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Cereri Mărci publicate în 16/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07622 09/11/2020 RADU CIOCARLAN nixin

2 M 2020 07950 09/11/2020 EL TOP MONDIALGY 1&1

3 M 2020 08068 09/11/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE
PADBOL

4 M 2020 08069 09/11/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS

CAMPIONATUL NAȚIONAL DE
TENIS

5 M 2020 08070 09/11/2020 ASOCIAȚIA "MAI MULT VERDE" MaiMultVerde CONTEAZĂ CE
INSPIRI

6 M 2020 08071 09/11/2020 ASOCIAȚIA "MAI MULT VERDE" #MaiMultVerde

7 M 2020 08072 09/11/2020 HEXAGON STRUCTURES SRL HEXAGON STRUCTURES

8 M 2020 08073 09/11/2020 TARTARUS SECURITY SRL TARTARUS SECURITY

9 M 2020 08074 09/11/2020 DELAGURADERAI SRL NEO HONEY

10 M 2020 08075 09/11/2020 DELAGURADERAI SRL NATURAL IMMUNITY
ACCELERATOR

11 M 2020 08076 09/11/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

AVOCATUL DUMNEAVOASTRĂ

12 M 2020 08077 09/11/2020 CAFENEA VIBES SRL avoca seriously yummy

13 M 2020 08078 09/11/2020 OPTIC PARTNER SRL Safe Blue

14 M 2020 08079 09/11/2020 SCA DELEANU VASILE -
AVOCATI

Warwick Legal Network

15 M 2020 08082 09/11/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

UN DOCTOR PENTRU
DUMNEAVOSTRĂ

16 M 2020 08083 09/11/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

LA UN PAS DE ROMÂNIA

17 M 2020 08084 09/11/2020 S.C. VECTOR DIRECT S.R.L. CLUJANA POINT

18 M 2020 08085 09/11/2020 S.C. ARTPACK INDUSTRIAL
S.R.L.

ARTPACK INDUSTRIAL

19 M 2020 08087 09/11/2020 OTILIA BRUMA OTILIA BILIONERA
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2020 08088 09/11/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

TELEVIZIUNE
GENERAȚIA URMĂTOARE

21 M 2020 08089 09/11/2020 OTILIA BRUMA OTILIA

22 M 2020 08090 09/11/2020 FURNIZORUL MEU SRL ZOXA

23 M 2020 08091 09/11/2020 IOANA-ALEXANDRA BURLACU WALDMASTER SPALATORIE
DE COVOARE

24 M 2020 08092 09/11/2020 ALEXANDRU OLEA PARIURI SPORTIVE MAGNUM
magnumbet.ro

25 M 2020 08093 09/11/2020 ALEXANDRU OLEA MAGNUM SALA DE JOCURI

26 M 2020 08094 09/11/2020 CHEFBOX INTEGRATED
SERVICES SRL

Chef Box HANDCRAFTED
MEALS

27 M 2020 08095 09/11/2020 MIHAELA MOLDOVAN BRIGHT SO Glow EST 2019

28 M 2020 08096 09/11/2020 ROTTA NATURA SA Mai bine in fiecare zi

29 M 2020 08097 09/11/2020 NILBIDI TRANS SRL BIOAQUA

30 M 2020 08098 09/11/2020 BRITISH AMERICAN TOBACCO
(BRANDS) LIMITED

neo designed for glo Double
Capsule

31 M 2020 08099 09/11/2020 ASOCIATIA SEZATOAREA
URBANA

Șezătoarea Urbană

32 M 2020 08100 09/11/2020 ADRIAN PASCARU J'ADORE

33 M 2020 08101 09/11/2020 SELEX TRADING SRL AMIRAL

34 M 2020 08102 09/11/2020 SELEX TRADING SRL BUCEGI

35 M 2020 08103 09/11/2020 SELEX TRADING SRL GOLF

36 M 2020 08104 09/11/2020 SELEX TRADING SRL MĂRĂȘEȘTI

37 M 2020 08105 09/11/2020 SELEX TRADING SRL NAȚIONALE

38 M 2020 08106 09/11/2020 ANTENA 3 S.A. SINTEZA ZILEI

39 M 2020 08107 09/11/2020 EGRI ALEXANDRU egrimall emal
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(210) M 2020 07622
(151) 09/11/2020
(732) RADU CIOCARLAN, SOS. VIILOR

NR. 97A, SECTOR 2, BUCURESTI,
050153, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

nixin

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10

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

2. Rășini folosite pentru straturi de protecție,
produse de protecție pentru a fi utilizate pe
metale (vopsele), straturi de acoperire sub formă
de vopsele pentru industria auto, straturi de
acoperire sub formă de vopsele pentru vehicule,
inhibitori împotriva ruginii.

───────

(210) M 2020 07950
(151) 09/11/2020
(732) EL TOP MONDIALGY, BLD.

UNIRII, NR. 57, BL. E4, SC. 2, ET.
4, AP. 49, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII, GRIVITA,
NR. 37E, JUDEŢ ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

1&1
(591) Culori revendicate:ROSU
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

29. Carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
supe și baze de supă, extracte din carne, uleiuri
și grăsimi comestibile, aripioare de pui, brioșe
cu ouă (eperitiv), carne preparată, falafel, fiertură
(supe), musaca cu carne, mâncăruri preparate
din carne (în care predomină carnea), creme de
întins pe pâine care conțin în principal fructe,
creme de întins pe pâine care conțin în principal
ouă, creme tartinabile pe bază de alune, creme
tartinabile pe bază de legume, dulcețuri, gemuri,
jeleuri comestibile, paste preparate din fructe cu
coajă lemnoasă, pastă de dovlecei, pastă de
fructe, pastă de fructe presate, pastă de guava,
pastă de măsline, pastă de năut, pastă de vinete,
pastă din semințe de lotus, piure de mere, piure
de roșii, produse tartinabile din fructe, produse
tartinabile pe bază de legume, spumă de prune,
roșii conservate, concentrat de roșii, roșii în
conservă., mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
supe la conservă, supe, supă de tăieței, supă
gata-preparată, salate aperitiv, salate de legume,
salată caesar, salate preparate, concentrate de
tomate (piure), roșii în conservă.
30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, gheață, înghețată, iaurt înghețat și
șerbeturi, sare, mirodenii, arome și condimente,
cereal procesate, amidon şi produse preparate
din acesta, preparate pentru copt şi drojdie,
zahăr, îndulcitori naturali, glazuri și umpluturi
dulci, produse apicole de uz alimentar, boia,
busuioc, uscat, maioneză cu murături, batoane
de cereale și batoane energizante, dulciuri
(bomboane), tablete de ciocolată și gumă de
mestecat, produse de patiserie, prăjituri, tarte
și biscuiți (prăjiturele), pâine, arome alimentare,
maioneză, înlocuitor de maioneză, creme pe
bază de maioneză, sosuri pe bază de maioneză,
creme pe bază de maioneză și ketchup, ketchup,
ketchup (sos), ketchup de roșii, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, condimente
alimentare pe bază de ketchup și sos tip salsa.
31. Ciuperci proaspete, plante naturale, fructe
proaspete, nuci, legume și ierburi, culturi agricole
și de acvacultură, produse horticole și forestiere
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brute şi neprocesate, afine sălbatice, proaspete,
alune caju proaspete, alune, proaspete,
arahide neprelucrate, arahide proaspete,
ananas proaspăt, ardei chilli proaspeţi, ardei
gras proaspeţi, ardei iute (plante) proaspete,
ardei proaspeți, avocado proaspete, banane
proaspete, bob proaspăt, caise proaspete,
cartofi neprelucrați, ceapă proaspătă, castraveți
proaspeți, ceapă verde proaspătă, cepe,
legume proaspete, căpșuni proaspete, cimbru
proaspăt, cireșe (proaspete), citrice proaspete,
coacăze negre proaspete, curmale proaspete,
dovlecei proaspeți, dovlecei, proaspeți, dovleci
proaspeți, dude proaspete, fasole neprelucrată,
fasole proaspete, fistic proaspăt, fructe de
guava proaspete, fructe de kiwi, proaspete,
fructe proaspete, fructe proaspete de mango,
fructe și legume proaspete, fructe tropicale
proaspete, frunze de ceai neprocesate, frunze
de muștar, proaspete, ghimbir proaspăt,
grepfrut proaspăt, gulii proaspete, gutui
proaspete, hrean, proaspăt, legume asiatice cu
frunze, proaspete, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, leguminoase proaspete, linte proaspătă,
lămâi proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mango mere proaspete, măsline proaspete,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
proaspete, merișoare proaspete, migdale
(fructe) proaspete, morcovi proaspeți , morcovi
albi proaspeți (arracacha), mure proaspete, nuci
neprelucrate, nuci de cocos neprelucrate, nuci
de cocos proaspete, nuci pecan proaspete, nuci
proaspete, papaia proaspete, pepeni galbeni
proaspeţi, pepeni proaspeți, pere proaspete,
piersici galbene proaspete, piersici neprelucrate,
piersici proaspete, portocale, portocale roșii
proaspete, păstârnac proaspăt, păstăi de fasole,
proaspete, pătrunjel proaspăt, porumb dulce
(proaspăt), praz proaspăt, prune, proaspete,
rodii proaspete, rozmarin proaspăt, roșii cherry,
proaspete, roșii proaspete, rubarbă, proaspătă,
salate verzi, salată verde, salate vii, sfecle
neprelucrate, sfeclă, proaspătă, smochine
proaspete, spanac proaspăt, sparanghel
proaspăt, struguri proaspeți, usturoi verde
proaspăt, usturoi, proaspăt, varză creață
proaspătă, varză proaspătă, vinete proaspete,
zmeură proaspătă.
32. Sucuri, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, ape cu aromă de fructe, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
apă (băuturi), apă cu arome, apă de izvor,
apă gazoasă (carbonatată), apă de nucă de
cocos ca băutură, apă gazoasă (sifon), apă
plată, apă minerală carbogazoasă, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, apă potabilă distilată,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă

potabilă purificată, apă îmbogățită nutritiv, apă
îmbuteliată, sifon, produse pentru fabricarea
de sifon, apă tonică, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu proteine, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi izotonice,
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice din malț,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu
săruri minerale, băuturi pentru sportivi, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, punci nealcoolic,
punci de fructe, nealcoolic, smoothies, sorbete
sub formă de băuturi.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata, servicii de vânzare
online în legătură cu, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu:
carne și produse din carne, fructe, ciuperci,
legume, nuci și leguminoase prelucrate, ouă
și produse din ouă, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, produse lactate și înlocuitori,
uleiuri și grăsimi comestibile, aripioare de
pui, brioșe cu ouă, carne preparată, falafel,
fiertură (supe), plăcintă cu carne, mâncăruri
preparate din carne (în care predomină
carnea), mâncăruri preparate conținând în
principal curcan, mâncăruri preparate constând
în principal din fructe de mare, mâncăruri
preparate constând în principal din pește,
mâncăruri preparate constând în principal din
carne, mâncăruri preparate care conțin (în
principal) ouă, mâncăruri preparate care conțin
(în principal) bacon, mâncăruri preparate care
constau în principal din kebab, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, mâncăruri gătite
și congelate constând în principal din legume,
supe la conservă, supe, supă de tăieței, supă
gata-preparată, salate aperitiv, salate de legume,
salată caesar, salate preparate, concentrate
de tomate (piure), creme de întins pe pâine
care conțin în principal fructe, creme de întins
pe pâine care conțin în principal ouă, creme
tartinabile pe bază de alune, creme tartinabile
pe bază de legume, dulcețuri, gemuri, jeleuri
comestibile, paste preparate din fructe cu coajă
lemnoasă, pastă de dovlecei, pastă de fructe,
pastă de fructe presate, pastă de guava, pastă
de măsline, pastă de năut, pastă de vinete,
pastă din semințe de lotus, piure de mere,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
09/11/2020

piure de roșii, produse tartinabile din fructe,
produse tartinabile pe bază de legume, spumă
de prune, roșii conservate, concentrat de roșii,
roșii în conservă, cafea, ceaiuri, cacao și
înlocuitori ai acestora, gheață, înghețată, iaurt
înghețat și șerbeturi, sare, mirodenii, arome
și condimente, semințe procesate, amidon
și produsele acestora, preparate coapte și
drojdie, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci
și umpluturi, produse apicole, boia, busuioc,
uscat, maioneză cu murături, batoane de cereale
și batoane energizante, dulciuri (bomboane),
tablete de ciocolată și gumă de mestecat,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pâine, arome alimentare, maioneză,
înlocuitor de maioneză, creme pe bază de
maioneză, sosuri pe bază de maioneză, creme
pe bază de maioneză și ketchup, ketchup,
ketchup (sos), ketchup de roșii, crenvurști
calzi și ketchup în chifle deschise, condimente
alimentare pe bază de ketchup și sos tip
salsa, ciuperci, plante, fructe proaspete, nuci,
legume și ierburi, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere, afine
sălbatice, proaspete, alune caju proaspete,
alune, proaspete, arahide neprelucrate, arahide
proaspete, ananas proaspăt, ardei chilli, ardei
gras, ardei iute (plante), ardei proaspeți,
avocado proaspete, banane proaspete, bob
proaspăt, caise proaspete, cartofi, cartofi
neprelucrați, ceapă, castraveți proaspeți, ceapă
verde, cepe, legume proaspete, căpșuni
proaspete, cimbru proaspăt, cireșe (proaspete),
citrice proaspete, coacăze negre proaspete,
curmale proaspete, dovlecei proaspeți, dovlecei,
proaspeți, dovleci proaspeți, dude proaspete,
fasole neprelucrată, fasole proaspete, fistic
proaspăt, fructe de guava proaspete, fructe
de kiwi, proaspete, fructe proaspete, fructe
proaspete de mango, fructe și legume proaspete,
fructe tropicale proaspete, frunze de ceai
neprocesate, frunze de muștar, proaspete,
ghimbir proaspăt, grepfrut, gulii proaspete, gutui
proaspete, hrean, proaspăt, legume asiatice cu
frunze, proaspete, legume ecologice, proaspete,
legume proaspete, legume proaspete pentru
salată, leguminoase proaspete, linte proaspătă,
lămâi proaspete, mandarine (fructe, proaspete),
mango mere proaspete, măsline proaspete,
mazăre proaspată, mentă (proaspătă), mere
proaspete, merișoare proaspete, migdale
(fructe), morcovi proaspeți, morcovi albi
proaspeți (arracacha), mure proaspete, nuci,
nuci de cocos, nuci de cocos proaspete,
nuci pecan proaspete, nuci proaspete, papaia
proaspete, pepeni galbeni, pepeni proaspeți,
pere proaspete, piersici galbene proaspete,
piersici neprelucrate, piersici proaspete,

portocale, portocale roșii proaspete, păstârnac
proaspăt, păstăi de fasole, proaspete, pătrunjel
proaspăt, porumb dulce (proaspăt), praz
proaspăt, prune, proaspete, rodii, rozmarin
proaspăt, roșii cherry, proaspete, roșii proaspete,
rubarbă, proaspătă, salate verzi, salată verde,
salate vii, sfecle neprelucrate, sfeclă, proaspătă,
smochine proaspete, spanac proaspăt,
sparanghel proaspăt, struguri proaspeți, usturoi
verde proaspăt, usturoi, proaspăt, varză creață
proaspătă, varză proaspătă, vinete, zmeură
proaspătă, sucuri, ape, băuturi carbogazoase
aromatizate, ape cu aromă de fructe, ape
minerale (băuturi), ape minerale și gazoase,
apă (băuturi), apă cu arome, apă de izvor,
apă gazoasă (carbonatată), apă de nucă de
cocos ca băutură, apă gazoasă (sifon), apă
plată, apă minerală carbogazoasă, apă minerală
aromatizată, apă potabilă, apă potabilă distilată,
apă îmbogățită cu minerale (băuturi), apă
potabilă purificată, apă îmbogățită nutritiv, apă
îmbuteliată, sifon, produse pentru fabricarea
de sifon, apă tonică, băuturi care conțin
vitamine, băuturi cu proteine, băuturi din aloe
vera, nealcoolice, băuturi energizante (care
nu sunt de uz medical), băuturi izotonice,
băuturi energizante care conțin cafeină, băuturi
îmbogățite cu nutrimente, băuturi carbogazoase,
nealcoolice, din fructe, baze nealcoolice pentru
cocteiluri, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin
sucuri de legume, băuturi nealcoolice cu
aromă de ceai, băuturi nealcoolice cu adaos
de vitamine, băuturi nealcoolice din malț,
băuturi nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice îmbogățite cu vitamine și cu
săruri minerale, băuturi pentru sportivi, băuturi
răcoritoare cu aromă de cafea, cidru fără
alcool, cocteiluri de fructe, nealcoolice, băuturi
răcoritoare necarbogazoase, punci nealcoolic,
punci de fructe, nealcoolic, smoothies, sorbete
sub formă de băuturi.

───────
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(210) M 2020 08068
(151) 09/11/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS , STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL

NAȚIONAL DE PADBOL
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08069
(151) 09/11/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS , STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUD. PRAHOVA,
PLOIEȘTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL

NAȚIONAL DE TENIS
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08070
(151) 09/11/2020
(732) ASOCIAȚIA "MAI MULT VERDE",

STR. GRIGORE MORA, NR. 33,
AP. 2, SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MaiMultVerde
CONTEAZĂ CE INSPIRI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.03; 05.03.13

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
376C)

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

41. Servicii culturale și educaționale în domeniul
ecologiei și protecției mediului,
organizarea de conferințe, seminarii, campanii,
tabere de voluntariat, școli de vară și orice alte
evenimente cu scop cultural, educativ având ca
tematică
conservarea, protejarea și reconstrucția
mediului, realizare de programe
educaționale online, radio și tv cu privire la
protecția mediului, producția și
furnizarea de filme și materiale video în domeniul
protecției mediului, furnizarea
online de publicații electronice în domeniul
protecției mediului, publicarea de
texte, cărți, reviste și alte materiaIe tipărite în
domeniul protecției mediului,
inclusiv online.
42. Cercetare în domeniul protecției mediului,
dezvoltării și exploatării durabile a
resurselor naturale, furnizarea și diseminarea de
informații, opinii științifice,
consiliere și consultanță cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de
carbon, inclusiv prin intermediul rețelelor
informatice online și globale, paginilor web,
rețelelor de socializare și platformelor de video-
sharing, controlul calității cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de carbon
evaluări și elaborarea de rapoarte și studii în
domeniul protecției mediului.
44. Tratarea arborilor, plantarea arborilor pentru
reducerea emisiilor de carbon,
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servicii privind conservarea și restaurarea
spațiilor verzi, pădurilor și a mediului în general.
45. Asistență și servicii sociale pentru sprijinirea
grupurilor vulnerabile dezavantajate.

───────

(210) M 2020 08071
(151) 09/11/2020
(732) ASOCIAȚIA "MAI MULT VERDE",

STR. GRIGORE MORA, NR. 33,
AP. 2, SECT. 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
#MaiMultVerde

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

41. Servicii culturale și educaționale în domeniul
ecologiei și protecției mediului,
organizarea de conferințe, seminarii, campanii,
tabere de voluntariat, școli de vară și orice alte
evenimente cu scop cultural, educativ având ca
tematică
conservarea, protejarea și reconstrucția
mediului, realizare de programe
educaționale online, radio și tv cu privire la
protecția mediului, producția și
furnizarea de filme și materiale video în domeniul
protecției mediului, furnizarea
online de publicații electronice în domeniul
protecției mediului, publicarea de
texte, cărți, reviste și alte materiaIe tipărite în
domeniul protecției mediului,
inclusiv online.
42. Cercetare în domeniul protecției mediului,
dezvoltării și exploatării durabile a
resurselor naturale, furnizarea și diseminarea de
informații, opinii științifice,
consiliere și consultanță cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de
carbon, inclusiv prin intermediul rețelelor
informatice online și globale, paginilor web,
rețelelor de socializare și platformelor de video-
sharing, controlul calității cu privire la protecția
mediului și reducerea emisiilor de carbon
evaluări și elaborarea de rapoarte și studii în
domeniul protecției mediului.
44. Tratarea arborilor, plantarea arborilor pentru
reducerea emisiilor de carbon,
servicii privind conservarea și restaurarea
spațiilor verzi, pădurilor și a mediului în general.
45. Asistență și servicii sociale pentru sprijinirea
grupurilor vulnerabile dezavantajate.

───────

(210) M 2020 08072
(151) 09/11/2020
(732) HEXAGON STRUCTURES

SRL, STR. ALEXANDRU VAIDA
VOIEVOD NR. 16, CORP 1B, AP.
U80, JUDET CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

HEXAGON STRUCTURES

(531) Clasificare Viena:
26.05.06; 29.01.14; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
Black 6 C), albastru (Pantone 2198 C),
gri (Pantone 4279 C, Pantone 4287 C))

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

36. Închiriere de spații de cazare permanentă
(imobiliare), afaceri imobiliare, servicii pentru
afaceri imobiiare, administrarea afacerilor
financiare legate de proprietăți imobiliare,
furnizare de informații pe internet privind
afaceri imobiliare, administrare de imobile și
clădiri de orice tip, închirieri de spații pentru
birouri, servicii de administrare a bunurilor
imobiliare pentru clădiri rezidențiale, civile sau
comerciale, servicii de planificare imobiliară,
închirieri de apartamente, organizare de
închirieri apartamente, administrare de închirieri
de apartamente, administrare de clădiri de
apartamente, închirieri de spații comerciale sau
de birouri, servicii de gestiune imobiliară pentru
construcții rezidențiale, civile sau comerciale.
37. Constructii, construcții de clădiri rezidențiale
și comerciale, construcții civile, servicii de
construcții, consultanță în domeniul construcțiilor
de orice tip, servicii de construcții de orice
tip, amenajare teritorială pentru construcții,
amenajare de terenuri (construcții), construcție
de clădiri de apartamente, construcție de clădiri
de orice alt tip, servicii de managament în
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construcții, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții) , servicii de construcții de clădiri.
42. Proiectare de sisteme de construcții,
servicii de proiectare privind construcțiile de
orice tip, proiectare de construcții, servicii
de proiectare asistată de calculator pentru
proiecte de construcții, planificarea și proiectarea
construcțiilor, proiectare de spații de birou.
43. Organziare cazare temporară, servicii de
cazare hotelieră, servicii de ospitalitate, cazare
temporară, servicii de cazare temporară, servicii
de restaurant în cadrul hotelurilor, servicii de
cazare pentru evenimente, rezervare de cazare
hotel, rezervare pe internet de cazare temporară,
închirieri de spații de cazare temporară.

───────

(210) M 2020 08073
(151) 09/11/2020
(732) TARTARUS SECURITY SRL, STR.

NICOLAE TITULESCU BL. 340,
SC. C, AP. 1, PARTER, JUD. ARAD,
ARAD, 310338, ARAD, ROMANIA

(540)
TARTARUS SECURITY

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

45. Consultanță în materie de securitate fizică.
───────

(210) M 2020 08074
(151) 09/11/2020
(732) DELAGURADERAI SRL, STR.

PARIS NR. 102, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
NEO HONEY

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 08075
(151) 09/11/2020
(732) DELAGURADERAI SRL, STR.

PARIS NR. 102, JUD. CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)
NATURAL IMMUNITY

ACCELERATOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).

───────

(210) M 2020 08076
(151) 09/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AVOCATUL

DUMNEAVOASTRĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
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publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru

consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (PPC), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
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transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,

servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
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la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie tv prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
tv, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații

la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (itpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
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privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (ISP), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,

administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
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tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin TV fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare

de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format MP3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web MP3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
MP3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
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direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice

(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
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cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare

la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
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servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 08077
(151) 09/11/2020
(732) CAFENEA VIBES SRL, STRADA

NUFĂRULUI NR.7, BLOC D140,
ETAJ 2, AP.8, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

avoca seriously yummy

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.10; 29.01.03

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

clase:
29. Salate preparate, salate de legume.
30. Cafea, băuturi din cafea, boabe de cafea
prăjite, cafea preparată și băuturi pe bază de
cafea, băuturi pe bază de cafea, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora.
32. Sucuri, sucuri de legume (băuturi), sucuri
de fructe organice, amestec de sucuri de fructe,
concentrate de sucuri de fructe, băuturi din
fructe nealcoolice și sucuri de fructe, băuturi
nealcoolice care conțin sucuri de legume, băuturi
constând dintr-un amestec de fructe şi sucuri de
legume.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei),
servicii de rezervări la restaurant, servicii de
restaurant și bar, servicii de restaurant cu servire
la pachet, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, servicii de baruri
de sucuri de fructe.

───────
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(210) M 2020 08078
(151) 09/11/2020
(732) OPTIC PARTNER SRL, STRADA

THEODOR BURADA 38A,
ETJ.1, BIROU 5, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Safe Blue

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.11; 02.09.04

(591) Culori revendicate:turcoaz (HEX
#3cc6f8), albastru (HEX #2a3785)

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

9. Lentile, lentile optice, lentile antireflex, lentile
oftalmologice, lentile interschimbabile, lentile
brute, lentile corectoare (optică), lentile pentru
ochelari, lentile pentru mărit, lentile optice pentru
cătări, lentile din material plastic, ochelari cu
lentile polarizate, lentile oftalmice de sticlă, lentile
pentru ochelari de soare, lentile pentru ochelari
de vedere, lentile optice pentru ochelarii de
soare, lentile fără dioptrii pentru corectarea
vederii, lentile de soare cu clips magnetic, lentile
pentru măști de protecție pentru față.

───────

(210) M 2020 08079
(151) 09/11/2020
(732) SCA DELEANU VASILE -

AVOCATI, INTRAREA MAREŞAL
JOSEF PILSUDSKI NR. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Warwick Legal Network

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.06; 27.05.01; 27.05.04

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2020 08082
(151) 09/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
UN DOCTOR PENTRU

DUMNEAVOSTRĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
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ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru

alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
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publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate

digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
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de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie TV prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
TV, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru

transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (itpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
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de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări

în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin TV fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
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de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre

divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
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furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri

culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
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producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,

servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
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tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 08083
(151) 09/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
LA UN PAS DE ROMÂNIA

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

35. Producţie de publicitate televizata şi
radiofonica, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
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de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru

terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
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pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de

date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie TV prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
TV, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
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utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de
mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare
la televiziunea prin protocol de internet (itpv),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii

de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
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transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor

de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin TV fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
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conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de

bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
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pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub

formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
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pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii

de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
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de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2020 08084
(151) 09/11/2020
(732) S.C. VECTOR DIRECT S.R.L.,

PIAȚA 1 MAI NR. 4-5, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400141, CLUJ,
ROMANIA

(740) S.C. INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., STR. DUNĂRII NR. 25, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400593,
CLUJ, ROMANIA

(540)

CLUJANA POINT

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 27.05.01; 27.05.17; 26.05.01

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

clase:
36. Afaceri imobiliare, servicii de investiții,
servicii de administrare inclusiv închiriere de
spaţii industriale, comerciale, rezidenţiale și
sportive, estimare de bunuri imobiliare (evaluare
imobiliară), leasing imobiliar (închiriere),
asigurări, afaceri financiare.

───────

(210) M 2020 08085
(151) 09/11/2020
(732) S.C. ARTPACK INDUSTRIAL

S.R.L., STR. PETRU RAREȘ NR.
58, BL. B9, SC. B, ET. 1, AP. 24,
JUD. NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ,
NEAMȚ, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ PRISTAVU, STR.
N. DASCALESCU NR. 11, BL.
T3, SC. F, AP. 70, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

ARTPACK INDUSTRIAL

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.06;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
185C), negru (Pantone 4C)

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

16. Ambalaje din plastic, hârtie sau carton,
materiale plastice pentru împachetat, folii de
plastic pentru ambalaj, saci și pungi pentru
ambalaj.
42. Design-ul de ambalaje.

───────

(210) M 2020 08087
(151) 09/11/2020
(732) OTILIA BRUMA, B-DUL

CORNELIU COPOSU NR. 10, BL.
38, SC. A, ET. 4, AP. 14, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, 021527,
SUCEAVA, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. ȚEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole purtate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, bentiţe de gât (părţi
de articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele
pentru îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte),
cravate, curele (accesorii vestimentare), cămăşi,
eşarfe, fulare (îmbrăcăminte), fuste, geci,
haine de ploaie, haine de stradă, haine din
denim (jachete, pardesie), haine impermeabile
de purtat în aer liber, haine pentru copii,
hanorace cu glugă, helănci, impermeabile
(îmbrăcăminte), jachete, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jeansi
denim, lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurţi,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole
de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de
golf), şaluri, şorturi, articole de încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte, bascheţi,
cauciucuri (încălţăminte), cizme, curele pentru
încălţăminte, ghete, huse pentru încălţăminte,
cu excepţia celor de uz medical, pantofi
din piele, pantofi fără şireturi, sandale,
tenişi, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă
şi sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte
de stradă, articole pentru acoperirea capului,
bentiţe pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de
plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, şepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte), echipament sportiv (articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de comerţ online cu amănuntul online pentru
filmele şi muzica descărcabilă şi preînregistrată,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale, publicitate radio, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, publicitate și
marketing.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale, organizarea și

susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de divertisment, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, organizare de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de studiouri de înregistrare, producția de
spectacole, compunerea de melodii, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cântece, publicare de cărți de muzică, publicare
de lucrări muzicale, publicare de partituri
muzicale, publicare de texte muzicale, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
editare sau înregistrare de sunete și imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format MP3 de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, amaterialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
servicii de închiriere de materiale video și
audio, servicii de închirieri de echipamente
audio și video, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare și producție
audio, servicii de înregistrări audio, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
închiriere de aparate pentru înregistrare audio
și video, închiriere de casete audio, închiriere
de casete muzicale, închiriere de discuri audio,
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închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
DVD-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale, nedescărcabile, prin
rețele de comunicații, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format MP 3 nedescărcabile,
furnizare de muzică în format digital de pe
internet, nedescărcabil, furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul casetelor audio,
interpretare de muzică și canto, producere de
concerte muzicale, producție audio și video și
fotografie, producție de spectacole muzicale,
reprezentații de muzică live, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de reprezentaţii tip
concert, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de producție de benzi audio, servicii
de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────

(210) M 2020 08088
(151) 09/11/2020
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

DE TELEVIZIUNE, CALEA
DOROBANTILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GENERAȚIA URMĂTOARE

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

35. Producţie de publicitate televizată şi
radiofonică, producție și distribuție de reclame
la radio și la televiziune, promovare (publicitate)
de concerte, publicare de materiale publicitare
online, stabilirea de abonamente la un
canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, publicitate online, agenții de
publicitate, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, analiza
reacției la publicitate și cercetare de piață,
analiza sensibilizării publicului cu privire la
publicitate, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, cercetare
de piață pentru publicitate, colectarea de
informații privind publicitatea, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web pe internet, compilare de
statistici privind publicitatea, consultanță în
afaceri privind publicitatea, consultanță în
publicitate și marketing, consultanță pentru
afaceri privind publicitatea, consultanță privind
managementul afacerilor, inclusiv prin internet,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
privind publicitatea în presă, consultanță
referitoare la servicii de publicitate și promovare,
dezvoltare de concepţii de publicitate, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, difuzare de anunțuri publicitare prin
internet, difuzare de materiale publicitare pentru
terți, printr-o rețea de comunicații on-line pe
internet, difuzare de materiale publicitare online,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
publicității pe internet pentru terți, efectuarea de
studii interne privind comunicările comerciale,
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
furnizare de ghiduri publicitare online cu funcție
de căutare, furnizare de informații comerciale
din baze de date online, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu sau
prin alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații de contact comerciale și de afaceri,
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pe internet, furnizare de informații comerciale
despre produse de larg consum prin internet,
furnizare de informații comerciale prin internet
privind vânzarea de automobile, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare de servicii de informare și consiliere
în domeniul comerțului electronic, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe internet,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, furnizarea
unui catalog online cu informații comerciale
pe internet, furnizarea unui ghid de publicitate
de căutare online cu bunurile și serviciile
prestate de terți online pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar
pe internet, furnizare de informaţii comerciale
cu privire la produse de consum în legătură
cu alimente sau băuturi, furnizare de informaţii
comerciale cu privire la produse de consum
în legătură cu calculatoarele portabile furnizare
de informaţii și consiliere comercială pentru
consumatori în alegerea produselor și serviciilor,
furnizare de informaţii și consultanță cu privire
la comerțul exterior, intermediere de contracte
de publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare pentru
alte persoane, întocmirea de texte de publicitate
comercială, licitații prin telefon și prin televiziune,
managementul de afaceri al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de marketing pe
internet, negociere de contracte de publicitate,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de tranzacții
comerciale pentru alte persoane prin intermediul
shop-urilor online, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizarea de publicitate,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, prezentare de firme pe internet și
în alte medii de comunicare, prezentare de
firme și produse și servicii ale acestora pe
internet, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și

marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea desenelor altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea operelor de
artă ale altor persoane prin furnizarea de
portofolii online pe un site web, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
internet, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate pentru
terți pe internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de comunicații electronice,
publicitate prin internet pentru vânzare de
automobile, publicitate radio și de televiziune,
publicitate cu răspuns direct, publicitate de
tip pay-per-click (ppc), publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate în cinematografe,
publicitate în domeniul turismului și călătoriilor,
publicitate în presa de interes general și în presa
de specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate în vederea
recrutării personalului, publicitate on-line într-
o rețea informatizată, publicitate online printr-
o rețea informatizată de comunicații, publicitate
pe peliculă cinematografică, publicitate pe taxi,
publicitate pentru bunurile și serviciile altor
comercianți, care dau posibilitatea clienților să
vizualizeze și să compare în mod convenabil
bunurile oferite de respectivii comercianți,
publicitate pentru cinematografe, publicitate
pentru imobile comerciale sau rezidențiale,
publicitate pentru pelicule cinematografice,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă
și să compare comod serviciile oferite
de respectivii comercianți, publicitate pentru
recrutare de personal, publicitate pentru site-
urile web ale firmelor, publicitate prin bannere,
publicitate prin corespondență, publicitate
prin intermediul panourilor electronice de
afișare, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
promoțională desfășurată prin telefon, publicitate
radiofonică, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, servicii de consultanță în
legătură cu reclame, publicitate și marketing,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, prin intermediul internetului, servicii
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de consultanță privind comerțul internațional,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea pentru
beneficiarii de francize, servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate, servicii
de corelare a rețelelor de publicitate online
pentru conectarea persoanelor din publicitate
la site-uri web, servicii de creare de mărci
(publicitate și promovare), servicii de editare
de publicitate, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de gestionare a forței de muncă
pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii de
management de personal angajat în publicitate,
servicii de planificare pentru publicitate, servicii
de promovare și publicitate, servicii de
publicitate furnizate prin internet, servicii de
publicitate oferite de o agenție specializată în
publicitate prin radio și televiziune, servicii de
publicitate prin intermediul textelor afișate pe
ecrane de televiziune, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de reclamă și
publicitate, servicii de rezervare a forței de
muncă pentru tehnicieni de filme și televiziune,
servicii de informare privind afacerile, servicii
de informare privind prelucrarea de date,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de publicitate, servicii de
publicitate de exterior, servicii de publicitate
digitală, servicii de publicitate directă prin
poștă furnizate de întreprinderi specializate,
servicii de publicitate exterioară, servicii de
publicitate furnizate de o agenție de publicitate
la radio și la televizor, servicii de publicitate
furnizate pe internet, servicii de publicitate
furnizate prin intermediul unei baze de date,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii
de publicitate pentru produse de imagistică in
vivo, servicii de publicitate pentru produse de
parfumerie, servicii de publicitate pentru produse
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
promovarea băuturilor, servicii de publicitate
pentru promovarea brokerajului de acțiuni și
de alte titluri de valoare, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea

publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment.
38. Difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe prin internet,
difuzare de programe radio și de televiziune,
difuzare de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea
la radio și televiziune, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare de
programe de radio și televiziune, inclusiv prin
rețele de cablu, transmitere de programe de
televiziune, transmitere de programe radio și
de televiziune, transmitere digitală de date
pe internet, distribuire de date sau imagini
audiovizuale printr-o rețea informatică globală
sau prin internet, difuzare de filme prin
televiziune, difuzare de material audio și video
pe internet, transmisie TV prin internet, acces
la conţinuț, pagini de internet și portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la telecomunicații și a
legăturilor la bazele de date computerizate și la
internet, asigurarea accesului la internet protocol
TV, asistență în furnizarea de programe de
televiziune prin cablu, oferită terților, comunicare
de informații prin televiziune, comunicare
electronică prin spații de chat, linii de chat și
forumuri pe internet, comunicare prin bloguri
online, comunicarea cu terminale de computere
și acces internet, comunicații prin televiziune
pentru reuniuni, comunicații printr-o rețea de
calculator globală sau internet, exploatare de
rețele de televiziune prin cablu, exploatarea
emițătoarelor de televiziune pământ-satelit,
exploatarea sistemelor de televiziune prin cablu,
furnizare de acces la conținut, site-uri și portaluri
de internet, furnizare de acces la site-uri pe
internet sau orice altă rețea de comunicații,
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furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail,
prin intermediul internetului, furnizare de camere
de chat online pentru rețelele sociale, furnizare
de camere de chat online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
internet sau la baze de date, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de forumuri
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizare de informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, furnizare de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la
servere online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de spații
de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video și audio furnizat printr-un
serviciu online de video la cerere, furnizarea de
acces la distanță securizat pentru utilizatori, prin
internet, la rețele de calculator private, furnizarea
de buletine informative electronice online pentru
transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare, furnizarea de chatroom pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
internet, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea accesului la un
avizier interactiv online, informații cu privire la
radiodifuziunea prin cablu a programelor de
televiziune, leasing (închirierea) de echipamente
de televiziune prin cablu, prestare de servicii de
comunicații de voce pe internet, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune folosind servicii video la
cerere și de televiziune cu plată, radiodifuziune
de programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune și transmitere
de programe de televiziune, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune cu
plată, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune prin cablu, recepționarea de
programe de televiziune pentru transmisia
mai departe către abonați, redirecționare de

mesaje de toate tipurile la adrese de internet
(mesagerie web), schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri
pe internet, servicii de comunicare online,
servicii de comunicații prestate pe internet,
servicii de difuzare audio și video prestate pe
internet, servicii de difuzare prin satelit privind
divertismentul, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (ITPV),
servicii de furnizare a accesului la internet,
servicii de furnizare de internet, servicii de
informații online privind telecomunicațiile, servicii
de radiodifuziune prin internet, servicii de
telecomunicații furnizate pe internet, intranet
și extranet, servicii de telecomunicații prestate
pe platforme și portaluri pe internet și pe
alte suporturi media, servicii de transmisie de
programe de televiziune în sistem pay-per-view,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare
de date la distanță, inclusiv prin internet,
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de informare privind rețelele electronice
de comunicare, servicii de informare privind
telecomunicațiile, servicii de informare și
consiliere privind serviciile de telecomunicații,
servicii de informare, consultanță și consiliere
privind telecomunicațiile, servicii de televiziune
radiodifuzată pentru telefoane mobile, servicii
media mobile de tipul transmisiei electronice
de conținut media de divertisment, servicii
poștale care utilizează internetul și alte rețele
de comunicații, servicii prestate de furnizori
de servicii de internet, servicii prestate de un
furnizor de servicii de internet (isp), servicii
online, și anume expediere (transmitere) de
mesaje, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără
fir, televiziune prin cablu, transfer de date fără
fir prin internet, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online și
pe internet, transfer și răspândire de informații
și date prin rețele de calculatoare și internet,
transfer internațional de date, transmisia
de felicitări electronice online, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date prin satelit pe baza unei rețele
globale online de calculatoare, transmisie de
informații prin rețele naționale și internaționale,
transmisie de informații online, transmisie
de programe de radio și televiziune prin
satelit, transmisie de software de divertisment
interactiv, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie și difuzare
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fără fir de programe de televiziune, transmisie
internațională de date, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră
web), transmitere de conținuturi multimedia pe
internet, transmitere de date audio pe internet,
transmitere de date pe internet, transmitere
de date sau imagini audiovizuale printr-o rețea
globală de calculatoare sau internet, transmitere
de date video pe internet, transmitere de
ghiduri de programe de televiziune interactive,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
pe internet de conținut creat de utilizatori,
transmitere pe internet de materiale video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, jocuri,
conținut creat de utilizatori, conținut audio și
de informații, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de programe de televiziune prin sateliți spațiali,
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare.
41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activități culturale,
administrare (organizare) de servicii de
divertisment, servicii de agenții de bilete
(divertisment), agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, asigurare de testări și evaluări
în domeniul educației, furnizate prin intermediul
calculatorului, ateliere organizate în scopuri
culturale (instruire), centre de divertisment,
cercetare în domeniul educației, certificare
cu privire la acordarea de premii în
domeniul educației, certificare de servicii de
educație, organizarea de concerte muzicale
pentru televiziune, organizarea de concursuri
(educație sau divertisment), consiliere în
carieră (educație), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță profesională
referitoare la educație, coordonare de activități
de divertisment, coordonare de activități
culturale, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri
și adulți, coordonare de evenimente de
divertisment, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de evenimente
culturale, coordonare de expoziții în scopuri
de divertisment, coordonare de divertisment
în domeniul artei spectacolului, creare de
formate pentru programe de televiziune, şcoli
de grădiniţe (educaţie), demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de

expoziții în scop de divertisment, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți (educaţie), difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de radio și televiziune, divertisment
de tipul programelor de televiziune continue
în domeniul varietăților, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de natura emisiunilor de știri
televizate, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, divertisment
de tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul concursurilor de
ortografie, divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentărilor
de modă, divertisment de tipul producțiilor
teatrale, divertisment de tipul reprezentațiilor
de dans, divertisment de tipul reprezentațiilor
unei orchestre simfonice, divertisment de tipul
reprezentațiilor unor orchestre, divertisment de
tipul seriilor de concursuri, divertisment de
tipul spectacolelor de lumini, divertisment de
tipul turneelor, divertisment difuzat într-o rețea
globală de comunicații, divertisment difuzat
prin TV fără fir, divertisment furnizat în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment în direct, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment on-
line, divertisment pe internet, divertisment prin
filme, divertisment sub formă de producții de
teatru însoțite de servirea cinei, divertisment
sub formă de spectacole de dans în direct,
divertisment sub formă de spectacole în direct
și apariția personală a unui personaj costumat,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație în
domeniul lingvistic, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație și formare
în domeniul muzicii și divertismentului, educație
și instruire, educație și instruire în domeniul
procesării datelor electronice, educație și
instruire privind conservarea naturii și mediul,
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educație, divertisment și sport, furnizarea
simultană a unor programe de televiziune pe
mai multe posturi, nedescărcabile, furnizare de
activități culturale, furnizare de atracții pentru
vizitatori în scopuri de divertisment, furnizare
de atracții pentru vizitatori în scopuri culturale,
furnizare de benzi desenate online care nu
pot fi descărcate, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de clasamente pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
conținut audio online nedescărcabil, furnizare
de cursuri de instruire online, furnizare de
divertisment multimedia nedescărcabil, printr-un
site pe internet, furnizare de divertisment sub
formă de clipuri de filme, nedescărcabile, printr-
un site pe internet, furnizare de divertisment
video, nedescărcabil, printr-un site internet,
furnizare de evaluări ale utilizatorilor în scopuri
de divertisment sau culturale, furnizare de filme
și de programe de televiziune nedescărcabile
la televiziune cu plată, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, furnizare
de imagini online nedescărcabile, furnizare de
informații despre activități culturale, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe
un site web online, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
servicii de televiziune, de bandă largă, fără
fir și online, furnizare de informații despre
divertisment și evenimente de divertisment, în
rețele online și pe internet, furnizare de informații
despre educație fizică pe un site web online,
furnizare de informații despre formarea continuă
pe internet, furnizare de informații despre
învățământ online, furnizare de informații despre
divertisment prin mijloace electronice, furnizare
de informații în domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații și întocmire de
rapoarte privind progresul, cu privire la educație
și instruire, furnizare de informații și știri online
în domeniul formării profesionale, furnizare de
informații online despre jucători, furnizare de
informații online în domeniul divertismentului
cu jocuri pe calculator, furnizare de informații
online referitoare la mijloace media audio și
vizuale, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, furnizare de
jocuri video online, nedescărcabile, furnizare de
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3

de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) pentru site-
uri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabilă de pe site-
uri web de internet cu muzică în format
mp3, furnizare de muzică nedescărcabilă în
format digital de pe internet, furnizare de
pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
publicații nedescărcabile dintr-o rețea globală
de calculatoare sau de pe internet care pot
fi consultate, furnizare de publicații electronice
dintr-o rețea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicații
electronice online nedescărcabile în domeniul
muzicii, furnizare de publicații electronice online,
nedescărcabile, furnizare de seminare online
de formare (instruire), furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul filmelor video,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicațiilor, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul televiziunii,
furnizare de spectacole de divertisment în
direct, furnizare de divertisment online sub
formă de campionate sportive fantastice,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de tutoriale online (instruire), furnizarea
de divertisment prin intermediul internetului,
furnizarea educației, găzduire și organizare de
ceremonii de decernare de premii referitoare
la televiziune, închiriere de aparatură de
iluminare pentru studiouri de televiziune,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și
filme cinematografice, închiriere de dispozitive
de iluminare pentru platourile de televiziune,
închiriere de echipament de televiziune pentru
comprimarea interactivă și digitală, închiriere
de instalații pentru producția de programe de
televiziune, închiriere de mașini și aparate de
divertisment, închiriere de materiale înregistrate
legate de divertisment, închiriere de programe
de televiziune, închiriere de suporturi de
date înregistrate în scopuri de divertisment,
închirierea de aparatură pentru iluminarea
scenelor de teatru sau a studiourilor de
televiziune, închirierea de posturi de radio
și televiziune, închiriere de echipament de
iluminat pentru televiziune, informare în legătură
cu activități culturale, informații cu privire
la divertisment, furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau de pe internet,
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informații despre divertismentul sub formă de
jocuri pe calculator, furnizate online dintr-o
bază de date electronică sau într-o rețea
globală de comunicații, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, informații
în materie de educație, informații în materie
de divertisment, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în materie de educație fizică
pentru adulți și copii, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment,
furnizarea de jocuri pe internet (care nu
pot fi descărcate), managementul artistic al
locurilor amenajate pentru divertisment, servicii
de montaj de producții de divertisment lejer,
servicii de montaj de programe de televiziune,
furnizarea de muzică digitală (care nu poate
fi descărcată) de pe internet, oferire de
divertisment muzical de către formații vocale,
operarea de echipamente video și audio
pentru producția de programe radiofonice și
de televiziune, organizare de activități de
divertisment, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de concursuri de
divertisment, organizare de concursuri în materie
de educație, organizare de concursuri pe
internet, organizare de concursuri telefonice
(divertisment), organizare de conferințe cu
privire la educație, organizare de conferințe în
materie de activități culturale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la divertisment, organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, organizare de convenții
în scopuri de divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente în scop
cultural, de divertisment și sportiv, organizare
de evenimente în scopuri culturale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente culturale în cadrul
comunităților, organizare de examinări și teste
în domeniul educației, organizare de excursii
pentru divertisment, organizare de expoziții
în scopuri de divertisment, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții pentru divertisment,
organizare de festivaluri în scopuri culturale,
organizarea de prezentări în scopuri de
divertisment, organizarea de seminarii în materie
de activități culturale, organizarea de spectacole
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, organizarea și susținerea de târguri de
educație, planificarea programelor de radio și de
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de

divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe TV, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte și materiale tipărite,
cu excepția textelor publicitare, pe internet,
publicare pe internet a unui ziar, pentru
clienți, publicare online de ziare electronice,
publicarea de materiale multimedia online,
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punere la dispoziție de săli de divertisment,
punerea la dispoziție de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet, realizare
de expoziții cu scopuri culturale, realizare de
programe de divertisment radiofonic, realizare
de spectacole de divertisment în direct,
realizarea de concursuri pe internet, seriale de
televiziune prin satelit, servicii ale studiourilor
de înregistrare, film, video și televiziune, servicii
ale studiourilor de televiziune, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, servicii de
agenție de bilete online pentru divertisment,
servicii de bibliotecă online, și anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare
la ziare, reviste, fotografii și imagini printr-o
rețea online de calculatoare, nedescărcabile,
servicii de biblioteci pentru cercetare online,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la educație
și instruire, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, prestate pe internet, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
servicii de consultanță în materie de educație,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de concerte, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de conferințe, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de congrese,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de simpozioane, servicii de divertisment sub
formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment de televiziune cu circuit
închis, servicii de divertisment furnizate on-
line printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte

în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr-o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
și video, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment
prestate de cântăreți, servicii de divertisment
prestate de formații muzicale, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment prin intermediul jocurilor video,
servicii de divertisment prin intermediul vizionării
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de materiale video, servicii de divertisment
radiofonic și televizat, servicii de divertisment
referitoare la jocuri cu întrebări și răspunsuri
(quiz), servicii de divertisment referitoare la
jocurile de popice, servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii educative, de divertisment și
sportive, simpozioane pe teme de educație,
simpozioane pe teme de divertisment, sisteme
de joc (divertisment, educație), spectacole
de televiziune prin satelit, stabilirea grilei
de programe de televiziune (programare),
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, turnee sub
formă de servicii de divertisment.

───────
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38, SC. A, ET. 4, AP. 14, JUDEȚUL
SUCEAVA, SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
021527, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
OTILIA

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole purtate
în jurul gâtului, bandane, baticuri, baticuri
de purtat la gât, bentiţe de gât (părţi de
articole de îmbrăcăminte), bluze, bretele pentru
îmbrăcăminte, confecţii (îmbrăcăminte), cravate,
curele (accesorii vestimentare), cămăşi, eşarfe,
fulare(îmbrăcăminte), fuste, geci, haine de
ploaie, haine de stradă, haine din denim
(jachete, pardesie), haine impermeabile de
purtat în aer liber, haine pentru copii,
hanorace cu glugă, helănci, impermeabile
(îmbrăcăminte), jachete, jachete, mantouri,
pantaloni şi veste pentru femei şi bărbaţi, jeansi
denim, lenjerie de corp, maiouri, mănuşi (articole
de îmbrăcăminte), paltoane, pantaloni scurţi,
papioane, pardesiuri, pelerine, pulovere (articole

de îmbrăcăminte), rochii pentru femei, taioare,
topuri (articole vestimentare), trenciuri, pantaloni
de trening, treninguri (pentru sport), tricotaje
(îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte), tricouri,
veste, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
de sport (care nu include mănuşile de
golf), şaluri, şorturi, articole de încălţăminte,
accesorii metalice pentru încălţăminte, bascheţi,
cauciucuri (încălţăminte), cizme, curele pentru
încălţăminte, ghete, huse pentru încălţăminte,
cu excepţia celor de uz medical, pantofi
din piele, pantofi fără şireturi, sandale,
tenişi, încălţăminte (cu excepţia articolelor de
încălţăminte ortopedice), încălţăminte de plajă
şi sandale, încălţăminte de sport, încălţăminte
de stradă, articole pentru acoperirea capului,
bentiţe pentru cap, berete, bonete, băşti, fesuri,
pălării cu borul mare, pălării de modă, pălării de
plajă, pălării de ploaie, pălării de soare, şepci
(articole de îmbrăcăminte), broboade (articole de
îmbrăcăminte)., echipament sportiv (articole de
îmbrăcăminte și încălțăminte).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, publicitate radio, servicii de
publicitate, marketing și promovare, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing și
materiale promoționale, difuzare de anunțuri
publicitare, promovare (publicitate) de concerte,
promovare de concerte muzicale, publicitate și
marketing., organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități culturale, organizarea și
susținerea de concerte, servicii de discotecă,
servicii de divertisment, servicii de compoziție
muzicală, producția de muzică, organizare de
baluri, organizarea de spectacole (servicii de
impresar), organizarea de spectacole de modă în
scopuri de divertisment, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de studiouri de înregistrare, producția de
spectacole, compunerea de melodii, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de servicii de
studio de înregistrare video, publicare de
cântece, publicare de cărți de muzică, publicare
de lucrări muzicale, publicare de partituri
muzicale, publicare de texte muzicale, servicii
de editare de muzică, servicii de editare și
înregistrare muzicale, servicii de publicare de
divertisment video digital, audio și multimedia,
servicii de transcriere muzicală, producție audio,
video și multimedia și fotografie, editare de
înregistrări audio, editare de înregistrări video,
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editare sau înregistrare de sunete și imagini,
editare video, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web cu muzică în format MP3 de pe
internet, furnizare de studiouri audio sau
video, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de casete video
și videodiscuri, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de master-
uri audio, producție de materiale de divertisment
audio, producție de materiale muzicale într-
un studio de înregistrare, producție de melodii
pentru filmele cinematografice, producție de
video-uri muzicale, producție de înregistrări
audio, producție de înregistrări audio și video pe
suporturi audio și video, producție de înregistrări
audiovizuale, producție de înregistrări master
audio, producție de înregistrări muzicale,
producție de înregistrări sonore și muzicale,
producție de înregistrări sonore și/sau video,
producție de înregistrări video, servicii ale
studiourilor de înregistrări muzicale, servicii ale
studiourilor de înregistrări privind producerea
de discuri audio, servicii ale studiourilor pentru
înregistrări video, servicii de editare audio
și video, servicii de editare în procesul de
post-producție a muzicii, amaterialelor video
și a filmelor, servicii de producție video,
servicii de închiriere de materiale video și
audio, servicii de închirieri de echipamente
audio și video, servicii de înregistrare audio
și video, servicii de înregistrare și producție
audio, servicii de înregistrări audio, servicii
oferite de studiouri pentru repetiții (înregistrări),
închiriere de aparate pentru înregistrare audio
și video, închiriere de casete audio, închiriere
de casete muzicale, închiriere de discuri audio,
închiriere de discuri compacte, închiriere de
discuri sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de discuri, discuri compacte sau
benzi magnetice preînregistrate, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare pe
bandă, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări fonografice și muzicale, închiriere
de înregistrări sonore și video, închirieri de
dvd-uri, înregistrări de muzică, compunere
de cântece, compunere de muzică pentru
terți, concerte de muzică în direct, concerte
muzicale pentru radio, concerte muzicale pentru
televiziune, divertisment de tipul concertelor,
divertisment muzical, furnizare de mijloace
media audio și vizuale, nedescărcabile, prin
rețele de comunicații, furnizare de muzică
digitală de pe site-uri web de internet
cu muzică în format MP3 nedescărcabilă,

furnizare de muzică în format digital de pe
internet, nedescărcabilă, furnizarea de servicii
de divertisment prin intermediul casetelor audio,
interpretare de muzică și canto, producere de
concerte muzicale, producție audio și video și
fotografie, producție de spectacole muzicale,
reprezentații de muzică live, reprezentații în
direct susținute de grupuri muzicale, servicii
de compoziții muzicale, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment prestate de muzicieni, servicii de
divertisment sub formă de reprezentaţii tip
concert, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de înregistrări
muzicale, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de producție de benzi audio, servicii
de reprezentații date de trupe în direct,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
spectacole muzicale.

───────

(210) M 2020 08090
(151) 09/11/2020
(732) FURNIZORUL MEU SRL, STR.

PROGRESULUI NR. 6, BL. S12,
SC. B, AP.38, JUDEȚUL NEAMȚ,
PIATRA NEAMȚ, 610132, NEAMȚ,
ROMANIA

(540)

ZOXA

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.03; 27.05.08;
26.03.04

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

clase:
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7. Mașini și mașini-unelte de urgență și salvare,
pompe, compresoare și suflante (mașini), mașini
pentru măturare, curățare și spălare, mașini
pentru agricultură, terasament, construcții,
extracția petrolului și gazului și pentru minerit.
9. Dispozitive de măsurare, detectare,
monitorizare și control, dispozitive pentru
siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
17. Apărătoare pentru linii de comandă
confecționate din cauciuc sintetic, articole din
cauciuc pentru îmbinări.
19. Structuri și construcții nemetalice
transportabile, materiale și elemente de
construcție și edificare, nemetalice, asfalt,
smoala si bitum, smoală, gudron, bitum și asfalt.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
45. Servicii de siguranță, salvare, securitate și
control, consultanță în materie de prevenire a
incendiilor, servicii de stingerea incendiilor.

───────

(210) M 2020 08091
(151) 09/11/2020
(732) IOANA-ALEXANDRA BURLACU,

ŞOS. OLTENIŢEI NR.227-237,
BL.1, ET.3, AP.322, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

WALDMASTER
SPALATORIE DE COVOARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

37. Servicii de curățenie, servicii de curăţătorie,
spălătorie chimică şi ecologică, curățare de
covoare, curățare de materiale textile, curățarea
tapițeriei.

───────
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(210) M 2020 08092
(151) 09/11/2020
(732) ALEXANDRU OLEA, B-DUL

MAMAIA NR.490, ET.4, AP.25,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PARIURI SPORTIVE
MAGNUM magnumbet.ro

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.09; 29.01.14

(591) Culori revendicate:roşu închis (HEX
#ab000f), roşu deschis (HEX #d2301b),
galben (HEX #fed000), alb (HEX #ffffff)

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, exploatarea sălilor de jocuri,
exploatarea sălilor de jocuri, exploatarea sălilor
de joc, servicii de jocuri de noroc.

───────

(210) M 2020 08093
(151) 09/11/2020
(732) ALEXANDRU OLEA, B-DUL

MAMAIA NR. 490, ET.4, AP.25,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MAGNUM SALA DE JOCURI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 24.15.02; 01.01.10;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #ab1f23),
galben (HEX #ffc316), alb (HEX #ffffff)

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, exploatarea sălilor de jocuri,
exploatarea sălilor de joc, servicii de jocuri de
noroc.

───────

(210) M 2020 08094
(151) 09/11/2020
(732) CHEFBOX INTEGRATED

SERVICES SRL, ŞOS.
GHEORGHE IONESCU SISEŞTI
NR.67A, CAMERA 1, ET.4,
AP.40, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. POLONA NR. 115, BL.15,
AP.19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Chef Box
HANDCRAFTED MEALS

(531) Clasificare Viena:
11.03.18; 27.05.01; 27.05.17

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
restaurante, bistro, servicii oferite de baruri și
cafenele, servicii de catering.

───────
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(210) M 2020 08095
(151) 09/11/2020
(732) MIHAELA MOLDOVAN, STR.

AUREL VLAICU NR. 1061, SAT
BĂNEŞTI, JUD. PRAHOVA,
COMUNA BĂNEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) Cabinet Proprietate Industrială
Claudia Monica Frisch, ŞOS.
PANTELIMON NR.243, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BRIGHT SO Glow EST 2019

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Articole de parfumerie şi odorizante, beţişoare
parfumate pentru împrospătarea aerului, conuri
de pin parfumate, conuri parfumate, difuzoare
cu fitil pentru parfumarea camerei, produse
pentru fumigaţie (parfumuri), lemn parfumat,
loţiuni pentru aromoterapie, lumânări de masaj
de uz cosmetic, odorizante, odorizante de
casă, odorizanţi de cameră, odorizant difuzor,
parfumuri de camera sub formă de spray,
parfumuri pentru automobile, parfumuri pentru
carton, parfumuri solide, potpuriuri parfumate,
preparate odorizante pentru împrospătarea
aerului, preparate parfumate, preparate pentru
aromoterapie, preparate pentru curăţare şi
odorizante, produse de parfumare pentru
cameră, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, rezerve cu parfumuri pentru dozatoare
non-electrice de parfum de cameră, rezerve
cu parfumuri pentru dozatoare electrice de
parfum de cameră, săculeţe parfumate, săculeţi
cu potpuriuri care se introduc în perne de
aromoterapie, spray parfumat pentru casă,
sprayuri odorizante pentru cameră, sprayuri
parfumate pentru împrospătarea ţesăturii, uleiuri

aromatice, uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
uleiuri eterice utilizate pentru împrospătarea
aerului.
4. Aranjamente din lumânări, beţişoare pentru
aprinderea lumânărilor, candele (lumânări),
ceară de albine folosită la fabricarea lumânărilor,
ceară pentru fabricarea de lumânări, elemente
decorative pentru iluminarea pomului de Crăciun
(lumânări), fitile pentru lumânări, lămpi cu
lumânare, lumânări, lumânări cu aromă de
mosc, lumânări cu repelent pentru insecte,
lumânări în cutii metalice, lumânări în formă de
fructe, lumânări parfumate, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări pe bază de seu,
lumânări pentru absorbirea fumului, lumânări
pentru biserici, lumânări pentru iluminare
nocturnă, lumânări pentru masă, lumânări
pentru morminte, neelectrice, lumânări pentru
ocazii speciale, lumânări pentru pomul de
crăciun, lumânări plutitoare, lumânări şi fitiluri
de lumânări pentru iluminat, lumânări tip pastilă,
lumânări utilizate pentru decorarea torturilor,
lumânări votive, lumini de Crăciun (lumânări). ,
Aranjamente din lumânări, beţişoare pentru
aprinderea lumânărilor, candele (lumânări),
ceară de albine folosită la fabricarea lumânărilor,
ceară pentru fabricarea de lumânări, elemente
decorative pentru iluminarea pomului de Crăciun
(lumânări), fitile pentru lumânări, lămpi cu
lumânare, lumânări, lumânări cu aromă de
mosc, lumânări cu repelent pentru insecte,
lumânări în cutii metalice, lumânări în formă de
fructe, lumânări parfumate, lumânări parfumate
pentru aromaterapie, lumânări pe bază de seu,
lumânări pentru absorbirea fumului, lumânări
pentru biserici, lumânări pentru iluminare
nocturnă, lumânări pentru masă, lumânări pentru
morminte, neelectrice, lumânări pentru ocazii
speciale, lumânări pentru pomul de crăciun,
lumânări plutitoare, lumânări şi fitiluri de lumânări
pentru iluminat, lumânări tip pastilă, lumânări
utilizate pentru decorarea torturilor, lumânări
votive, lumini de Crăciun (lumânări).
35. Administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul,
administrare în materie de activităţi de
marketing, administrarea afacerilor comerciale,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor magazinelor de comerţ
cu amănuntul, administrarea magazinelor,
administrarea vânzărilor, asistenţă comercială
cu privire la imaginea comercială, asistenţă în
afaceri, management şi servicii administrative,
asistenţă în domeniul administrării afacerilor
în regim de franciză, asistenţă în gestiunea
comercială a firmelor în sistem de franciză,
asistenţă în marketing, asistenţă privind
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comercializarea produselor, în cadrul unui
contract de franciză, organizare de expoziţii
si târguri în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, prezentare de bunuri si servicii,
prezentare de produse şi servicii (în scopuri
promotjonale/publicitare), prezentări de produse
şi servicii de afişare a produselor, publicitate,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
publicitate pentru terţi pe internet, servicii
de comenzi online computerizate, servicii de
consultanţă (comercială) privind deschiderea de
francize, servicii de agenţii de import şi export,
servicii de publicitate, marketing şi promovare,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul online, servicii
de vânzare cu amănuntul'cu livrare prin poştă,
servicii de vânzare cu ridicata, servicii prestate
online de un magazin de vânzare cu amănuntul,
vânzare cu amănuntul de cârduri preplătite ale
terţilor pentru cumpărare de produse. strângerea
la un loc, în folosul terţilor, a unei game
variate de bunuri în special a celor solicitate
la inregistrare în clasele 3 si 4 (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-uriior web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 08096
(151) 09/11/2020
(732) ROTTA NATURA SA, ALEEA

INDUSTRIILOR NR. 5, JUD.
BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CIPI ALEXANDER POPA, STR.
BIBESCU VODĂ NR. 2, BL. P5, SC.
2, AP. 25, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040152, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Mai bine in fiecare zi

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

5. Suplimente antioxidante, suplimente
prebiotice, suplimente nutritive, suplimente

probiotice, suplimente alimentare de uz medical,
suplimente homeopate, băuturi (suplimente
dietetice), suplimente alimentare proteice
de uz medical, suplimente cu colostru,
suplimente alimentare antioxidante de uz
medical, suplimente alimentare de uz medical
lichide, suplimente nutritive lichide, suplimente
alimentare medicinale, suplimente nutritive
minerale, suplimente de calciu, suplimente
dietetice și nutritive, suplimente alimentare
pentru sportivi, de uz medical, suplimente
vitaminice și minerale, suplimente lichide
cu vitamine, suplimente lichide din plante,
suplimente pe bază de vitamine, suplimente
pe bază de plante, suplimente alimentare cu
acid folic de uz medical, plasturi cu suplimente
de vitamine, suplimente alimentare si preparate
dietetice de uz medical, suplimente dietetice
pentru consumul uman, suplimente dietetice de
uz medical, suplimente dietetice care conțin
aminoacizi, suplimente dietetice care conțin
oligoelemente, suplimente dietetice pentru
controlul colesterolului, suplimente alimentare
pe bază de lecitină de uz medical, suplimente
dietetice care conțin vitamine, suplimente
alimentare pe bază de polen de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de enzime,
suplimente dietetice pe bază de cazeină,
suplimente minerale dietetice de uz uman,
suplimente alimentare pe bază de propolis,
suplimente alimentare pe bază de minerale
de uz medical, suplimente nutritive pe bază
de alginat, suplimente alimentare pe bază de
albumină de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de glucoză, suplimente dietetice din
polen de pin, suplimente dietetice sub formă
de pulbere, suplimente alimentare cu isoflavone
de soia de uz medical, suplimente nutritive
nu de uz medical, suplimente dietetice cu
proteine de soia, suplimente dietetice pe bază
de grâu, suplimente dietetice pe bază de
zinc, suplimente dietetice alimentare folosite
pentru post modificat, suplimente alimentare
pentru sănătate care conțin ginseng, suplimente
alimentare pe bază de cărbune active de
uz medical, suplimente alimentare alcătuite
în principal din magneziu de uz medical,
suplimente alimentare alcătuite în principal din
fier de uz medical, suplimente nutritive care
conțin în principal zinc, suplimente alimentare
alcătuite în principal din calciu de uz medical,
suplimente nutritive care conțin în principal
fier, suplimente nutritive care conțin extracte
de ciuperci, suplimente nutritive care conțin în
principal magneziu, suplimente nutritive care
conțin în principal calciu, suplimente alimentare
pentru persoanele cu nevoi dietetice special
de uz medical, suplimente alimentare pe
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bază de lăptișor de matcă de uz medical,
suplimente alimentare pe bază de germeni
de grâu de uz medical, suplimente alimentare
pe bază de semințe de in de uz medical,
suplimente dietetice sub formă de prafuri pentru
băuturi, suplimente alimentare pe bază de
pudră de acai de uz medical, suplimente
alimentare pentru sănătate care conțin ginseng
roșu de uz medical, compoziții farmaceutice,
implanturi farmaceutice, creme farmaceutice,
dulciuri farmaceutice, preparate farmaceutice
alcătuite din ţesuturi vii, fracțiuni proteice
plasmatice, inhibitori ai sintezei proteice.
30. Siropuri pentru alimente (îndulcitori),
condimente pentru alimente, biscuiți cu fructe,
ceaiuri de fructe, pâini cu fructe, sosuri de fructe
(coulis de fructe), gumă guar, dulciuri gumate,
gumă de mestecat, foi de napolitană ca bază
pentru tarte, praline cu napolitană.

───────

(210) M 2020 08097
(151) 09/11/2020
(732) NILBIDI TRANS SRL, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU NR. 115, BL. A1,
AP. 60, JUDETUL BRAILA, BRĂILA,
810060, BRĂILA, ROMANIA

(540)
BIOAQUA

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

3. Săpunuri nemedicinale, produse de
parfumerie, uleiuri esenţiale, produse cosmetice,
loţiuni pentru păr, pastă de dinţi nemedicinală.
5. Produse farmacetiuce şi de uz veterinar.

───────

(210) M 2020 08098
(151) 09/11/2020
(732) BRITISH AMERICAN TOBACCO

(BRANDS) LIMITED, 4 TEMPLE
PLACE, GLOBE HOUSE, LONDON,
WC2R 2PG, GREATER LONDON,
MAREA BRITANIE

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 010284,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

neo designed for
glo Double Capsule

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.09; 26.13.25

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

34. Tutun, brut sau prelucrat, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical), toate
cu scopul de a fi încălzite dar nu arse, articole
pentru fumători, dispozitive electronice și piese
ale acestora pentru încălzirea tutunului.

───────
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(210) M 2020 08099
(151) 09/11/2020
(732) ASOCIATIA SEZATOAREA

URBANA, CALEA VITAN, NR.
123, BL.V2, AP. 12, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031296,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Șezătoarea Urbană

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

35. Servicii de comunicare comercială cu
ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin bloguri,
publicitate on-line într-o rețea informatizată,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate prin intermediul rețelelor
de telefonie mobilă, publicitate online printr-o
rețea informatizată de comunicații, promovare
online de rețele informatizate și pagini web,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, publicitate prin transmisia de
publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de bunuri
și servicii ale terților prin intermediul rețelelor
de calculatoare și de comunicații, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, furnizare de spațiu publicitar într-o
rețea informatică globală, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, organizare
de evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
planificare şi organizare de târguri comerciale,
expoziţii şi prezentări în scopuri economice
sau publicitare, publicitate și marketing, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, servicii de
publicitate în presă, publicitate online, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
în presa de interes general şi în presa de

specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, previziuni și analize economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări
de birou), organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, promovare de
evenimente speciale, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
managementul proiectelor de afaceri
36. Sponsorizarea financiară a evenimentelor
culturale, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de arte vizuale,
colecte de fonduri de binefacere în cadrul
evenimentelor de divertisment, organizare de
colecte în scopuri caritabile, investiții de fonduri
în scopuri caritabile, coordonarea activităților
de strângere de fonduri caritabile, colectare de
fonduri de binefacere, servicii de fonduri de
binefacere, organizare de colecte de binefacere
[pentru terți], furnizare de informații privind
colectarea de fonduri de binefacere, servicii de
colectare de fonduri de binefacere pentru copiii
defavorizați, strângere de fonduri de binefacere
în vederea precauțiilor și a prevenirii dezastrelor,
finanțare de proiecte.
41. Servicii de scriere pentru bloguri cu
excepţia celor publicitare, organizarea de
ateliere recreative (divertisment), ateliere
organizate în scopuri culturale, 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 de
divertisment 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 cu scop educativ,
cultural sau de divertisment, 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
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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 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, consultanţă
privind organizarea de competiţii culinare,
servicii de educaţie referitoare la arta culinară,
servicii de consultanţă în domeniul competiţiilor
culinare, organizare de evenimente culturale
şi artistice, ateliere recreative, ateliere de
formare (instruire), ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de ateliere de lucru
(instruire), coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
realizare, coordonare și organizare de ateliere
de lucru (instruire), organizare de ateliere
de lucru și seminarii în aprecierea artei,
organizare și coordonare de seminarii și ateliere
de lucru (instruire), servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
organizare și coordonare de grupuri de discuții
educative, nu online, organizare de festivaluri,
servicii de festivaluri muzicale, organizare
de festivaluri pentru divertisment, divertisment
de tipul festivalurilor etnice, organizare de
festivaluri în scopuri recreative, organizare de
festivaluri în scop educativ, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, organizarea de
festivaluri în scopuri culturale, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizare
de festivaluri pentru scopuri de divertisment,
organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
recreative, coordonare de evenimente culturale,
organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizare de evenimente în scopuri
culturale, organizare de evenimente sportive în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
organizare și coordonare de evenimente
de divertisment în direct, furnizare de
informații despre divertisment și evenimente de
divertisment, în rețele online și pe internet,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului

liber, proiectarea filmelor, distribuție de filme,
divertisment prin filme, prezentare de filme,
servicii de producție de filme, producție de
filme în studiouri, servicii pentru producția
de filme cinematografice, producție de filme
cinematografice de animație, producție de filme
în scopuri educative, producție de filme în
scopuri educaționale, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video și televiziune, servicii
pentru producție de divertisment sub formă
de filme, servicii de înregistrări audio, de
filme, video și de televiziune, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la filme, furnizare de divertisment
sub formă de clipuri de filme printr-un site
internet, servicii de editare în procesul de
post producție a muzicii, a materialelor video
și a filmelor, servicii de instruire în materie
de marketing în comerțul cu amănuntul,
producție de filme formative, producția de filme
cinematografice, instruire educativă, pregătire
și instruire, coaching pentru viață (instruire),
demonstrații în scop de instruire, organizare de
seminare de instruire, desfășurare de seminarii
de instruire, furnizarea de instruire online,
servicii de recreere și instruire, 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, organizare de conferințe
referitoare la formarea profesională, difuzare
de materiale educative, servicii de scriere
pentru bloguri, servicii de divertisment de
tipul organizare de evenimente sociale de
divertisment, divertisment pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile,
de pe internet, producție de documentare,
prezentări audiovizuale, producție de prezentări
audiovizuale, furnizarea de facilităţi de muzee,
administrarea muzeelor, expoziții la muzeu,
servicii de curator de muzeu, furnizare de
instalații de muzeu pentru expoziții, furnizare de
instalații de muzeu pentru prezentări, furnizarea
de instalații de muzee (prezentare, expoziții),
furnizare de spații și servicii pentru muzee,
organizare de ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, organizare și găzduire 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,
organizare de gale, furnizarea educației,
educație și instruire, organizare de cursuri
prin metode de educație deschisă, servicii de
consultanță cu privire la educație și instruire,
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creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, educație vocațională pentru tineri,
elaborare de manuale educative, furnizare
online de reviste cu articole pe teme generale
care nu pot fi descărcate, publicarea de
materiale multimedia online, informaţii în
domeniul educaţiei furnizate on-line dintr-o
baza de date computerizata sau de pe
internet, cursuri de instruire în tabere educative,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, publicare de materiale
educative tipărite, servicii de consultanță privind
subiecte academice, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, tabere
de vară (divertisment și educație), organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de congrese și de conferințe
în scopuri culturale și educative, furnizare
de instalații pentru filme, spectacole, piese
de teatru, muzică sau instruire educațională,
servicii de galerii de artă, servicii culturale,
educaționale sau de divertisment oferite de
galerii de artă, organizarea de concursuri
educative, organizare de seminarii educative,
organizare de expoziții educaționale, servicii
specifice galeriilor de artă, furnizate online
printr-un link de telecomunicații, , planificarea
proiecțiilor cinematografice, proiecție de filme
video, proiecții de filme cinematografice, filme
cinematografice (proiecții de -), divertisment
muzical, spectacole muzicale, editare muzicală,
educație muzicală, formare muzicală, producția
de muzică, editare de muzică, cursuri de muzică,
înregistrări de muzică, spectacole muzicale
live, organizare de divertisment muzical,
servicii de festivaluri muzicale, prezentare de
spectacole muzicale, organizare de concursuri
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
servicii de compoziții muzicale, producție de
videouri muzicale, reprezentații muzicale în
direct, publicare de lucrări muzicale, servicii
de educație muzicală, publicare de texte
muzicale, regizare de spectacole muzicale,
producție de înregistrări muzicale, prezentare
de concerte muzicale, concerte muzicale
pentru radio, producție de spectacole muzicale,
transcriere muzicală pentru terți, prezentare
de reprezentații muzicale, servicii de biblioteci
muzicale, publicare de partituri muzicale,
organizare de interpretări muzicale, servicii
de transcriere muzicală, servicii de mixare
muzicală, închiriere de înregistrări fonografice
și muzicale, producție de înregistrări sonore
și muzicale, servicii de editare și înregistrare
muzicale, organizare de spectacole vizuale
și muzicale, consultanță privind producțiile

cinematografice și muzicale, servicii privind
compunerea de lucrări muzicale, organizare și
coordonare de concerte muzicale, organizare de
festivaluri legate de muzica jazz, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
divertisment muzical oferit de către formații
instrumentale, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, reprezentații în direct susținute
de grupuri muzicale, organizarea de prezentări în
scopuri de divertisment, producție de spectacole
de divertisment cu instrumentiști, turnee sub
formă de servicii de divertisment, producție de
evenimente de divertisment în direct, servicii
de divertisment prestate de artiștii interpreți,
furnizare de informații în materie de divertisment,
închiriere de materiale înregistrate legate de
divertisment, servicii de iluminat în scopuri de
divertisment, furnizare de servicii de divertisment
pentru copii, furnizare de servicii de divertisment
în club, servicii oferite de cluburi sociale
pentru divertisment, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri de divertisment.

───────

(210) M 2020 08100
(151) 09/11/2020
(732) ADRIAN PASCARU, STR.

N.SPATARU MILESCU NR. 19,
AP. 3, CHIŞINĂU, REPUBLICA
MOLDOVA

(540)

J'ADORE

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.08; 27.05.17; 03.01.02;
03.01.22; 24.01.05

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
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───────

(210) M 2020 08101
(151) 09/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPAL NR. 368, JUD. IAŞI,
COSTULENI, 707115, IAȘI,
ROMANIA

(540)
AMIRAL

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08102
(151) 09/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD. IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
BUCEGI

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08103
(151) 09/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD. IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
GOLF

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08104
(151) 09/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD. IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
MĂRĂȘEȘTI

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 08105
(151) 09/11/2020
(732) SELEX TRADING SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 368, JUD. IASI,
COSTULENI, IAȘI, ROMANIA

(540)
NAȚIONALE

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

34. Tutun și înlocuitori de tutun, țigări și trabucuri,
țigări electronice și vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────
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(210) M 2020 08106
(151) 09/11/2020
(732) ANTENA 3 S.A., B-DUL DIMITRIE

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

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
DRUMUL GĂZARULUI NR. 43-45,
PAVILION ADMINISTRATIV,
CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SINTEZA ZILEI

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
Royal Blue), 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, aplicații software
descărcabile pentru transmiterea de știri,
informații și dezvăluiri din actualitatea cotidiană,
aplicații software descărcabile care oferă
accesul la un talk-show, 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.

───────

(210) M 2020 08107
(151) 09/11/2020
(732) EGRI ALEXANDRU, STR. MATEI

VOIEVOD NR. 26, BUCURESTI,
010033, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

egrimall emal

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.10; 27.05.17

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

35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, achiziții de produse în numele
societăților terțe, achiziționare de produse
și servicii pentru alte firme, administrarea
comercială a licențelor produselor și a serviciilor
pentru terți, administrarea vânzărilor, servicii de
agenții de import-export, servicii de agenții de
import-export în domeniul energiei, analiză de
preț, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, consiliere cu privire la produse
de consum, consiliere cu privire la produse
de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu cosmeticele, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizare de
informații privind produsele și serviciile pentru
consumatori, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
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și articolelor de achiziționat, furnizare de
recomandări pentru produse de larg consum,
furnizarea de asistență pentru produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, furnizarea de informații
despre produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informații despre
produse de larg consum, și anume cu privire
la cosmetice, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, informare cu privire la produse de
consum în legătură cu alimente sau băuturi,
încheierea de contracte de cumpărare și
vânzare de mărfuri, informare și consultanță
cu privire la comerțul exterior, informații
despre metode de vânzare, informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de cumpărare și
vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, intermediere în materie
de contracte de vânzare-cumpărare de bunuri,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, mediere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, negociere
de contracte cu plătitorii de servicii medicale,
negociere de contracte privind achiziția și
vânzarea de produse, negociere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți, negociere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți prin sisteme de telecomunicații, obținere
de contracte de vânzare de produse, pentru
alte persoane, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
organizare de abonamente la mijloace de
informare, organizare de abonamente la pachete
media, organizare de abonamente la servicii
de internet, organizare de abonamente la un
canal de televiziune, organizare de abonamente
la ziare electronice, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, organizare de

tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare și coordonare de piețe de vechituri,
organizare și coordonare de vânzări de
animale, organizare și coordonare de vânzări
de bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de marfă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, producție de programe de teleshopping,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale agențiilor de import, servicii ale camerei de
comerț pentru promovarea comerțului, servicii
ale camerelor de comerț pentru promovarea
afacerilor, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de abonamente la
ziare, pentru terți, servicii de achiziții, pentru
terți, servicii de achiziții de cupoane pentru alte
persoane, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de analiză a prețurilor, servicii
de aprovizionare cu articole de birou pentru
terți, servicii de aprovizionare cu băuturi alcoolice
pentru terți (achiziție de bunuri pentru alte
întreprinderi), servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de comandă cu ridicata,
servicii de comandă în contul terților, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
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online computerizate, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de comparare a prețurilor
la energie, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,
servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de externalizare sub formă
de organizare de achiziții de produse pentru
alte persoane, servicii de informare și consiliere
în materie de tarife, servicii de informare și
de consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor de
machiaj, servicii de intermediere comercială
referitoare la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere în achiziții, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servii de abonamente
la publicații, pentru terți, vânzare prin licitație
publică, servicii de abonamente la servicii de
telecomunicații pentru terți.

───────


