavat ciorba, zacusca, zarzavat,
ardei iute murat, ardei iute in otet, ardei
iute tocat, burta de vita, castraveti in otet,
castraveti murati, castraveti rondele in otet,
castraveti intregi in otet, castraveti cub pentru
remulade, ceapa calita, ciolan de porc, ciolan
de porc in untura, ciorba, ciorba de legume,
ciuperci in saramura, ciuperci felii in saramura,
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ciuperci champignon in saramura, coaste de
porc, coaste de porc in sos barbecue, compot
de mango, concentrat de capsuni, concentrat
de fructe, concentrat de caise, concentrat de
lamaie, concentrat de portocale, conopida in
otet, dovleac prelucrat pentru placinta, fasole
batuta, fasole in saramura, fasole verde in
saramura, fasole bob în saramură.
30. Sare, condimente, mirodenii, plante
aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condiment, sosuri sărate, sosuri condimentate
(chutney) și paste, sare, mirodenii, arome si
condimente, sosuri, ketchup, ketchup dulce,
ketchup picant, sos de usturoi, pasta de usturoi,
pasta de usutoi cu chilly, pasta de usturoi cu
ierburi, sos barbecue, sos de burger, sos caesar,
sos cheddar, sos chilli siracha, sos chinezesc,
sos dulce acrisor, sos de maioneza, sos de
maioneza cu usturoi, sos de pizza dulce, sos de
pizza picant, sos de shaorm.
31. Cereale și semințe crude și neprocesate,
fructe și legume proaspete, plante aromatice
proaspete, culturi agricole și de acvacultură,
produse horticole și forestiere, fructe si legume
proaspete, ardei, ardei iute proaspat, ardei iute
intreg, dovleac proaspăt.

───────

(210) M 2023 00009
(151) 03/01/2023
(732) CLEVERBIZ SERVICES SRL,

STR. CAMPINA, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
Cleverbiz Consulting

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

35. Asistență în afaceri, management și
servicii administrative, asistență în materie de
management privind afacerile, servicii pentru
strategia și planul de afaceri, servicii pentru
dezvoltarea strategiei de afaceri, servicii privind
planificarea afacerilor, servicii de strategie în
afaceri, servicii de management al riscului
afacerilor, servicii de consultanță și de
management al afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți).

───────

(210) M 2023 00010
(151) 03/01/2023
(732) SKYBOX SAVE&INVEST SRL,

STR. ELISABETA LIPA NR. 8,
AP. 9, JUD. ILFOV, VOLUNTARI,
077190, ILFOV, ROMANIA

(540)

Kottora Handmade CERTIFIED
COTTON ROMANIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 24.17.02

(591) Culori revendicate:negru, alb, roz
deschis, roz închis

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

20. Coșuri pentru copii, perne pentru animale de
companie.

───────

(210) M 2023 00011
(151) 03/01/2023
(732) HORIA ALEXANDRU PATACHI,

STR. CAMPULUI NR. 105, JUDEȚ
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400656,
CLUJ, ROMANIA

(540)
estiBETON.ro

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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1. Aglutinanţi pentru mortar şi beton, adezivi
pentru mortar, inhibitori pentru mortar, aditivi
chimici pentru mortar, amestecuri chimice pentru
mortar, substanţe pentru decaparea mortarului,
substanţe (chimice) pentru curăţarea mortarului,
agenţi de legare pentru amestecuri cu mortare,
mortar chimic de etanşare folosit în industria
construcţiilor, compoziţii chimice utilizate în
construcţii, materiale adezive pentru industria
construcţiilor, compoziţii chimice folosite în
industria construcţiilor, adezivi pentru utilizare
în industria constructiilor, compoziţii chimice
pentru injectare în structuri de construcţii,
compuşi de etanşare pentru folosirea în
construcţii (produse chimice), cimenturi adezive,
conservanţi pentru ciment, aditivi chimici pentru
ciment şi beton, compoziţii pentru fixarea
cimentului, aditivi chimici folosiţi la amestecarea
cimentului, acceleratori de priză a cimentului,
compoziţii chimice pentru întărirea cimentului,
agenţi de dispersie folosiţi la ciment, aditivi
chimici pentru materiale de cimentare, produse
chimice sub formă de aditivi pentru ciment,
preparate pentru impermeabilizarea cimentului,
cu excepţia vopselelor şi uleiurilor, acceleratori
pentru întărirea betonului, aditivi chimici pentru
beton, paste pentru beton, inhibitori pentru
beton. coloranţi pentru mortar.
19. Mortar, mortar uscat, mortar refractar, mortar
epoxi, amestec de mortar, mortar refractar
(nemetalic), mortar pentru faţadă, mortar de
var, mortar gata preparat, mortare rezistente
la apă, mortar pentru echilibrarea betonului,
mortar pentru construcţii, mortar de ghips,
mortar de ciment pentru construcţii, mortar
de legătură pentru construcţii, mortar adeziv
folosit în construcţii, ardezii din mortar de
ciment, amestecuri preparate de mortar uscat,
ipsos pentru tencuială, compuşi pentru tencuială
utilizaţi în construcţii, compoziţii de tencuială
pentru utilizare în construcţii, amestecuri de
ciment, amestecuri pentru turnare refractare, nu
din metal, ciment, mortar sub formă de produs
finit, folosit în construcţii, ciment pentru elemente
exterioare, betoane armate şi nearmate, ciment
pentru construcţii, ciment refractar, compuşi
pentru fundaţii folosiţi în construcţii, materiale
de construcţie din beton, materiale de fundaţie
(nemetalice) folosite în construcţii, preparate
de nivelare (ciment sau mortar), armături
nemetalice pentru construcţii.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare în legatură cu materialele de
construcţii, precum şi cu produsele şi compuşii
chimici destinaţi construcţiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul materialelor
de construcţii şi a produselor şi compuşilor

chimici destinaţi construcţiilor, servicii de
intermediere comercială cu privire la vânzarea
materialelor de construcţii şi a produselor
şi compuşilor chimici destinaţi construcţiilor,
administraţie comercială, lucrări de birou pentru
materiale de construcţii şi a produselor şi
compuşilor chimici destinaţi construcţiilor, toate
aceste servicii în legătura cu produsele din
clasele 01, 19.

───────

(210) M 2023 00012
(151) 03/01/2023
(732) CENTRUL DE PROIECTE AL

MUNICIPIULUI TIMISOARA, STR.
VASILE ALECSANDRI, NR. 1, SAD
7, JUDEȚ TIMIȘ, TIMISOARA,
300078, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena:
26.13.01; 26.13.25; 26.01.03

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

36. Finanțare de proiecte, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, organizare de finanțări pentru
proiecte umanitare, organizare de fonduri
pentru proiecte de ajutor extern, finanțare pe
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termen lung pentru proiecte de anvergură,
organizare de finanțări pentru proiecte sportive,
culturale și de divertisment, furnizare de
subvenții pentru proiect pentru proiecte
de sensibilizare în materie de mediu și
sănătate, gestiunea fondurilor, administrarea
fondurilor, fonduri mutuale, investirea fondurilor,
avansare de fonduri, acordare de fonduri,
colectare de fonduri, gestiunea fondurilor
întreprinderilor, coordonarea strângerilor de
fonduri, managementul financiar al fondurilor,
administrarea fondurilor de investiții, colectarea
de fonduri și sponsorizare, servicii de fonduri de
binefacere, colectare de fonduri de binefacere,
organizare de colecte de fonduri, acordare de
fonduri pentru inventatori, acordare de fonduri
pentru invenții, consultanță privind fondurile de
investiții, gestionarea fondurilor pentru clienți
particulari, acordare de fonduri pentru entități
comerciale, investiții de fonduri în scopuri
caritabile, acordare de fonduri pentru instituții
de cercetare, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităților de strângere de fonduri caritabile,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de noi
tehnologii, servicii de investiții a fondurilor
cu capital propriu, furnizare de informații
privind colectarea de fonduri de binefacere,
coordonarea activităților de strângere de fonduri
în scopuri comerciale, colecte de fonduri
de binefacere în cadrul evenimentelor de
divertisment, servicii de strângere de fonduri prin
site-uri de finanțare participativă, colectarea de
fonduri de binefacere prin vânzarea de timbre
de caritate, servicii de strângere de fonduri în
scopuri caritabile prin organizarea și realizarea
de gale, acordări de burse de studii, acordarea
de burse universitare.
41. Servicii de pregătire în domeniul
managementul proiectelor, activități culturale,
servicii culturale, organizarea de spectacole
culturale, furnizare de activități culturale,
activități sportive și culturale, coordonare de
activități culturale, coordonare de evenimente
culturale, ateliere organizate în scopuri culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
realizare de expoziții cu scopuri culturale,
organizare de expoziții în scopuri culturale,
organizare de prezentări în scopuri culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizarea de spectacole în scopuri culturale,
organizare de demonstrații în scopuri culturale,
organizare de festivități în scopuri culturale,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de congrese în scopuri culturale,
organizare de evenimente în scopuri culturale,

organizarea de competiții în scopuri culturale,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
informare în legătură cu activități culturale,
furnizare de informații despre activități culturale,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare de evenimente sportive și culturale
comunitare, organizare de evenimente culturale
în cadrul comunităților, organizarea de seminarii
în materie de activități culturale, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de activități culturale pentru tabere de vară,
organizare de expoziții în scopuri culturale
sau educative, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri culturale, servicii de săli de
sport în materie de culturism, organizare de
evenimente în scop cultural, de divertisment
și sportiv, organizare și realizare de tâguri
cu scop cultural sau educațional, organizare
de expoziții de animale în scopuri culturale
sau educative, servicii de rezervare de bilete
și locuri la evenimente culturale, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și
educative, servicii culturale, educaționale sau
de divertisment oferite de galerii de artă,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de
clasamente ale utilizatorilor în scopuri de
divertisment sau culturale, furnizare de servicii
de vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive
și culturale, cercetare în domeniul educației,
servicii de cercetare în biblioteci, producții de
teatru, producția pieselor de teatru, management
artistic de teatru, furnizare de instalații de teatru,
producție de spectacole de teatru, servicii de
producție de teatru, producție de piese de teatru,
prezentare de piese de teatru, publicarea de
scenarii de teatru, coordonare de spectacole
de teatru, regizare de spectacole de teatru,
prezentare de spectacole de teatru, regizare de
piese de teatru, servicii de rezervare la teatru,
regie artistică pentru spectacolele de teatru,
reprezentație de dans, muzică și teatru, servicii
de rezervare de bilete (de teatru), servicii de
rezervare de bilete pentru teatru, agenții de
rezervări pentru bilete de teatru, închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), închirirere
de aparate de iluminat pentru teatru, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de
teatru, închiriere de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru, închiriere de dispozitive
pentru iluminarea scenelor de teatru, planificarea
de piese de teatru și de spectacole muzicale,
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servicii de agenții de rezervare de bilete la teatru,
servicii ale agențiilor de bilete pentru spectacole
de teatru, spectacole de teatru, atât de animație,
cât și de acțiune, servicii de rezervare de bilete
pentru concerte și spectacole de teatru, servicii
de rezervare de bilete și locuri la spectacole
de teatru, divertisment sub formă de producții
de teatru însoțite de servirea cinei, rezervare
de locuri pentru spectacole și rezervare de
bilete de teatru, închirierea de aparatură pentru
iluminarea scenelor de teatru sau a studiourilor
de televiziune, furnizare de instalații pentru
filme, spectacole, piese de teatru, muzică sau
instruire educațională, instruire în domeniul artei
interpretative, servicii școlare pentru predarea
artelor, servicii educaționale în domeniul
artelor, instruire în domeniul artelor vizuale,
organizare de ateliere de lucru și seminarii
în aprecierea artei, servicii educaționale și
de instruire referitoare la arte și meșteșuguri,
servicii de academii de studii specializate
în istoria artelor, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, furnizare de
spații teatrale pentru arte interpretative, servicii
educaționale în domeniul artelor dramatice,
înregistrări originale, închiriere de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări video, producție de
înregistrări audiovizuale, servicii de înregistrări
audio, servicii de înregistrări sonore, închiriere
de înregistrări fonografice, editare de înregistrări
video, editare de înregistrări audio, închirierea
de înregistrări sonore, producție de înregistrări
master audio, închiriere de înregistrări de
sunete și imagini, furnizare de înregistrări
audio digitale, nedescărcabile, de pe internet,
prezentări audiovizuale, producție de materiale
de divertisment audio, furnizare de studiouri
audio sau video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de master-uri audio, producție audio și video
și fotografie, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, servicii de editare audio și
video, altele decât cele în scop publicitar,
servicii de înregistrare și producție audio,
producție de înregistrări educative audio și video,
distribuire de știri pentru industria audiovizuală,
servicii de prezentare audiovizuală în scopuri
recreative, servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, producție audio, video și
multimedia și fotografie, servicii de închiriere de
materiale video și audio, servicii de închirieri
de echipamente audio și video, furnizare de
mijloace media audio și vizuale prin rețele
de comunicații, furnizare de informații online
referitoare la mijloace media audio și vizuale,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de

arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, organizare de evenimente
educative, coordonare de evenimente educative,
coordonare de evenimente de divertisment,
organizare de evenimente de recreere, publicare
de calendare de evenimente, organizare de
evenimente pentru divertisment, producție de
evenimente sportive pentru filme, producție de
evenimente sportive pentru radio, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, organizare
de evenimente de divertisment cosplay,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment, coordonare de
evenimente de divertisment în direct, producție
de evenimente de divertisment în direct,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, organizare de evenimente
sportive în cadrul comunităților, servicii de
rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), servicii
de achiziționare de bilete pentru evenimente
de divertisment, pregătire de subtitrare pentru
evenimente teatrale în direct, organizare și
coordonare de evenimente de divertisment în
direct, organizare de gale, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, regie artistică pentru artiști
scenici, impresariat artistic pentru artiști de
spectacol, organizare de competiții artistice,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
servicii de divertisment prestate de artiștii
interpreți, servicii de biblioteci itinerante, servicii
de bibliotecă electronică, publicare de cărți,
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online, servicii
de recreere și instruire, servicii educative și de
instruire, organizare de conferințe, organizare
de conferințe educaționale, organizarea și
conducerea de conferințe, organizare de
seminarii și conferințe, organizare de conferințe
în domeniul publicității, organizare de conferințe
în domeniul afacerilor, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
reuniuni și conferințe, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, producție
de documentare, rezentare de spectacole
de teatru, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret,
spectacole de dans, prezentare de demonstrații
de dans, servicii educative în domeniul
dansului, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, prezentare de spectacole de
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dans în direct, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori, producție de
spectacole de divertisment cu dansatori și
cântăreți, divertisment sub formă de spectacole
de dans în direct, divertisment muzical,
producția de muzică, concerte muzicale pentru
radio, organizare de evenimente muzicale,
reprezentații teatrale, reprezentații muzicale,
reprezentații muzicale în direct, prezentare de
reprezentații muzicale, organizare de spectacole
muzicale, producție de spectacole muzicale,
concerte de muzică în direct, servicii de muzică
în direct, spectacole cu muzică în direct, servicii
de divertisment muzical cu jazz, organizare de
festivaluri legate de muzică jazz, spectacole în
direct susținute de trupe muzicale, servicii oferite
de ateliere recreative, servicii oferite de ateliere
de formare, organizarea de ateliere de lucru,
servicii oferite de ateliere organizate în scopuri
educative, organizare de ateliere și seminare,
coordonare de ateliere de pregătire profesională,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), organizare de conferințe
cu scopuri educative, organizare de conferințe
în domeniul instruirii, organizarea de conferințe
în scopuri recreative, realizare, coordonare
și organizare de conferințe, publicare de
cărți educative, publicare multimedia de cărți,
publicare și editare de cărți, publicare de
cărți și reviste, publicare de cărți și recenzii,
publicare de reviste și cărți, editare de cărți
și recenzii, furnizare de informații referitoare la
cărți, furnizarea de recenzii on-line pentru cărți,
publicare de cărți, reviste, almanahuri și jurnale,
publicare electronică on-line de periodice și
cărți, organizare de spectacole vizuale și
muzicale, spectacole de circ, organizarea de
concursuri educative, organizarea concursurilor
de divertisment, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri recreative,
producţie de spectacole scenice, producţie de
spectacole muzicale, organizare de spectacole
pe scenă, realizare de spectacole de
divertisment în direct, servicii de informare cu
privire la bilete pentru spectacole, servicii ale
agenţiilor de bilete pentru spectacole de teatru,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
în parcuri de distracţii, organizare de ceremonii
de decernare de premii, organizare şi găzduire
de ceremonii de decernare de premii, organizare
şi coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoaşterea meritelor,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
organizare de conferinţe, organizare de
conferinţe educaţionale, organizare de reuniuni

şi conferinţe, organizarea şi conducerea
de conferinţe, organizare de seminarii şi
conferinţe, organizare de conferinţe în scopuri
educaţionale, organizare de conferinţe cu
scopuri educative, realizare, coordonare şi
organizare de conferinţe, organizare de
conferinţe, expoziţii şi concursuri, organizare
şi coordonare de conferinţe, congrese şi
simpozioane, organizare de conferinţe în materie
de activităţi culturale, organizare de congrese şi
de conferinţe în scopuri culturale şi educative,
coordonare de cursuri, seminarii şi ateliere
de lucru, organizare de ateliere de lucru
şi seminarii în aprecierea artei, cursuri de
formare avansată, servicii de instruire şi formare,
servicii de consultanţă şi informare referitoare
la pregătirea, coordonarea şi organizarea de
ateliere de lucru (instruire), publicare de reviste,
publicare de reviste electronice, servicii de
agenţie de bilete online pentru divertisment,
furnizare de informaţii online referitoare la
mijloace media audio şi vizuale, regie artistică
pentru artişti scenici, organizarea de evenimente
culturale şi artistice, divertisment teatral,
reprezentaţii teatrale, reprezentaţii teatrale,
reprezentatii muzicale, organizare de producţii
teatrale, divertisment de tipul producţiilor
teatrale, agenţii de impresariat în domeniul
teatral, divertisment oferit prin intermediul
producţiilor teatrale, furnizare de spaţii teatrale
pentru arte interpretative, reprezentații teatrale,
producție de reprezentații teatrale, reprezentații
de muzică live, producție de reprezentații
pe scenă, organizare de reprezentații în
direct, divertisment de genul reprezentațiilor de
balet, divertisment de tipul reprezentațiilor de
gimnastică, divertisment de tipul reprezentațiilor
unor orchestre, reprezentații în direct ale unor
trupe rock, reprezentații în direct susținute de
grupuri muzicale, servicii de divertisment de tipul
reprezentațiilor cinematografice, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
servicii de reprezentații date de trupe în
direct, servicii de divertisment sub formă de
reprezentații tip concert, furnizare de instalații
pentru reprezentațiile în direct ale unui grup
muzical, dezvoltare de programe internaționale
de schimb de experiență pentru studenți,
coordonare de festivaluri de artă interpretativă,
organizare de festivaluri in scopuri recreative,
rezervare de bilete la concerte, rezervare de
locuri la concerte, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte, agentii de rezervare de
bilete pentru concerte, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de seminarii si congrese,
organizarea de seminarii in scopuri recreative,
organizare si coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), educație muzicală, formare
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muzicală, editare muzicală, organizarea de
spectacole muzicale, înregistrări de muzică,
pregătire pentru aprecierea muzicii, organizare
de divertisment muzical, publicare de cărți de
muzică, prezentare de concerte, prezentare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
concerte, realizare, coordonare și organizare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, organizarea de concerte
de muzică în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de concerte în direct,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
divertismentului, producție de concursuri de
talente, publicarea de materiale multimedia
online, publicare de recenzii online în domeniul
divertismentului, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare de
conferinte referitoare la divertisment, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, organizare de concursuri
muzicale, organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, impresariat artistic
pentru artisti de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizarea
şi conducerea de workshop-uri, publicare de
cărţi, planificarea de recepţii (divertisment),
organizarea şi conducerea de seminarii,
organizare de spectacole vizuale, organizare și
prezentare de spectacole în direct, organizarea
de spectacole cu muzică în direct, organizarea
de spectacole în direct susținute de trupe
muzicale, organizarea de concerte în direct
susținute de formații muzicale, servicii de
consultanta si informare referitoare la pregatirea,
coordonarea si organizarea de concerte,
furnizare de informatii, comentarii si articole in
domeniul muzicii prin retele de calculatoare,
pregatire pentru aprecierea muzicii, servicii
de instruire in domeniul muzical, servicii
de divertisment sub forma de spectacole
sustinute de o formatie care canta muzica
vocala, spectacole muzicale live, producție
de înregistrări muzicale, servicii de biblioteci
muzicale, concerte muzicale pentru televiziune,
servicii de educație muzicală, producție de
videouri muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, furnizare de
muzică digitală de pe site-uri web de internet
cu muzică în format mp3, furnizare de muzică
în format digital de pe internet, muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe internet,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, furnizare
de clasificări pe categorii de vârstă pentru
conținut de televiziune, film, muzică, video și
jocuri video, activităţi culturale, activităţi sportive
şi culturale, furnizare de activităţi culturale,

coordonare de activităţi culturale, organizare
de festivităţi în scopuri culturale, activităţi de
divertisment, sportive şi culturale, organizarea
de competiţii în scopuri culturale, realizare
de expoziţii cu scopuri culturale, organizare
de expoziţii în scopuri culturale, informare în
legătură cu activităţi culturale, furnizare de
informaţii despre activităţi culturale, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizare
de evenimente de divertisment şi evenimente
culturale, organizarea de seminarii în materie
de activităţi culturale, organizare de simpozioane
referitoare la educaţie., organizare de activităţi
culturale pentru tabere de vară, servicii de
educaţie muzicală, educaţie vocaţională pentru
tineri, servicii specifice şcolilor (educaţie),
furnizarea de informaţii în materie de educaţie,
consultanţă profesională referitoare la educaţie,
simpozioane pe teme de educaţie, organizare
de seminarii referitoare la educaţie, publicare
multimedia, publicare multimedia a revistelor,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, organizarea de concerte muzicale pentru
radio, organizarea de concerte muzicale pentru
televiziune, producere de concerte muzicale,
divertisment de tipul concertelor, servicii pentru
concerte de canto, închiriere de săli de
concerte, organizare de concerte de muzică
pop, agenții de rezervare de bilete pentru
concerte, servicii de rezervare de bilete și locuri
la concerte muzicale, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de concerte, publicarea de
materiale multimedia online, cu excepția celor
publicitare, furnizare de programe multimedia
de divertisment nedescărcabile, prin servicii
de televiziune, de bandă largă, fără fir și
online, servicii de rezervare de bilete în
domeniul educației, divertismentului și sportului,
servicii educative, de divertisment și sportive,
educație, divertisment și sport, organizare de
evenimente recreative, producție de evenimente
sportive, organizare de evenimente hipice cu
scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de evenimente sportive, coordonare
de evenimente sportive, organizare de
evenimente și competiții sportive, organizare
de evenimente de divertisment cosplay (joc
costumat), servicii de disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale, organizare
de rezervări de bilete la spectacole și alte
evenimente de divertisment, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe
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internet, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educațional sau cultural,
servicii sportive și de fitness, servicii de
închiriere de echipamente și instalații pentru
educație, divertisment, sport și cultură, închiriere
de echipamente și facilități audiovizuale și
fotografice, servicii oferite de parcuri de
distracție și tematice, târguri, grădini zoologice
și muzee (divertisment), servicii de spectacole
în direct, servicii de realizare de spectacole
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
organizarea de spectacole muzicale live,
închiriere de instrumente muzicale, organizare
de concerte muzicale pentru radio, prezentare
de spectacole muzicale, servicii de mixare
muzicală, organizare de spectacole muzicale
în direct, publicare multimedia a publicațiilor
electronice, publicarea de materiale multimedia
online nedescărcabile, publicare multimedia
de reviste, jurnale și ziare, organizare de
concerte de muzică în direct, coordonare de
festivaluri de film, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de festivaluri
pentru scopuri de divertisment, servicii de
centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de inginerie de sunet
pentru evenimente, servicii ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitness), servicii oferite
de parcuri de distracție, servicii specifice
parcurilor de distracție cu tematică inspirată din
cinematografie, organizare de producții teatrale,
divertisment de tipul producțiilor teatrale, servicii
de cluburi (discoteci), servicii de cluburi
(divertisment sau educație), servicii oferite de
cluburi de noapte (divertisment), servicii oferite
de cluburi de fani (divertisment), servicii oferite
de centre de divertisment, servicii oferite de
cabarete și discoteci (divertisment), coordonare
de activități de divertisment, divertisment,
divertisment interactiv, divertisment interactiv on-
line, organizare de carnavaluri, servicii oferite
de parcuri de distracție, furnizare de instalații
de joacă pentru copii (divertisment), furnizare
de spații de recreere, sub formă de terenuri de
joacă pentru copii, servicii de divertisment cu
jocuri pe calculator și jocuri video, organizarea
de expoziții de artă, închiriere de spații pentru
artă interpretativă, servicii de educație referitoare
la arta culinară, servicii educative în arta
interpretării scenice, servicii de galerii de artă,
închiriere de lucrări de artă, servicii de expoziții
de artă, servicii oferite de tabere de recreere,
organizarea de cursuri în cadrul taberelor
educative, servicii oferite de tabere de vară
(divertisment și educație), organizarea de cursuri
de instruire în tabere educative, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,

organizare de spectacole, servicii de impresariat,
rezervare de locuri pentru spectacole, închiriere
de decoruri pentru spectacole, divertisment,
activităţi culturale, servicii oferite de cluburi
de divertisment sau educaţie, producţie de
muzică, închiriere de casete audio cu muzică
înregistrată, producţie de videoclip-uri muzicale,
producţie de înregistrări muzicale, servicii de
editare şi înregistrare de muzică, organizarea
de spectacole de muzică în direct, reprezentaţii
de muzică live, publicare de afişe şi reportaje
(servicii prestate de reporteri).
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