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Cereri Mărci publicate în 18/11/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 07991 11/11/2020 ALIN ALEXANDRU VELCIU Harnicuta

Dicton

numberone1WAFERS

6 M 2020 08144 11/11/2020 YAS BEAUTY LAB SRL YAS BEAUTY LAB

7 M 2020 08145 11/11/2020 UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI -
UPIT

8 M 2020 08146 11/11/2020 EXTURIPEDIA SRL tourx

9 M 2020 08147 11/11/2020 SC MURATURI AMBALATE SRL din 1935 cămara lui LAURUS

10 M 2020 08148 11/11/2020 SC BEROE GAMES SRL PLAYBET

11 M 2020 08150 11/11/2020 SC NYLVYAN SRL NYLVYAN

12 M 2020 08151 11/11/2020 LEON Y LUNA DESIGNS SRL Leon Y Luna Designs

13 M 2020 08152 11/11/2020 SC OLTINA IMPEX PROD COM.
S.R.L.

Moara Carani Făină faină

14 M 2020 08153 11/11/2020 RADU-GABRIEL OSTACE DRAGQUEENROENTERTEINMENT

15 M 2020 08154 11/11/2020 SC SOVECORD INT SA Aquasov

16 M 2020 08155 11/11/2020 SC SOVECORD INT SA Sovsolv

17 M 2020 08156 11/11/2020 S.C. BODYGUARD GROUP
S.R.L.

BODYGUARD G R O U P

18 M 2020 08158 11/11/2020 VLAD STEFAN BUCUR DOR Democrație Omenie
Respect

19 M 2020 08159 11/11/2020 DRAGOȘ-TOMA COSTACHE ipLan FURNITURE

20 M 2020 08160 11/11/2020 ROBERT-IOAN COZMA why pizza

21 M 2020 08161 11/11/2020 S.C. GLOBAL SVOTECH S.R.L. TIENTEN

22 M 2020 08162 11/11/2020 S.C. ELECTROMAGNETICA
S.A.

Eco Design Energy Related
Products

23 M 2020 08163 11/11/2020 CORPUL EXPERȚILOR
CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA

#rezilient

2 M 2020 08140 10/11/2020 ADRIANA-MIRELA OANCEA farmeria.ro piaţă virtuală
comunitară

3 M 2020 08141 10/11/2020 ASOCIATIA PENTRU
ANTREPRENORIAT SOCIAL
PLUS UNU

4 M 2020 08142 10/11/2020 S.C. FUNERARE LUIGI S.R.L. SERVICII FUNERARE LUIGI

5 M 2020 08143 10/11/2020 MUSTAFA BATGI
FERAS HALAK
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2020 08164 11/11/2020 CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA

#rezilient

25 M 2020 08165 11/11/2020 SPORTECH INTERNATIONAL
SRL

FITBOXING

26 M 2020 08167 11/11/2020 PRO TELECOM BUSINESS
SRL

LOCAL TRAVEL

27 M 2020 08168 11/11/2020 PRO TELECOM BUSINESS
SRL

LOCALTRIP

28 M 2020 08169 11/11/2020 IONUŢ-EDUARD CÎRSTEA stay negative

29 M 2020 08170 11/11/2020 SC ACCORD ELECTRONICS
SRL

euro cash

30 M 2020 08171 11/11/2020 ARABUSTA CAFE SRL Origins Garden

31 M 2020 08172 11/11/2020 LIVENTERTAINMENT ROMANIAN DJ AWARDS

32 M 2020 08173 11/11/2020 IMPLANT CONSULT SRL IMPLANT CONSULT CLINICĂ
STOMATOLOGICĂ

33 M 2020 08174 11/11/2020 ALINA CODRUȚA PĂCURAR SECRETIST

34 M 2020 08175 11/11/2020 NUFARM EUROPE GMBH AMEGA

35 M 2020 08176 11/11/2020 BRAVCOD SRL PENEȘ sănătate curată Produs
în România

36 M 2020 08177 11/11/2020 SC VIDAZEN BEST PRODUCTS
SRL

POWERLIX

37 M 2020 08178 11/11/2020 SC PREFERA FOODS SA PlanTuna

38 M 2020 08179 11/11/2020 SC EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L. CONTE NERO FIGHETTO

39 M 2020 08180 11/11/2020 SC ELECTROSTIM SRL ELECTROSTIM

40 M 2020 08181 11/11/2020 HOCHREIN VIORICA-MARIANA MUKIBOOKS

41 M 2020 08182 11/11/2020 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

TVR EDUCAȚIONAL
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(210) M 2020 07991
(151) 11/11/2020
(732) ALIN ALEXANDRU VELCIU, STR.

CRINILOR NR. 85, SAT MERII
PETCHI, JUD. ILFOV, COMUNA
NUCI, ILFOV, ROMANIA

(540)
Harnicuta

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

24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.

───────

SLT. GRIGORE IONESCU, NR.
8, JUDEŢ VRANCEA, FOCSANI,
620124, VRANCEA, ROMANIA

(540)

farmeria.ro piaţă
virtuală comunitară

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 26.13.25; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#00BE00, #0BE400, #40CE40)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

ANTREPRENORIAT SOCIAL
PLUS UNU, STR. COVASNA
NR 39, BL. E18, SC. 2, AP. 39,
CAM. 1, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dicton

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.01.01

(591) Culori revendicate:crem (HEX
#eee4cb), verde (HEX #6d8273)

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

28. Jocuri de societate.
───────

STR. LOUIS PASTEUR 121,
JUDETUL BIHOR, ORADEA,
410154, BIHOR, ROMANIA

(540)

SERVICII FUNERARE LUIGI

(210) M 2020 08140
(151) 10/11/2020
(732) ADRIANA-MIRELA OANCEA, STR.

(210) M 2020 08141
(151) 10/11/2020
(732) ASOCIATIA PENTRU

(210) M 2020 08142
(151) 10/11/2020
(732) S.C. FUNERARE LUIGI S.R.L.,
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 24.13.24

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

45. Servicii funerare, servicii funerare conexe
incinerării, servicii funerare pentru animale de
companie, servicii funerare conexe incinerării
pentru animale de companie, servicii de
incinerare, servicii de incinerare pentru animale
de companie, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────

INTRE VII NR. 19, BL. CORP H,
AP. H41, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
FERAS HALAK, STR. DRUMUL
INTRE VII NR. 19, BL. CORP H,
AP. H41, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ROMARK INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SOS. MIHAI
BRAVU NR. 27A, AP. 54, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

numberone1WAFERS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,

lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
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).
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 08144
(151) 11/11/2020
(732) YAS BEAUTY LAB SRL, STR.

CALARASI NR.34, AP. 4, JUD.
MURES, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

YAS BEAUTY LAB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.17

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

3. Produse cosmetice, gel pentru unghii,
produse pentru îndepărtarea cuticulei, produse
pentru toaletă nemedicinale, articole de
parfumerie și odorizante, produse cosmetice
și preparate cosmetice nemedicinale, preparate
pentru curățarea și îngrijirea corpului.
41. Furnizare de cursuri de formare
profesională, cursuri în tehnici de înfrumusețare.

───────

(210) M 2020 08143
(151) 10/11/2020
(732) MUSTAFA BATGI, STR. DRUMUL
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(210) M 2020 08145
(151) 11/11/2020
(732) UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI,

STR. TÂRGUL DIN VALE NR. 1,
JUD ARGES, PITESTI, 110040,
ARGEȘ, ROMANIA

(540)
UNIVERSITATEA

DIN PITEȘTI - UPIT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 08146
(151) 11/11/2020
(732) EXTURIPEDIA SRL, BULEVARDUL

MAMAIA NR. 281, LOT 1,
DEMISOL, CAMERA 2, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

tourx

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.23; 26.01.03; 26.11.03;
29.01.13

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

clase:
39. Servicii de turism (organizarea călătoriilor).

───────

(210) M 2020 08147
(151) 11/11/2020
(732) SC MURATURI AMBALATE SRL,

STR. TOLOVEI NR. 28, JUD.
SUCEAVA, MILIȘĂUȚI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

din 1935 cămara lui LAURUS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01; 11.01.03;
11.01.04; 25.01.15; 25.01.19; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
negru, gri închis

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

29. Fructe, legume, ciuperci, nuci si
leguminoase prelucrate, murături, murături
mixte, conserve și murături, mâncăruri
preparate, respectiv: legume conservate,
legume gătite, legume la conservă, legume
și fructe procesate, salate vegetale, pastă de
ardei conservată, fructe și legume conservate,
aranjamente din fructe procesate, fasole
conservată, compoturi, fructe conservate și
înăbușite.
35. Servicii de comerț și servicii de informare a
consumatorilor, servicii de comerț cu amănuntul
și cu ridicata, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de vânzare de alimente prin
magazine de desfacere cu amănuntul, marketing
pentru evenimente, promovare de evenimente
speciale, organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
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expoziții și evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă
mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
publicitate și reclamă, publicitate și marketing,
administrare a afacerilor pentru restaurante.
39. Livrare de produse de băcănie, transport și
livrare de bunuri, ambalare de alimente, livrare
de alimente, depozitare de alimente, transport
refrigerat de alimente, stocare de alimente.

───────

(210) M 2020 08148
(151) 11/11/2020
(732) SC BEROE GAMES SRL, STR.

NICOLAE FILIMON NR. 23, CORP
C1, ETJ. 1, BIROUL NR. 1, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

PLAYBET

(531) Clasificare Viena:
29.01.04; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, publicitate prin mijloace de
publicitate, servicii de marketing, activități
de administrare și de birou pentru societăți
și uniuni în scopuri comerciale, producție
publicitară atât online, cât și în spații dedicate,
personalizare obiecte, bannere, afișe, servicii de
promovare și publicitate, servicii de consultanță
în afaceri, servicii ale unui ofertant de franciză
pentru organizatori de turniruri și anume
consultanță comercială și management de
servicii la planificarea, amenajare și derularea

de turniruri, evenimente de divertisment și pentru
timpul liber, servicii comerciale cu privire la
evenimente sportive și de călătorii, consultanță
antreprenorială pentru firme inclusiv organizarea
și derularea de evenimente și/sau proiecte
de marketing, activități administrative de birou
pentru firme, companii și asociații, publicitate,
marketing, publicitate pentru promoții de vânzare
prin sponsorizare, închiriere și utilizare de
automate de divertisment, mașini pentru jocuri,
automate de sport, automate de informații,
tonomate, jocuri electronice, aparate de jocuri,
aparate de sport, automate de cazinou, mese
de ruletă și mese pentru jocuri de cărți prin
sponsorizare, publicitat marketing, prin utilizarea
de automate de divertisment, automate de joc,
automate de sport, automate de informații,
tonomate, jocuri electronice, aparate de joc și
aparate sportive, consultanță profesională în
afaceri și tehnică cu privire la construcția de
localuri, săli de jocuri, săli de sport și cazinouri,
exploatarea de echipamente cu automate de
divertisment, automate de jocuri, automate de
sport, automate de informații, tonomate, jocuri
electronice, aparate de joc și aparate de sport,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopur comerciale, promoționale
și publicitare, promovarea bunurilor si serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive.
38. Telecomunicatii, radiodifuziune și
transmitere de programe de televiziune,
comunicații prin radio. servicii de radiodifuziune,
servicii de comunicații pentru accesarea unei
baze de date, furnizarea accesului la site-uri
web de muzică digitală pe internet, servicii de
redirecționare a site-urilor web, transmitere de
conținuturi multimedia pe internet, furnizarea
accesului la conținut multimedia online, colectare
și transmitere de mesaje electronice, transmisie
de programe radio, furnizarea accesului la
platforme pe internet, servicii de radiodifuziune
prin intern transmisie de informații digitale,
servicii de radiodifuziune, servicii de comunicații
între băncile de date, difuzare date, transmitere
de date pe internet, transmisie continuă
(streaming) de materiale audio pe internet,
transmisie de podcasturi.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, închirierea de aparate
de jocuri si divertisment pentru cazinouri,
organizarea si efectuarea de jocuri, jocuri
de noroc, organizarea de loterii, realizare
de jocuri pe internet, inclusiv on-line și
sub formă de aplicații pentru telefoane
inteligente, jocuri online (din rețea), furnizare
de conținut de divertisment și/sau educațional
pentru aplicații pentru dispozitive mobile și
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calculatoare, furnizarea unui joc de cultură
generală prin intermediul aplicațiilor pentru
telefoane inteligente nedescărcabil, exploatarea
de cazinouri sau cazinouri de jocuri, respectiv
operarea de birouri de pariuri, operarea sălilor
și a locațiilor cu jocuri de noroc și/sau cazinouri
online pe internet și case de pariuri, servicii
de jocuri de noroc pentru internet, servicii de
jocuri de noroc, servicii de cazino (jocuri de
noroc), servicii de informare privind jocurile de
noroc, servicii de cazino, pariuri și jocuri de noroc
servicii de divertisment cu aparate de jocuri de
noroc, servicii de jocuri de noroc în scopuri
de divertisment, coordonare de jocuri de noroc
pentru mai mulți jucători, furnizare de instalații de
săli de jocuri, închiriere de aparate pentru jocuri
de tip slot-machine (mașini de jocuri).

43. Servicii de cazare temporară, săli de jocuri și
cazinouri, servicii de alimentație publică, servicii
ale barurilor, restaurante cu autoservire, servicii
de cazare pentru evenimente, servicii hoteliere.

───────

(210) M 2020 08150
(151) 11/11/2020
(732) SC NYLVYAN SRL, STR.

MUSETELULUI NR. 4A, BL.
J54, SC. B, ET. 2, AP. 7, JUD.
CALARASI, CALARASI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(540)
NYLVYAN

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

45. Servicii de agenții de detectivi, servicii de
pază, mediere, servicii de pază pe timp de
noapte, servicii de gardă de corp, investigații
privind trecutul persoanelor, consultanță în ceea
ce privește securitatea fizică, închirierea de
seifuri, urmărirea bunurilor furate.

───────

(210) M 2020 08151
(151) 11/11/2020
(732) LEON Y LUNA DESIGNS SRL,

STR. COBADIN NR. 1, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR.12-14, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Leon Y Luna Designs

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.01.01; 03.01.24; 03.01.27;
29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, roșu,
albastru, gri, maro

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea
capului, îmbrăcăminte, părți de îmbrăcăminte,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, articole de îmbrăcăminte impermeabile,
îmbrăcăminte pentru copii, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
purtat pe cap pentru copii, bavete pentru
copii (nu din hârtie), costume de baie pentru
copii, costume pentru copii folosite în cadrul
jocurilor de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-
o singură piesă pentru sugari și copii mici,
îmbrăcăminte tip body pentru sugari și copii mici,
încălțăminte pentru copii, pantaloni salopetă
pentru sugari și copii mici, rochii pentru sugari
și copii mici, șosete pentru sugari și copii mici,
chiloței pentru bebeluși, bluzițe pentru bebeluși,
botoșei (încălțăminte din lână pentru bebeluși),
combinezoane pentru bebeluși (articole de
îmbrăcăminte), costume de bebeluși, ghete
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bebeluși,
lenjerie de corp pentru bebeluși, pantalonași
pentru bebeluși, articole de îmbrăcăminte
de exterior pentru bebeluși, benzi pentru
încheietura mâinii (îmbrăcăminte), branțuri
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pentru încălțăminte, bretele de pantaloni, gulere
pentru rochii, dispozitive anti-alunecare pentru
încălțăminte, baticuri, bonete, berete, bentițe
pentru cap, căciuli cu ciucuri, eșarfă tubulară,
pălării, fesuri, glugi, articole de îmbrăcăminte
termice, batiste de buzunar, bavete din material
plastic pentru sugari, body-uri (lenjerie de
corp), colanți, ciorapi, chimonouri, centuri de
piele (articole de îmbrăcăminte), combinezoane,
costume de halloween, egări, eșarfe.
42. Servicii de proiectare, design grafic, design
de bijuterii, design de produs, design artistic
comercial, servicii de design textil, artă grafică
și design, servicii de design vestimentar,
consultanță în materie de design, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
design de încălțăminte, design de arte grafice,
amenajare/design interior, design de jucării,
software ca serviciu (SaaS), platformă ca
serviciu (PaaS), crearea de personaje de desene
animate pentru articole de îmbrăcăminte pentru
copii, design vizual.

───────

(210) M 2020 08152
(151) 11/11/2020
(732) SC OLTINA IMPEX PROD COM.

S.R.L., STR. SOCULUI NR.20A,
JUD. PRAHOVA, URLAŢI, 106300,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

Moara Carani Făină faină

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 27.05.09

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială orez,
paste şi tăiţei tapioca şi sago si sago, faina
şi preparate din cerealae, paine,produse de
patiserie şi produse de cofetarie, ciocolata,
înghetata, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahar, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birouri.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2020 08153
(151) 11/11/2020
(732) RADU-GABRIEL OSTACE,

STR. VASILE LASCĂR NR.21,
AP.16, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DRAGQUEENROENTERTEINMENT

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

41. Servicii de club (divertisment sau educaţie),
rezervarea locurilor pentru spectacole, servicii
culturale educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, servicii de
discotecă, servicii de divertisment, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de spectacole (servicii de impresar),
prezentarea prestaţiilor live, producţia de
spectacole.

───────

(210) M 2020 08154
(151) 11/11/2020
(732) SC SOVECORD INT SA, STR

PITEŞTI NR 165, JUD OLT,
SLATINA, 230048, OLT, ROMANIA

(540)
Aquasov

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

2. Vopsele pe bază de apă.
───────
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(210) M 2020 08155
(151) 11/11/2020
(732) SC SOVECORD INT SA, STR

PITEŞTI NR 165, JUD OLT,
SLATINA, 230048, OLT, ROMANIA

(540)
Sovsolv

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

2. Preparate anti-corozive, preparate anti-
mătuire pentru metale, vopsele bactericide,
pulbere de bronz pentru vopsire, lacuri pentru
bronz, vopsele ceramice, maeriale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele)/materiale de
acoperire, materiale de acoperire (vopsele),
coloranți/substanțe colorate, învelișuri anti-
graffiti (vopseluri), emailuri (vernisuri), emailuri
pentru pictură/vopsele de email, vopsele
ignifuge, finisaje pentru pardoseli din lemn,
cerneală pentru imprimante și fotocopiatoare,
lacuri, vopsele de ulei pentru utilizare în artă,
uleiuri pentru conservarea lemnului, vopsele,
grunduri, cerneală tipografică, preparate de
protecție pentru metale, diluanți pentru vopsele,
diluanți pentru lacuri, strat protector pentru
sasiul vehiculului/strat de acoperire pentru sasiul
vehiculului, vernisuri, vopsele acuarele pentru
utilizare în artă, materiale de acoperire pentru
lemn (vopsele), baițuri pentru lemn.

───────

(210) M 2020 08156
(151) 11/11/2020
(732) S.C. BODYGUARD GROUP S.R.L.,

STR. MOȚILOR NR. 10, SC. A, AP.
100, JUD. ARAD, ARAD, ARAD,
ROMANIA

(540)

BODYGUARD G R O U P

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24

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

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 08158
(151) 11/11/2020
(732) VLAD STEFAN BUCUR,

STRADA JUDETULUI NR. 9,
BL. 20, SC. A, ET. 7, AP. 30,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 023755,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOR Democrație
Omenie Respect

(531) Clasificare Viena:
29.01.03; 29.01.04; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.04; 27.05.17; 03.07.24

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

clase:
45. Servicii politice și anume: servicii juridice,
servicii de reprezentare juridică, cercetări
juridice, organizare de reuniuni politice cu scop
social, de protecție, de mediere, cluburi de
întâlniri.

───────



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

(210) M 2020 08159
(151) 11/11/2020
(732) DRAGOȘ-TOMA COSTACHE,

GEN. H. M. BERTHELOT NR.
55, ET. 4, AP. 15, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ipLan FURNITURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.08

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2020 08160
(151) 11/11/2020
(732) ROBERT-IOAN COZMA, STR.

FERDINAND, NR. 15, JUD.
VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
240156, VALCEA, ROMANIA

(540)
why pizza

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

30. Pizza preparată, pizza proaspătă.
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu.
39. Livrare de pizza.
43. Servicii de restaurante (servirea mesei).

───────

(210) M 2020 08161
(151) 11/11/2020
(732) S.C. GLOBAL SVOTECH S.R.L.,

BLD. OLTENIA, NR. 71, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., STR
PICTOR ION NEGULICI NR.
12-14, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
TIENTEN

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

9. Dispozitive pentru tehnologia informației,
audio-vizuale, multimedia și fotografice,
materiale înregistrate, dispozitive pentru
siguranță, securitate, protecție și de
semnalizare, dispozitive pentru navigare,
ghidare, urmărire, direcționare și creare hărți,
dispozitive optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, magneți, echipament pentru
scufundări, dispozitive electrice științifice și
de laborator pentru tratament, dispozitive
de măsurare, detectare, monitorizare și
control, aparate, instrumente și cabluri
pentru electricitate, aparate pentru cercetare
științifică și de laborator, aparate și
simulatoare educaționale, agende electronice,
amplificatoare, aparate de replicare, aparate
de captare a datelor, aparate de înregistrare,
aparate și instrumente radio, aparate și
instrumente multimedia, aparate și instrumente
de codificare și decodare, cabluri de semnal
pentru it/av și telecomunicații, dispozitive
audiovizuale și fotografice, decodoare,
digitizoare electronice, dispozitive și suporturi
pentru stocarea de date, echipament și
accesorii pentru procesarea datelor (electrice
și mecanice), echipamente de comunicare,
dispozitive de codificare, dispozitive de
decodificare, dispozitive pentru stocarea de
date, echipamente de procesare a semnalelor
digitale, echipamente din domeniul tehnologiei
informaționale și audiovizualului, echipamente
pentru colectarea de date, tastaturi, terminale
multimedia, adaptoare usb, adaptoare pentru
carduri de memorie flash, agende digitale,
aparate de stocare pentru programe informatice,
carduri de memorie, discuri compacte (audio-
video), dispozitive cu memorie pentru stocare,
date media stocate digital, descărcabile, memorii
usb, stickuri de memorie, suporturi de date,
suporturi de stocare a datelor, cabluri audio,
cabluri de telecomunicații, cabluri usb, cabluri
optice, cabluri pentru calculatoare, cabluri pentru
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sincronizarea datelor, cabluri pentru transmisia
de date, aparate audio-vizuale, dispozitive
audio și receptoare radio, dispozitive de
afișare, receptoare de televiziune și dispozitive
pentru film și video, aparate de redare video,
aparate de prelucrare a imaginilor, aparate de
proiecție, aparate TV, aparate de supraveghere
vizuală, ecrane, monitoare, televizoare, aparate
de fotografiat, dispozitive pentru captarea
și dezvoltarea imaginilor, conținut media
descărcabil, baze de date computerizate
(programe), suporturi de înregistrare (optice),
fișiere multimedia descărcabile, carduri de
memorie usb, cărți audio, software, aplicații
software descărcabile, piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, încarcatoare,
încărcătoare portabile, încărcătoare usb,
încărcătoare fără fir, baterii, cabluri adaptoare
(electrice), adaptoare audio, adaptoare pentru
telefoane, adaptoare de gen (adaptoare
de cabluri), aparate și instrumente pentru
acumularea și stocarea curentului electric,
aparate și instrumente pentru comanda
curentului electric, aparatură de alimentare cu
energie continuă (baterii), componente electrice
și electronice, cabluri și fire, mufe pentru
cabluri electrice, adaptoare de curent electric
destinate utilizării cu priza brichetă auto,
adaptoare stereo pentru automobile, aparate
de navigație pentru automobile, aparate de
stingere a incendiilor pentru automobile, aparate
de verificare a vitezei la autovehicule, aparate
pentru măsurarea nivelului lichidelor folosite la
autovehicule, avertizoare automate de pierdere
a presiunii în anvelopele vehiculelor, aplicații de
calculator pentru comanda conducerii automate
de mașini, aplicații de calculator pentru comenzi
auto descărcabile, dispozitive electronice
pentru acționarea automată a supapelor, chei
electronice pentru automobile, casetofoane
pentru automobile, calculatoare pentru vehicule
autonome, cablaje electrice pentru automobile,
butoane pentru dezactivarea airbagurilor pentru
automobile, boxe pentru automobile, baterii
pentru automobile, dispozitive de comandă
pentru conducere automată de vehicule,
dispozitive de comandă pentru aparate de
navigație auto, dispozitive de afișaj pe
parbriz pentru autovehicule [afișaj hud],
dispozitive automate de control al direcției
pentru vehicule, dispozitiv de înregistrare
a datelor pentru automobile, dispozitiv de
comandă pentru parcarea automată a mașinilor,
difuzoare stereo pentru automobile, difuzoare
audio pentru automobile, computere de bord
pentru automobile, indicatoare automate pentru
presiune joasă în pneuri, etichete autocolante
(magnetice), dispozitive de încărcat baterii

pentru autovehicule, instalații telefonice pentru
automobile, sisteme de navigație auto cu
afișaje interactive, sisteme de control automat
al vitezei vehiculelor, sisteme de conducere
auto autonomă dotate cu afișaje interactive,
sisteme de asistență șofer pentru autovehicule,
proiectoare cu focusare automată, sisteme
integrate electronice de alarmă în caz de
pericol pentru automobile, sisteme integrate
electronice pentru evitarea pericolelor și a
coliziunii pentru automobile, telecomenzi pentru
acționarea automată a supapelor, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
suporturi de tablete adaptate pentru folosirea
în automobile, echipamente pentru utilizarea
fără mâini a telefoanelor mobile, unități cu
difuzor pentru birou sau montat în mașină
pentru a permite folosirea unui telefon mobil
în modul hands-free, huse pentru pagere,
huse pentru tablete, huse pentru laptopuri,
huse pentru telefoane, huse pentru casete
video, huse pentru agende electronice, huse
pentru telefoane inteligente, huse adaptate
pentru calculatoare, huse adaptate pentru
binocluri, huse (adaptate) pentru calculatoare,
huse pentru aparate optice, huse pentru cd-
uri, huse pentru aparate cinematografice, huse
pentru calculatoare tabletă, huse pentru dvd
playere, huse pentru cd-playere, huse pentru
receptoare de telefon, huse pentru calculatoare
de buzunar, huse pentru discuri de calculator,
huse pentru tastaturi de calculator, huse din
piele pentru tablete, huse pentru telefoane
(special adaptate), huse pentru aparate de
fotografiat, huse adaptate pentru aparate de
fotografiat, huse cu clapetă pentru smartphone-
uri, huse adaptate pentru calculatoare notebook,
huse din piele pentru telefoane mobile,
huse cu tastatură pentru telefoane inteligente,
huse pentru calculatoare de tip laptop, huse
de protecție pentru playere MP3, huse din
piele pentru telefoane inteligente, huse pentru
protejarea calculatorului de praf, huse speciale
pentru aparate și echipamente fotografice, huse
din hârtie pentru receptoare de telefon, huse
pentru asistenți digitali personali (PDA-uri), huse
pentru dispozitive de stocare de date, huse
pentru dispozitive digitale de ajutor personal,
huse de tip flip pentru telefoane mobile, huse
de protecție pentru asistenți personali digitali
(PDA-uri), huse din pânză sau material textil
pentru telefoane mobile, huse de protecție
pentru cititoare de cărți electronice, huse
pentru aparatură de citire a fișierelor în format
MP3, folii de protecție pentru tablete, folii de
protecție adaptate pentru telefoane inteligente,
folii de protecție adaptate pentru ecrane de
calculatoare, folii de protecție cu cristale lichide
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pentru telefoane inteligente, protecții de ecran
sub formă de folii pentru telefoane mobile,
protecții de ecran, din sticlă călită, pentru
telefoane inteligente, protecții pentru prize,
sticlă optică, lentile, carcase de acumulatoare,
carcase pentru dischete, carcase de baterii,
carcase de calculator, carcase pentru camere,
carcase pentru compact-discuri, carcase pentru
comutatoare (electronice), carcase pentru
aparate de măsurare, carcase pentru telefoane
mobile, carcase pentru conectoare electrice,
carcase carduri de memorie, carcase pentru
dvd-uri, carcase pentru comutatoare (electrice),
carcase pentru aparate electrice, carcase
pentru telefoane inteligente, carcase pentru
dispozitive digitale de asistenta personala
(PDA), carcase pentru dispozitive de stocare
de date, carcase rezistente la apă pentru
camere video, carcase de protecție pentru
discuri magnetice, carcase impermeabile pentru
telefoane inteligente, încărcătoare de baterii de
telefoane mobile destinate utilizării în vehicule,
suporturi pentru selfie [monopoduri manuale],
căști, căști audio, boxe, boxe portabile, baterii
externe, monitoare pentru aparate de jocuri
video de larg consum, microfoane pentru aparate
de jocuri video de larg consum, monitoare
pentru aparatele de jocuri video de tip arcade,
adaptoare ca pentru aparatele de jocuri video de
larg consum.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru muzică digitală descărcabilă,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata cu privire la hardware de calculator,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
acumulatori, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu baterii, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
de tehnologia informației, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente audiovizuale,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata în legătură cu aparate, instrumente și
cabluri pentru electricitate, dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, cabluri de semnal pentru IT/
AV și telecomunicații, aparate și instrumente

multimedia, cabluri de semnal pentru it/
av și telecomunicații, servicii de vânzare
cu amănuntul si cu ridicata în legătură
cu dispozitive audio-vizuale și fotografice,
dispozitive și suporturi pentru stocarea de
date, echipament și accesorii pentru procesarea
datelor (electrice si mecanice), echipamente
de comunicare, echipamente din domeniul
tehnologiei informaționale și audiovizualului,
servicii de vânzare cu amănuntul si cu
ridicata în legătură cu piese și accesorii
pentru aparate de comunicații, componente
electrice și electronice, aparate și instrumente
pentru comanda curentului electric, aparate
și instrumente pentru acumularea și stocarea
curentului electric, cabluri și fire, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii de
vânzare cu amănuntul si cu ridicata în legătură
cu scaune de joc interactive pentru jocuri video,
aparate pentru jocuri de calculator, aparate
pentru jocuri, componente de joc electronice
portabile, console de jocuri, genți adaptate
special pentru consolele de jocuri video de
mână.

───────

(210) M 2020 08162
(151) 11/11/2020
(732) S.C. ELECTROMAGNETICA S.A.,

CALEA RAHOVEI, NR.266-268,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050912,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Eco Design Energy
Related Products
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(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.03; 29.01.06; 27.05.01;
27.05.06; 01.01.01; 01.05.01

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

clase:
9. Stații de încărcare pentru vehicule electrice.
11. Lămpi, lămpi electrice, lămpi stradale.

───────

(210) M 2020 08163
(151) 11/11/2020
(732) CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#rezilient

(531) Clasificare Viena:
29.01.02; 29.01.04; 27.05.01; 27.07.25

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFCE31), albastru (HEX #B3260)

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

35. Serviciile prestate de persoane, organizații
cu scopul de a: ține evidența contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistență în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigații privind afacerile, de a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanță profesională în afaceri, de a
analiza costurile și de a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informații financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.

41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii
de educație adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și
susținerea congreselor, servicii culturale,
educaționale, informații despre educație,
examinări referitoare la educație, organizarea
și susținerea unor evenimente educaționale,
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, publicarea cărților,
predare, sepvicii educaționale, servicii de
instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2020 08164
(151) 11/11/2020
(732) CORPUL EXPERȚILOR

CONTABILI ȘI CONTABILILOR
AUTORIZAȚI DIN ROMÂNIA,
INTRAREA PIELARI NR. 1,
SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

#rezilient

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01

(591) Culori revendicate:galben (HEX
#FFCE31), albastru

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

35.
Serviciile prestate de persoane, organizații
cu scopul de a: ține evidența contabilă/
contabilitatea, de a oferi asistență în
managementul afacerilor, de a clarifica
întrebările privind afacerile, de a audita afacerile,
de a acorda consultanță în managementul
afacerilor, de a oferi servicii specializate privind
eficiența afacerilor, de a evalua afacerile, de a
face investigații privind afacerile, de a acorda
consultanță în organizarea afacerilor, de a face
cercetări privind afacerile, de a oferi servicii de
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consiliere privind managementul afacerilor, de a
acorda consultanță profesională în afaceri, de a
analiza costurile și de a face audit financiar.
36. Serviciile prestate în domeniul afacerilor
financiare și monetare, după cum urmează:
evaluare financiară, management financiar,
analiză financiară, informații financiare, servicii
financiare și evaluare financiară.
41. Servicii prestate în scopul dezvoltării
facultăților mentale ale persoanelor, servicii
de educație adresate persoanelor, prezentarea
în scopuri culturale sau educaționale,
după cum urmează: academii, organizarea
și susținerea conferințelor, organizarea și
susținerea congreselor, servicii culturale,
educaționale, informații despre educație,
examinări referitoare la educație, organizarea
și susținerea unor evenimente educaționale,
publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, publicarea cărților,
predare, servicii educaționale, servicii de
instruire, producția de programe audio.

───────

(210) M 2020 08165
(151) 11/11/2020
(732) SPORTECH INTERNATIONAL

SRL, BLD. SCHITU MĂGUREANU
NR. 27-33, SC. B, ET. 4, AP.
70, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

FITBOXING

(531) Clasificare Viena:
27.05.03

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

41. Servicii de antrenamente de sport și
fitness, pregătire în domeniul fitnessului, servicii
ale cluburilor de fitness, servicii sportive și
de fitness, servicii oferite de centrele de

fitness, antrenamente pentru sănătate și de
fitness, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), coordonarea antrenamentelor de
fitness, consultanță în materie de fitness, servicii
furnizate de către cluburile de fitness, servicii
de pregătire pentru menținerea condiției fizice
(fitness), furnizarea de instalații pentru fitness
și exerciții fizice, servicii de consiliere pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii
ale cluburilor de sănătate (antrenamente de
sănătate și fitness), furnizare de informații cu
privire la domeniul fitness-ului prin intermediul
unui portal online

───────

(210) M 2020 08167
(151) 11/11/2020
(732) PRO TELECOM BUSINESS SRL,

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 2,
BL. MS2, PARTER, SPATIUL
COMERCIAL 2, CAMERA 2,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
110372, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

LOCAL TRAVEL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 10.03.10; 10.03.16

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.
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───────

(210) M 2020 08168
(151) 11/11/2020
(732) PRO TELECOM BUSINESS SRL,

STR. TUDOR ARGHEZI NR. 2,
BL. MS2, PARTER, SPATIUL
COMERCIAL 2, CAMERA 2,
JUDEȚUL ARGEȘ, PITEȘTI,
110372, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

LOCALTRIP

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 10.03.10; 10.03.16

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de publicitate, marketing și promovare.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii de control al calității și
de autentificare, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator,
servicii IT, servicii în domeniul științei și
tehnologiei.
43. Servicii de cazare temporară, servicii de
informare, de consiliere și de rezervare în
legătură cu cazarea temporară.

───────

(210) M 2020 08169
(151) 11/11/2020
(732) IONUŢ-EDUARD CÎRSTEA,

STR. ANGHELESTI NR. 20,
SAT MOROENI, JUDEȚUL
DÂMBOVIȚA, COMUNA MOROENI,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

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

(540)
stay negative

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

25. Îmbrăcăminte, hanorace, hanorace sport,
tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (îmbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, părți de îmbrăcăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, confecții
(îmbrăcăminte).

───────
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(210) M 2020 08170
(151) 11/11/2020
(732) SC ACCORD ELECTRONICS

SRL, B-DUL ION MIHALACHE
NR. 92, BL.44A2, ET.1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

euro cash

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24

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

7. Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, fotografice sau de
fototelegrafie, optice, cinematografice, aparate
de măsură şi control, aparate de semnalizare
şi securizare, aparate şi instrumente didactice,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea
şi reproducerea sunetelor sau imaginilor,
copiatoare (fotografice, electrostatice, termice),
suporturi de înregistrare magnetică, discuri
compacte audio-video, discuri acustice, aparate
automate de transmitere şi schimbare discuri
în sisteme informatice, pupitre de distribuţie,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, maşini de calculat, echipament
pentru prelucrarea informaţiilor, calculatoare şi
calculatoare configurate la comandă, elemente
periferice, imprimante, cartuşuri neumplute
pentru imprimante laser, capete pentru
imprimante cu jet de cerneală, adaptori

pentru imprimante în reţea, elemente de
imprimare, aparate de scanare, programe de
calculatoare inclusiv pentru proiectare, materiale
consumabile pentru aparatele menţionate,
respectiv dispozitive mouse şi trackball pentru
introducerea informaţiilor, cilindri de fixare
şi curele pentru imagini, monitoare, interfeţe
informatice, dispozitive de cuplare, taste,
tastaturi şi configuraţii pentru tastaturi, cartuşuri
de memorie cu fonturi, reţele (network) de
telecomunicaţii, staţii de lucru pentru mai
mulţi utilizatori (workstation), microprocesoare,
circuite integrate, plachete, plachete de siliciu
pentru circuite cu documente sau hârtie
pentru copiere şi imprimare, aparate de
emisie radiotelefonică, reportofoane, aparate
de proiecţie, îmbrăcăminte sau obiecte de
protecţie sau salvare, aparate de cântărire,
dispozitive de pilotare automate pentru vehicule,
aparate şi panouri de semnalizare luminoasă
sau sonoră, inclusiv ecrane fluorescente,
ozonizatoare, aparate automate pentru jocuri
sau muzică cu preplată (tonomate muzicale),
cititori de cod bare, laseri fără utilizare medicală,
aparate de ionizare, aparate de intercomunicare,
aparate heliografice, aparate de avertizare
incendii, aparate de facturat, emiţătoare pentru
telecomunicaţii inclusiv cele pentru semnale
electronice, relee, detectoare inteligente, radare,
aparate de radio, televizoare, telecopiatoare,
videoplayer, telepromotor, aparate de
teleghidare, maşini pentru încasat.
36. Asigurări şi servicii financiare.
37. Servicii de construcţii, reparaţii.
41. Educaţie şi recreere.
42. Servicii de reparaţii şi întreţinere a maşinilor
pentru încasat.

───────
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(210) M 2020 08171
(151) 11/11/2020
(732) ARABUSTA CAFE SRL,

STR. GENERAL GHEORGHE
MAGHERU NR. 22, AP.1, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

Origins Garden

(531) Clasificare Viena:
05.01.05; 26.01.02; 27.05.24

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

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări
la pensiuni, pensiuni pentru animale, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de cantină, închirierea
de scaune, mese, feţe de masă, sticlărie,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, servicii de catering
care constau în furnizarea de produse alimentare
şi băuturi, sculptură în alimente, servicii de
tabere de vacanţă (cazare), servicii hoteliere,
rezervări de hoteluri, servicii de motel, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de restaurant,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii
de bufet pentru gustări (snack-bar), servicii
de restaurante udon and soba, decorare de
alimente, decorarea de torturi, informații și
consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri,
servicii de bucătari personali, servicii de
restaurante washoku.

───────

(210) M 2020 08172
(151) 11/11/2020
(732) LIVENTERTAINMENT, ŞOS. MIHAI

BRAVU NR. 194, BL.203, SC.2,
AP.62, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROMANIAN DJ AWARDS

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de
acoperit capul pentru purtare, eşarfe pentru
cap, îmbrăcăminte de stradă, tricouri cu mânecă
scurtă.
41. Producţia de spectacole, organizarea şi
susţinerea de concerte, servicii de disc
jokez , servicii de discotecă, servicii de
divertisment, furnizarea de informaţii în domeniul
divertismentului, organizarea de spectacole
(servicii de impresar), planificarea de petreceri
(divertisment), producţia de spectacole.

───────

(210) M 2020 08173
(151) 11/11/2020
(732) IMPLANT CONSULT SRL,

JUDEŢUL TELEORMAN, SAT
NANOV, TELEORMAN, ROMANIA

(540)

IMPLANT CONSULT
CLINICĂ STOMATOLOGICĂ

(531) Clasificare Viena:
02.09.10; 26.01.01; 26.01.09; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13

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

clase:
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44. Servicii medicale.
───────

(210) M 2020 08174
(151) 11/11/2020
(732) ALINA CODRUȚA PĂCURAR,

STR. EMIL PALADE NR. 30,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)
SECRETIST

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 08175
(151) 11/11/2020
(732) NUFARM EUROPE GMBH, STR.

11 PARSEVALSTR, DUSSELDORF,
40468, GERMANIA

(740) DENNEMEYER & ASSOCIATES
SRL, STR. AUREL VLAICU,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 50178,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
AMEGA

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

5. Erbicide/preparate pentru distrugerea
plantelor dăunătoare.

───────

(210) M 2020 08176
(151) 11/11/2020
(732) BRAVCOD SRL, EXTRAVILAN KM

3, JUDETUL BRASOV, CODLEA,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
IVANESCU GABRIEL DAN, STR.
AVRAM IANCU, NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDETUL BRASOV,
BRASOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

PENEȘ sănătate curată
Produs în România

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 03.07.24; 25.01.15

(591) Culori revendicate:verde, roșu, roz, alb,
glben, gri, albastru, maro

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

1. Proteine pentru alimentaţia umană (industria
alimentară).
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, carne, concentrate de carne, preparate
din carne, carne conservată, carne sărată,
conserve din carne, mezeluri, aspic de carne,
supe de carne concentrate, uleiuri şi grăsimi
comestibile, ulei de oase comestibil, carne
de pasăre, concentrate de carne de pasăre,
măruntaie de pasăre, produse din carne de
pasăre, şuncă şi mezeluri din carne de pasăre,
conserve din carne de pasăre, pate de ficat
de pasăre, aspic de carne de pasăre, supe de
carne de pasăre concentrate, ouă, prafuri de
ouă, produse pe bază de ouă.
31. Animale vii, mâncare (hrană) pentru
animale, păsări de curte vii, păsări de
prăsilă vii, ouă pentru clocit fecundate, hrană
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pentru animale de fermă, hrană pentru păsări,
hrană pentru animale de companie, produse
pentru păsări ouatoare (hrană pentru animale),
amestecuri pentru îngrăşarea păsărilor de curte.
35. Strangerea la un loc, în folosul terţilor,
a produselor menţionate la clasele 29 şi
31 (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere in
mod convenabil, 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-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

───────

(210) M 2020 08177
(151) 11/11/2020
(732) SC VIDAZEN BEST PRODUCTS

SRL, STR. OLTULUI , NR. 6,
BL. F9, SC. 2, AP. 36, JUDETUL
GALATI, GALATI, GALAȚI,
ROMANIA

(740) APOSTOL SALOMIA, STR.
REGIMENT 11 SIRET, NR.
15, BL.E4 , AP.54, JUDETUL
GALATI, GALATI, 800330, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

POWERLIX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.03.01

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

8. Aparate de epilat, pile pentru bătături, foarfeci
de tuns.
9. Telefoane, cabluri și fire, carduri de
memorie, carduri de memorie flash, carduri
de memorie usb, cititoare de carduri de
memorie flash, adaptoare pentru carduri
de memorie flash, cititoare de carduri de
memorie secure digital (SD), cititoare de
carduri inteligente, conector prize (electrice),

conectori tip jack, diode luminoase, diode
electroluminescente (LED), dispozitive cu
memorie pentru stocare, dispozitive de indicare
electronice cu senzor tactil, pentru calculatoare,
care înlocuiesc mouse-ul (touch pad), dispozitive
de indicare electrice cu senzor tactil, pentru
calculatoare, care înlocuiesc mouse-ul (touch
pad), dispozitive de memorie, dispozitive de
memorie flash portabile, dispozitive pentru
citirea cardurilor, drivere LED, ecrane tactile
(electronice), ecrane electronice tactile, ecrane
tactile, întrerupătoare, întrerupătoare tactile,
întrerupătoare termice, întrerupătoare pentru
lămpi electrice, întrerupătoare tactile electronice,
întrerupătoare tactile (electrice).
10. Dispozitive pentru masajul corporal.
11. Lanterne de iluminat, lămpi de iluminat,
lămpi de iluminat pentru exterior, veioze de
noptieră, luminatoare LED.
12. Biciclete.
18. Zgărzi electronice pentru animale de
companie cu expecția celor pentru dresaj, zgărzi
pentru animale de companie.
20. Saltele gonflabile flotabile (saltele cu aer), nu
cele pentru scopuri medicale.
28. Mașinuțe cu acționare electronică (jucării),
articole de pescuit, momeli pentru vânătoare sau
pescuit.

───────

(210) M 2020 08178
(151) 11/11/2020
(732) SC PREFERA FOODS SA, DN1

KM 392 + 600, COM. GALDA DE
JOS, JUDETUL ALBA, OIEJDEA,
ALBA, ROMANIA

(740) CABINET ANI FUCIU SRL, STR.
GAROAFELOR, BL. P53, SC. A,
AP. 1, JUDETUL ILFOV, SNAGOV,
ILFOV, ROMANIA

(540)
PlanTuna

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

29. Fructe, ciuperci, legume, nuci și
leguminoase prelucrate, supe și baze de supă,
extracte din carne, carne și produse din carne,
produse lactate și înlocuitori, pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, înlocuitori de carne,
înlocuitori de carne pe bază de legume, alimente
preparate care constau în principal din înlocuitori
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de carne, mâncăruri gătite constând în principal
din legume, pateuri vegetale, cârnați vegetali,
mezeluri vegetariene, salate preparate.

───────

(210) M 2020 08179
(151) 11/11/2020
(732) SC EXCLUSIVE CAPITAL S.R.L.,

STR. CAPSUNILOR, NR. 22, JUD.
DOLJ, COMUNA MALUL MARE,
SAT PREAJBA, DOLJ, ROMANIA

(540)

CONTE NERO FIGHETTO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 19.07.25

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate pentru fabricarea băuturilor alcoolice,
cidru alcoolic, preparate alcoolice pentru
fabricarea băuturilor, băuturi alcoolice pre-
amestecate, băuturi spirtoase, alcool de mentă,
alcool din orez, amestecuri alcoolice pentru
cocteiluri, băuturi alcoolice aperitiv, bitter, băuturi
alcoolice care conțin fructe, băuturi alcoolice

din fructe, absint, aguardiente (băuturi spirtoase
pe bază de trestie din zahăr), amestec de
whisky, aquavit (băutură alcoolică), esențe
alcoolice cu excepția esențelor eterice și a
uleiurilor esențiale, extracte alcoolice cu excepția
uleiurilor esențiale, extracte din fructe cu
alcool cu excepția uleiurilor esențiale, vinuri
spumante, vinuri îmbogățite, vinuri dulci, vinuri
rozé, vinuri neacidulate, vinuri cu alcool, vinuri
roșii spumante, vinuri albe spumante, vinuri
spumante naturale, vinuri de masă, vinuri
japoneze din struguri dulci conținând extracte de
ginseng și scoarță de cinchona.
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, abonament la un canal de
televiziune, achiziții de întreprinderi pentru
terți, administrare a afacerilor pentru actori,
administrare a afacerilor pentru aeroporturi,
administrare a afacerilor pentru artiști
din domeniul divertismentului, administrare
a afacerilor pentru cabinete veterinare,
administrare a afacerilor pentru complexuri cu
piscine de înot, administrare a afacerilor pentru
interpreți de muzică, administrare a afacerilor
pentru muzicieni, administrare a afacerilor
pentru o companie aeriană, administrare a
afacerilor pentru parcări auto, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
spitale, administrare a afacerilor pentru sportivi
profesioniști, administrare a afacerilor pentru
teatre, administrare de afaceri, administrare de
afaceri pentru furnizorii de servicii independenți,
administrare de birouri de afaceri pentru
terți, administrare de concursuri în scopuri
publicitare, administrare interimară de afaceri,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea afacerilor pentru o societate
comercială și pentru o societate de servicii,
administrarea și managementul întreprinderilor
comerciale, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
domeniul managementului corporatist, asistență
în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor
comerciale ale unei firme industriale
sau comerciale, asistență în gestiunea
comercială a firmelor în sistem de franciză,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale, asistență în
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management pentru întreprinderi comerciale
sau industriale, asistență privind gestiunea
comercială în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, servicii
de determinare a costurilor ciclului de
viață în scopuri comerciale, dezvoltarea
de sisteme de management al spitalelor,
servicii de experți în domeniul eficienței
activității comerciale, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii [pentru terți], furnizare
de asistență [afaceri] în exploatarea francizelor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor
de rambursare pentru alte persoane, informații
despre metode de vânzare, înmatriculare
(înregistrare) de vehicule și transfer de titluri de
proprietate.

───────

(210) M 2020 08180
(151) 11/11/2020
(732) SC ELECTROSTIM SRL, STR.

FUNDAC CALCAI 3A, JUDETUL
IASI, URICANI, 707316, IAȘI,
ROMANIA

(540)
ELECTROSTIM

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

10. Aparate și instrumente medicale și
veterinare, dispozitive pentru mobilitate,
protetică și implanturi artificiale, echipament
pentru exerciții fizice de uz medical, aparate
de electrostimulare utilizate în tratamentul
terapeutic de uz medical, aparate de
electrostimulare nervoasă de uz medical.
41. Organizare de cursuri de instruire,
organizare de cursuri de instruire tehnică,
organizare de cursuri de pregătire în institute de
învățământ, organizare de ateliere profesionale
și cursuri de pregătire profesională.

42. Furnizare de informații privind tehnologia
informației.
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2020 08181
(151) 11/11/2020
(732) HOCHREIN VIORICA-MARIANA,

STR. PETRU RARES, NR. 6,
BL. P30, SC. A, ET. 2, AP. 8,
JUDETUL ARGES, PITESTI,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)
MUKIBOOKS

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

18. Mini-rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri de
zi, rucsacuri pentru purtat copii, rucsacuri,
genți, genți casual, genți de călătorie, genți
pentru cărți, genți din pânză, genți de pânză,
genți pentru scutece, genți pentru școlari, genți
de mână, genți tip sac, genți pentru haine,
genți de stradă, genți pentru școlari, genți
fabricate din pânză, genți de mână (poșete),
umbrele, umbrele, umbrele de soare, huse
pentru umbrelă, umbrele de ploaie, umbrele
de soare, umbrele pentru copii, săculeți pentru
umbrelă, portbebeuri pentru transportul copiilor,
marsupii pentru transportul copiilor mici, genți de
umăr pentru copii.
28. Jucării, jucării zornăitoare, jucării-balansoar,
jucarii inteligente, jucării modulare, jucării
antistres, jucării vorbitoare, jucării muzicale,
drone (jucării), jucării umplute, jucării flexibile,
căluți-balansoar (jucării), mâncare de jucărie,
animale de jucărie, jucării de pluș, jucării din
cauciuc, jucării de împins, puzzle-uri (jucării),
ceasuri de jucărie, unelte de jucărie, jucării
pentru copii, jucării pentru bebeluși, magazine
de jucărie, castele de jucărie, flori de jucărie,
discuri zburătoare (jucării), corturi de jucărie,
jucării de baie, perne umplute (jucării), figurine
de jucărie, glockenspieluri de jucărie, jucării
din țesături, jucării din pânză, jucării de tras,
jucării pentru pisici, jucării de construit, păsări
de jucărie, mașini de jucărie, aeronave de
jucărie, jucării pentru păsări, jucării pentru apă,
nuchuku de jucărie, tuneluri de jucărie, măști
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de jucărie, seturi de jucării, jucării cu resorturi,
trompete de jucărie, bijuterii de jucărie, plante
de jucărie, jucării cu pușculițe, căsuțe de jucărie,
jucării de lemn, jucării mobile suspendate, jucarii
pentru sugari, jucării mobile de agățat pentru
pătuț (jucării), instrumente muzicale de jucărie,
jucării pentru copii mici, blocuri de asamblare
(jucării), elemente de construcții (jucării), ursuleți
de jucărie umpluți, machete de animale (jucării),
machete de structuri (jucării), jucării utilizate
în piscine, jucării hopa-mitică gonflabile, jucării
din pluș inteligente, case de jucărie modulare,
cutii muzicale de jucărie, jucării de acțiune
electronice, echipament sportiv de jucărie,
blocuri de construcție (jucării), animale de jucărie
umplute, personaje de jucărie fantastice, mănuși
fantezie de jucărie, covorașe de joacă cu jucării
pentru copii mici (jucării), dispozitive de făcut
zgomot (jucării), jucării adaptate pentru activități
educative, echipament de camping de jucărie,
jucării cu cheiță (din plastic), jucării pentru
cărucioare de copii, vehicule de jucărie pentru
copii, jucării fantezie sonore pentru petreceri,
articole de îmbrăcăminte pentru jucării, haine
pentru figurine de jucărie, globuri cu zăpadă
de jucărie, figurine de jucărie de colecție,
covorașe de joacă destinate utilizării cu mașini
de jucărie (jucării), jucării de pluș umplute
cu boabe, jucării gonflabile sub formă de
bărci, distribuitoare mecanice de bomboane (de
jucărie), jucării sub formă de puzzle-uri, jucării
de construit care se îmbină, cuburi de construit
magnetice fiind jucării, jucării cu activități multiple
pentru bebeluși, figurine de jucărie cu poziție
adaptabilă, jucării, jocuri și articole de joacă,
jucării de prindere pentru pătuțuri de sugari,
kituri de asamblat machete la scară (jucării),
jucării prezentate într-un calendar de advent,
jucării de pluș cu păturică de consolare, seturi
de joacă cu mașinuțe de jucărie, seturi de
joacă cu figurine de jucărie, piese de jucărie
pentru învățat alfabetul braille, fotolii puf sub
formă de animale (jucării), jucării flexibile care
produc sunete prin strângere, jucării sub formă
de imitații de alimente, saltele de joc cu jucării
pentru copii mici, figurine de jucărie care pot
lua diferite forme, jucării puse în vânzare sub
formă de seturi, jocuri portabile și jucării cu
funcții de telecomunicații, cărți (jocuri), cărți de
joc, jocuri de cărți, cutii pentru cărți de joc, cărți
de joc karuta (joc de cărți japonez), cărți de
joc japoneze (hanafuda), cărți de joc coreene
(hwatoo), cărți de joc japoneze (utagaruta),
cartonașe de colecție (jocuri de cărți), table
pentru jocul de cărți cribbage, echipament
vândute ca și seturi pentru a juca jocuri de
cărți, corturi de joacă, corturi de joacă pentru
interior, păpuși din material textil, căsuțe de

jucărie pentru copii, jucării-centru de activități
pentru copii, mese multifuncționale pentru copii
(jucării), decorații festive, obiecte fanteziste
pentru petreceri și pomi de Crăciun artificiali.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de cărți
membrilor săi, servicii publicitare pentru cărți,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de administrare a comunităților online,
publicare de materiale publicitare online,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, publicitate la
produsele și serviciile vânzătorilor online prin
intermediul unui ghid online cu funcție de
căutare, furnizare de ghiduri publicitare online
cu funcție de căutare, furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop publicitar, servicii de comenzi online,
furnizarea de servicii online de comparare
de prețuri, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
organizare de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizare și desfășurarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, servicii de
publicitate pentru comercializarea de produse
noi, pregătire de materiale promoționale și de
comercializare pentru terți, informații despre
vânzarea de produse, servicii de publicitate
pentru vânzarea de produse, intermediere
în acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, demonstrație de vânzare (pentru terți),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu umbrele, servicii de evidență a
cadourilor.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
11/11/2020
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(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ

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

(540)
TVR EDUCAȚIONAL

(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
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
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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
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



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

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
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
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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,
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
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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
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
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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
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
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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
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
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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
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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