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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2022 07496

(151)
27/10/2022

(732)
CHRISTIAN CAR SRL

(540)
Tabere Păltiniș

2 M 2022 07540

27/10/2022

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

Poveste după Poveste

3 M 2022 07541

27/10/2022

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

Țară, țară, cine ești?

4 M 2022 07542

27/10/2022

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
TELEVIZIUNE

Lumea financiară

5 M 2022 07718

27/10/2022

NICOLAE CEBOTARENCU

SHIKO DESIGN

6 M 2022 07719

27/10/2022

SC ECO ULTRASOUND SRL

AZAREEA MEDICALS

7 M 2022 07720

27/10/2022

RAUL - VANZARI MOTO S.R.L.

MotoTM

8 M 2022 07721

27/10/2022

CONSULTANTA UBC SRL

UBC

9 M 2022 07723

27/10/2022

SC REFRESH DENT SRL

Re:fresh Dent Smile

10 M 2022 07724

27/10/2022

TUDOREL PILAF

ZAIAFET

11 M 2022 07725

27/10/2022

INTEREVO SHOP SRL

escaune

12 M 2022 07727

27/10/2022

PIETE RESITA S.R.L.

LA ȘURĂ - LOC SPLENDID -

13 M 2022 07728

27/10/2022

CAZANARIA OBREJANA SRL

CĂZĂNĂRIA OBREJANA 1927

14 M 2022 07729

27/10/2022

NUR TRADE

DOUBLE ONE

15 M 2022 07730

27/10/2022

ALEXANDRU MADALIN DINA

DINACORD

16 M 2022 07731

27/10/2022

AMICII BUILDING SRL

AMICII BUILDING

17 M 2022 07732

27/10/2022

HELP TRANS SRL

COMPLEX TURISTIC CETATEA
DRENCOVA

18 M 2022 07734

27/10/2022

ROBERT DANIEL PETRESCU

R

19 M 2022 07735

27/10/2022

CATALIN IONUT COSEREANU BAELLERRY
AVAMSI GREENSHOP SRL

20 M 2022 07736

27/10/2022

SOCIETATEA ROMANA DE
RADIOFUZIUNE

Domnul Do

21 M 2022 07737

27/10/2022

BLACK SEA OIL & GAS SA

Black Sea Oil & Gas

22 M 2022 07738

27/10/2022

BLACK SEA OIL & GAS SA

MGD Project

23 M 2022 07739

27/10/2022

PROD ALCAR IMPEX SRL

Rabla pentru mobilier by haaus

24 M 2022 07740

27/10/2022

COSTIN CRETULESCU

colorbitor

25 M 2022 07741

27/10/2022

WINES OF ROMANIA MA SRL

VINOPHILA

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
26 M 2022 07742

(151)
27/10/2022

(732)
DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

27 M 2022 07743

27/10/2022

DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

ZIG ZAG

28 M 2022 07744

27/10/2022

ARMEDA CARPET SRL

AMD HOME

29 M 2022 07745

27/10/2022

DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

FIȚĂ cu ADIȚĂ

30 M 2022 07746

27/10/2022

DOGAN MEDIA
INTERNATIONAL SA

IEFTIN SCUMP

31 M 2022 07747

27/10/2022

PAUL BÎRNAT

3D Trend Printează-ți
IMAGINAȚIA

3

(540)
KANAL D 2
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07496
27/10/2022
CHRISTIAN CAR SRL, STR.
EUROPA UNITA, NR. 11, JUD.
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA
APPELLO BRANDS SRL, STR.
SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

Tabere Păltiniș
(531)

Clasificare Viena:
01.03.01; 01.03.10; 06.01.02; 26.03.13;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:rosu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Tabere de baschet, tabere de recreere,
tabere de baseball, tabere pentru călărie,
cursuri în cadrul taberelor educative, tabere
de vară (divertisment și educație), cursuri
de instruire în tabere educative, servicii de
tabere de vară (divertisment), organizare de
activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități sportive pentru tabere
de vară, organizare de activități culturale pentru
tabere de vară, cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la canotaj, organizare
de activități de divertisment pentru tabere de
vară, servicii de centre de amuzament pentru
taberele de vacanță, cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la drumeții montane,
cursuri în cadrul taberelor educative referitoare
la tragerea cu arcul, cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la coborârea în rapel,
servicii de divertisment în centre de vacanță,

servicii de educație furnizate prin intermediul
stațiunilor de vacanță, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri educative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizarea de ateliere
recreative (divertisment), ateliere organizate în
scopuri culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de întâlniri pe teme de
educaţie, organizare de prezentări în scop de
instruire, organizare de prezentări cu scopuri
educative, organizare de prezentări în scopuri
culturale, organizare de prezentări în scopuri
recreative, organizare de reprezentaţii în direct
cu scop cultural sau de divertisment, organizare
şi coordonare de evenimente de divertisment,
organizare şi realizare de târguri cu scop cultural
sau educaţional, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare de tururi ghidate (instruire), servicii
de pregătire (educaţie) şi instruire, servicii de
recreere şi instruire, organizare de seminarii
de instruire, organizare de demonstraţii în scop
de instruire, organizare de evenimente culturale
şi artistice, consultanţă privind organizarea
de competiţii culinare, servicii de educaţie
referitoare la arta culinară, servicii de consultanţă
în domeniul competiţiilor culinare, servicii de
divertisment furnizate de hoteluri, furnizare de
instalații de divertisment în hoteluri
43. Furnizarea de informații hoteliere, servicii
de rezervări de hoteluri, servicii de catering
hotelier, servicii de cazare hotelieră, rezervări de
hotel pentru terți, rezervare de cazare la hotel,
organizare de mese la hoteluri, agenții de cazare
(hoteluri, pensiuni), hoteluri, hosteluri, pensiuni,
cazare turistică și de vacanță, servicii de cantină,
servicii de restaurant cu autoservire, servicii de
bufet pentru gustări (snack-bar), asigurarea de
hrană și băuturi, pregătirea mâncărurilor și a
băuturilor, servicii de mâncaruri și băuturi la
pachet, furnizare de alimente și băuturi dintro rulotă mobilă, servicii de catering, servicii de
catering mobil, servicii de catering în exterior,
servicii de catering pentru petreceri de zile
de naștere, servicii de catering pentru case
de oaspeți, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de restaurante pentru turiști, servicii
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de tabere de vacanţă (cazare),
închirierea corturilor, servicii de case de vacanţă,
decorarea de torturi, servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide, servicii
oferite de tabere de vacanță (cazare), case
de vacanță, servicii de cazare pentru vacanțe,
furnizare de cazare pentru vacanțe, închiriere
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de case de vacanță, rezervare de locuri de
cazare pentru vacanțe, organizare de locuri
de cazare pentru vacanțe, închiriere de locuri
de cazare pentru vacanțe, hoteluri, hosteluri,
pensiuni, cazare turistică și de vacanță, furnizare
de cazare temporară în case de vacanță,
furnizare de cazare temporară în apartamente de
vacanță, servicii de rezervare de locuri de cazare
pentru vacanțe, servicii de cazare temporară
oferite de campinguri de vacanță, rezervare
de cazare temporară sub formă de case de
vacanță, închiriere de cazare temporară în case
și apartamente de vacanță, servicii ale agențiilor
de turism pentru rezervarea locurilor de cazare
pentru vacanță.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07540
27/10/2022
SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA

Poveste după Poveste

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Producție de publicitate televizata și
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
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 anun țuri
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 publicitatea,
consultanță privind publicitatea comercială,
consultanță privind publicitatea în presă,
consultanță referitoare la servicii de publicitate

și promovare, dezvoltare de concepții 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, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
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 despre
produse de larg consum prin internet, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar pe
internet, intermediere de contracte de publicitate
pentru alte persoane, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte persoane,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
servicii de marketing pe internet, negociere de
contracte de publicitate, pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizarea de publicitate, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea muzicii 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
radio și de televiziune, publicitate cu răspuns
direct, publicitate de tip pay-per-click (ppc),
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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 întro rețea informatizată, publicitate online printro 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 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
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la siteuri web, servicii de creare de mărci (publicitate
și promovare), servicii de editare de publicitate,
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 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
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 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 parfumerie, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru promovarea băuturilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecțiunile medicale, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, marketing prin influenceri.
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 de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
televiziune, difuzare de programe de televiziune
interactive, difuzare de programe de televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, transmitere
de programe de televiziune, transmitere de
programe de televiziune, transmitere digitală
de date pe internet, distribuire de date sau
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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 conținuț, 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, 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 echipamente pentru televiziune
pentru transmisii din locații exterioare, 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, informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, leasing (închirierea)
de echipamente de televiziune prin cablu,
prestare de servicii de comunicații de voce pe
internet, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,

radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune și radio prin rețele de cablu sau fără
fir, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune cu plată, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune
prin cablu, recepționarea de programe de
televiziune pentru transmisia mai departe către
abonați, redirecționare de mesaje de toate
tipurile la adrese de internet (mesagerie web),
schimb electronic de mesaje prin linii de chat,
spații de chat și forumuri pe internet, servicii
de comunicare online, servicii de comunicații
prestate pe internet, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, servicii de difuzare
prin satelit privind divertismentul, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (itpv), servicii de furnizare a
accesului la internet, servicii de furnizare de
internet, servicii de informații online privind
telecomunicațiile, servicii de 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 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 f
ără 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, 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 și difuzare fără fir de
programe de televiziune, transmisii audio, video
și multimedia prin internet și alte rețele de
comunicații, transmisiuni în direct accesibile
prin intermediul paginilor de internet (cameră

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/10/2022

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 activit ăți 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, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale (instruire),
organizarea de concerte muzicale pentru
televiziune, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), 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, demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de televiziune, divertisment de
tipul programelor de televiziune continue în
domeniul varietăților, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele ip, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor

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 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 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
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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 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 îrr 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 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
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru siteuri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe siteuri 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 electronice dintro 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 echipamente
de iluminat pentru televiziune, informare în
legătură cu activități culturale, furnizarea de
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, furnizarea de informații
despre divertismentul sub formă de jocuri pe
calculator, furnizate online dintr-o bază de
date electronică sau într-o rețea globală de
comunicații, furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, furnizarea de
informații în materie de educație, furnizarea de
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, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
servicii de montaj de producții de divertisment
lejer, servicii de montaj de programe de
televiziune, oferire de divertisment muzical
de către formații vocale, operarea de
echipamente video pentru producția de
programe 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
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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
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni- concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,

producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare
de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte si 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,
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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 online printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de' divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr- o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor

cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio
si 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, organizarea de simpozioane pe
teme de educație, organizarea de simpozioane
pe teme de divertisment, sisteme de
joc (divertisment, educație), organizare de
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, servicii de
imagini video cu ajutorul dronelor, organizarea
de evenimente de divertisment, producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică, servicii de subtitrare,
regizarea de spectacole.
───────
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SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA

Țară, țară, cine ești?

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Producție de publicitate televizata și
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
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 anun țuri
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 publicitatea,
consultanță privind publicitatea comercială,
consultanță privind publicitatea în presă,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, dezvoltare de concepții 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, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
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 despre
produse de larg consum prin internet, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,

furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar pe
internet, intermediere de contracte de publicitate
pentru alte persoane, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte persoane,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
servicii de marketing pe internet, negociere de
contracte de publicitate, pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizarea de publicitate, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea muzicii 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
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 întro rețea informatizată, publicitate online printro 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,
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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 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
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la siteuri web, servicii de creare de mărci (publicitate
și promovare), servicii de editare de publicitate,
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 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
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 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 parfumerie, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru promovarea băuturilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecțiunile medicale, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării

publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, marketing prin influenceri.
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 de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
televiziune, difuzare de programe de televiziune
interactive, difuzare de programe de televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, transmitere
de programe de televiziune, transmitere de
programe 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 conținuț, 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, 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,
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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 echipamente pentru televiziune
pentru transmisii din locații exterioare, 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, informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, leasing (închirierea)
de echipamente de televiziune prin cablu,
prestare de servicii de comunicații de voce pe
internet, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune și radio prin rețele de cablu sau fără
fir, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune cu plată, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune
prin cablu, recepționarea de programe de
televiziune pentru transmisia mai departe către
abonați, redirecționare de mesaje de toate
tipurile la adrese de internet (mesagerie web),
schimb electronic de mesaje prin linii de chat,
spații de chat și forumuri pe internet, servicii
de comunicare online, servicii de comunicații
prestate pe internet, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, servicii de difuzare
prin satelit privind divertismentul, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol

de internet (itpv), servicii de furnizare a
accesului la internet, servicii de furnizare de
internet, servicii de informații online privind
telecomunicațiile, servicii de 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 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 f
ără 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, 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 și difuzare fără fir de
programe de televiziune, 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.
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41. Acordarea de premii în educație, activități
de divertisment, sportive și culturale, activități
sportive și culturale, activități culturale,
administrare (organizare) de activit ăți 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, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale (instruire),
organizarea de concerte muzicale pentru
televiziune, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), 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, demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de televiziune, divertisment de
tipul programelor de televiziune continue în
domeniul varietăților, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele ip, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
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 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 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 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 îrr domeniul divertismentului prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare,
furnizare de informații în materie de educație,
furnizare de informații în materie de divertisment,
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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 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
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru siteuri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe siteuri 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 electronice dintro 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 echipamente
de iluminat pentru televiziune, informare în
legătură cu activități culturale, furnizarea de
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, furnizarea de informații
despre divertismentul sub formă de jocuri pe
calculator, furnizate online dintr-o bază de
date electronică sau într-o rețea globală de
comunicații, furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, furnizarea de
informații în materie de educație, furnizarea de
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, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
servicii de montaj de producții de divertisment
lejer, servicii de montaj de programe de
televiziune, oferire de divertisment muzical
de către formații vocale, operarea de
echipamente video pentru producția de
programe 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
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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
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni- concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
divertisment în direct, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, producție de evenimente sportive
pentru televiziune, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de
filme în scopuri de divertisment, producție de
filme pentru televiziune, producție de materiale
de divertisment audio, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
cablu, producție de programe de divertisment
pentru televiziune, producție de programe
de televiziune în direct pentru divertisment,
producție de programe de televiziune, producție
de programe de televiziune cu subtitrare,
producție de programe de televiziune în direct,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, producție de programe
educative de televiziune, producție de programe
pentru televiziunea prin cablu, producție de
programe radiofonice și de televiziune, producție
de programe tv, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de
televiziune, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment
sub formă de înregistrări audio, producție de
televiziune, producții de film, televiziune și
radio, programare de televiziune (programare),
programe de televiziune prin cablu (programare),
publicare de broșuri cu informații despre
programele de televiziune, publicare de recenzii
online în domeniul divertismentului, publicare

de reviste în format electronic pe internet,
publicare de reviste pe internet, publicare
electronică de texte si 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 online 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

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/10/2022

primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr- o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de programare a
știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare de programe
(software) de divertisment multimedia, servicii de
publicare de divertisment video digital, audio și
multimedia, servicii de realizare a spectacolelor
de divertisment transmise în direct, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment cinematografic, servicii
de divertisment conținând personaje fictive,
servicii de divertisment de tipul organizare
de evenimente sociale de divertisment,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment de
tipul spectacolelor de teatru și cabaret, servicii
de divertisment furnizate de grupuri muzicale
vocale, servicii de divertisment furnizate de
soliști, servicii de divertisment furnizate în timpul
pauzelor din cadrul evenimentelor sportive,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment legate de concursuri, servicii
de divertisment muzical cu jazz, servicii de
divertisment oferite de muzicieni, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment pentru asocierea de utilizatori și
jocuri de calculator, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment pentru
marele public, servicii de divertisment pentru
potrivirea utilizatorilor cu înregistrări audio și
video, servicii de divertisment pentru producția
de spectacole în direct, servicii de divertisment
pentru utilizarea în comun de înregistrări audio

si 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, organizarea de simpozioane pe
teme de educație, organizarea de simpozioane
pe teme de divertisment, sisteme de
joc (divertisment, educație), organizare de
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, servicii de
imagini video cu ajutorul dronelor, organizarea
de evenimente de divertisment, producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică, servicii de subtitrare,
regizarea de spectacole.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)
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SOCIETATEA ROMÂNĂ
DE TELEVIZIUNE , CALEA
DOROBANŢILOR NR. 191,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010565,
ROMANIA

Lumea financiară

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Producție de publicitate televizata și
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
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sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
calcularea cotei de audiență pentru emisiuni
de radio și televiziune, cercetare de pia
ță pentru publicitate, colectarea de informații
privind publicitatea, compilare de anun țuri
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 publicitatea,
consultanță privind publicitatea comercială,
consultanță privind publicitatea în presă,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, dezvoltare de concepții 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, organizarea de
expoziții în scopuri comerciale sau de publicitate,
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 despre
produse de larg consum prin internet, furnizare
de informații comerciale privind publicitatea,
furnizare și închiriere de spațiu, timpi și
mijloace de publicitate, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, închiriere de
spațiu publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar online, închirieri de spațiu publicitar pe
internet, intermediere de contracte de publicitate
pentru alte persoane, intermediere de contracte
de publicitate și promovare pentru alte persoane,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
servicii de marketing pe internet, negociere de
contracte de publicitate, pentru terți, organizare
de abonamente la un canal de televiziune,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizarea de publicitate, pregătire și realizare
de planuri și concepte media și de publicitate,
pregătirea de prezentări audiovizuale pentru
publicitate, promovare de produse și servicii
ale terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare online de
rețele informatizate și pagini web, promovare
(publicitate) de călătorii, promovare, publicitate și

marketing pentru pagini web online, promovarea
afacerii (publicitate), promovarea muzicii 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
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 întro rețea informatizată, publicitate online printro 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 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
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la siteuri web, servicii de creare de mărci (publicitate
și promovare), servicii de editare de publicitate,
servicii de gestionare a forței de muncă
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pentru tehnicieni de filme și televiziune, servicii
de informații comerciale, prin internet, servicii
de informații privind publicitatea, servicii de
intermediere referitoare la publicitate, servicii
de 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
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 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 parfumerie, servicii de
publicitate pentru produse farmaceutice, servicii
de publicitate pentru promovarea băuturilor,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la afecțiunile medicale, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme medicale,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme sociale, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de publicitate prin afișarea de reclame pe
baloane, servicii de publicitate și de promovare,
servicii de publicitate și de promovare de
vânzări, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii promoționale
de publicitate, servicii online de prelucrare de
date, vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, marketing prin influenceri.
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 de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzarea la
televiziune, difuzare de programe de televiziune
interactive, difuzare de programe de televiziune,
inclusiv prin rețele de cablu, transmitere
de programe de televiziune, transmitere de
programe 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 conținuț, 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, 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 echipamente pentru televiziune
pentru transmisii din locații exterioare, 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
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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, informații
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, leasing (închirierea)
de echipamente de televiziune prin cablu,
prestare de servicii de comunicații de voce pe
internet, radiodifuziune de conținut audiovizual
și multimedia pe internet, radiodifuziune de
filme cinematografice pe internet, radiodifuziune
de programe de televiziune pe internet,
radiodifuziune de programe de televiziune
folosind servicii video la cerere și de televiziune
cu plată, radiodifuziune de programe de
televiziune și radio prin rețele de cablu sau fără
fir, radiodifuziune și transmitere de programe
de televiziune, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune cu plată, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune
prin cablu, recepționarea de programe de
televiziune pentru transmisia mai departe către
abonați, redirecționare de mesaje de toate
tipurile la adrese de internet (mesagerie web),
schimb electronic de mesaje prin linii de chat,
spații de chat și forumuri pe internet, servicii
de comunicare online, servicii de comunicații
prestate pe internet, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, servicii de difuzare
prin satelit privind divertismentul, servicii de
difuzare referitoare la televiziunea prin protocol
de internet (itpv), servicii de furnizare a
accesului la internet, servicii de furnizare de
internet, servicii de informații online privind
telecomunicațiile, servicii de 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 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 f
ără 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, 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 și difuzare fără fir de
programe de televiziune, 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 activit ăți 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, servicii oferite de ateliere
organizate în scopuri culturale (instruire),
organizarea de concerte muzicale pentru
televiziune, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), 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, demonstrații în direct
pentru divertisment, desfășurare de ceremonii
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în scopuri de divertisment, desfășurare de
expoziții în scop de divertisment, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
divertisment de televiziune, divertisment de
tipul programelor de televiziune continue în
domeniul varietăților, divertisment difuzat prin
televiziune prin rețele ip, divertisment sub formă
de televiziune pe telefonul mobil, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de tipul concertelor, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de
tipul concursurilor de mers pe role (roller
derby), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, divertisment de tipul prezentă rilor
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 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 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 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 îrr 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 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
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe site-uri web cu muzică în format mp3
de pe internet, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcat ă) pentru siteuri web mp3 de pe internet, furnizare de
muzică digitală, nedescărcabil ă de pe siteuri 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 electronice dintr-
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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 echipamente
de iluminat pentru televiziune, informare în
legătură cu activități culturale, furnizarea de
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau de pe internet, furnizarea de informații
despre divertismentul sub formă de jocuri pe
calculator, furnizate online dintr-o bază de
date electronică sau într-o rețea globală de
comunicații, furnizarea de informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, furnizarea de
informații în materie de educație, furnizarea de
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, managementul artistic
al locurilor amenajate pentru divertisment,
servicii de montaj de producții de divertisment
lejer, servicii de montaj de programe de

televiziune, oferire de divertisment muzical
de către formații vocale, operarea de
echipamente video pentru producția de
programe 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
televiziune, pregătire de emisiuni de divertisment
pentru cinema, pregătire de programe de
divertisment pentru difuzare, pregătire de
programe de televiziune, pregătire de programe
radiofonice și de televiziune, pregătire și
producție de programe de radio și televiziune,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de programe de televiziune,
prezentare de spectacole de divertisment
în direct, producere de emisiuni- concurs
pentru televiziune, producere de programe de
televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, producție de casete audio în scopuri
de divertisment, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de efecte speciale pentru
televiziune, producție de emisiuni de televiziune
de divertisment, producție de emisiuni de
televiziune, producție de evenimente de
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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 si 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 online printr-o bază de date computerizată sau
prin internet, servicii de divertisment furnizate
prin transmisii continue online, servicii de
divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune interactive, servicii de' divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
servicii de biblioteci pentru consultare online,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și formare profesională, servicii de
educație și instruire referitoare la asistența
medicală, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de programe de televiziune, servicii de
furnizare de divertisment sub formă de concerte
în direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de informații și consultanță cu privire
la divertisment, servicii de înregistrări audio,
de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
servicii de învățământ la distanță oferite
online, servicii de jocuri de realitate virtuală
furnizate online dintr- o rețea de calculatoare,
servicii de jocuri electronice nedescărcabile
furnizate prin intermediul internetului, servicii
de jocuri online, nedesărcabile, servicii de
montaj de divertisment lejer, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentatori de radio și de televiziune,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de producție de divertisment sub formă
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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
si 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, organizarea de simpozioane pe
teme de educație, organizarea de simpozioane
pe teme de divertisment, sisteme de
joc (divertisment, educație), organizare de
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, servicii de
imagini video cu ajutorul dronelor, organizarea

de evenimente de divertisment, producere de
podcasturi, închirierea de obiecte folosite în
industria cinematografică, servicii de subtitrare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07718
27/10/2022
NICOLAE CEBOTARENCU,
STRADA BARSANEST, NR.18,
AP.29, SECTOR 6, BUCURESTI,
026182, ROMANIA

SHIKO DESIGN
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
26.04.05; 26.11.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Modele de design grafic descărcabile.
36. Evaluări financiare privind designul de
clădiri.
37. Amenajări
interioare
ale
birourilor(constructii).
41. Formare în domeniul designului, servicii
educaționale
în
domeniul
designului,
organizarea de cursuri de pregătire în domeniul
designului, servicii de formare în domeniul
designului, organizare de cursuri de pregătire
în domeniul designului, instruire în domeniul
amenajărilor interioare.
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42. Design pentru magazine, design de mobilier,
design pentru restaurante, design artistic
comercial, design de produs, design vizual,
design grafic, design arhitectural, design
industrial, design industrial , stilism (design
industrial), design artistic industrial, servicii
de design mobilier, design interior pentru
magazine, proiectare (design) de restaurante,
proiectare (design) de puburi, servicii de design
arhitectural, proiectare (design) de magazine,
proiectare (design) de cluburi, proiectare
(design) de băi, proiectare (design) de clădiri,
artă grafică și design, proiectare (design)
de bucătării, servicii de design industrial,
proiectare (design) de birouri, servicii de
design comercial, design de centre comerciale,
design grafic și industrial, servicii tehnologice
privind designul, consultanță privind designul
ambalajelor, proiectarea (designul) spațiului
interior, evaluări tehnice privind designul,
planificare în domeniul designului, cercetare în
domeniul designului, design și dezvoltare de
produs, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, consultanță în materie de design,
servicii de design de produs, servicii de
design de încălțăminte, servicii de design
pentru restaurante, proiectare (design) pentru
extinderea clădirilor, design arhitectural pentru
decorațiuni interioare, design de mobilier de
birou, design grafic asistat de calculator, design
de ambalaje pentru terți, design de clădiri de
birouri, design arhitectural pentru planificare
urbană, servicii de design privind interioarele
magazinelor, servicii de design interior pentru
magazine, întocmire de rapoarte referitoare
la design, servicii pentru proiectare (design)
de spitale, evaluare a designului de produs,
analiză a designului de produs, servicii de
design de dulapuri, servicii de design privind
vitrinele magazinelor, servicii de design interior
și exterior, servicii de design în domeniul
arhitecturii, servicii de design interior pentru
buticuri, servicii de design arhitectural pentru
expoziții, servicii pentru proiectare (design)
de puburi, servicii pentru proiectare (design)
de hoteluri, servicii pentru proiectare (design)
de cluburi, servicii pentru proiectare (design)
de birouri, servicii de design grafic pentru
calculator, servicii profesionale privind designul arhitectural, analiza și evaluarea designului produselor, servicii de design grafic pentru
suprafețe vitrate, creare de design de produse
de consum, servicii de design pentru amplasare
de birouri, servicii pentru designul de clădiri
industriale, design de modele simulate pe
calculator, design de decorațiuni interioare
pentru magazine, servicii de design interior
pentru comerțul cu amănuntul, servicii pentru

proiectare (design) de unități de restaurație,
servicii de design de mobilier pentru interiorul
navelor, servicii de design de mobilier pentru
interiorul clădirilor, servicii de design de
mobilier pentru interiorul aeronavelor, servicii
de consultanță în materie de design interior,
servicii de consultanță în materie de design
industrial, servicii de consultanță în domeniul
designului arhitectural, design de modele 3d
pentru imprimantă 3d, design de modele de
simulare pe calculator, servicii tehnologice
și design privind acest domeniu, servicii de
design privind comerțul cu amănuntul, servicii
de design privind publicarea de documente,
proiectare și design grafic pentru crearea siteurilor web, servicii de consiliere în materie
de inginerie de design, servicii de design în
materie de reproducere de documente, servicii
de design interior bazat pe principiile feng shui,
consultanță profesională privind designul de
bucătării la comandă, furnizarea de informații cu
privire la designul industrial, servicii de design
de mobilier pentru interiorul automobilelor,
proiectare (design) de turnuri de birouri cu mai
multe etaje, schițe de design pentru ambalaje,
recipiente, veselă și tacâmuri pentru masă,
servicii de design interior și servicii conexe de
informare și consiliere, amenajarea interioară
magazinelor, amenajări interioare comerciale,
amenajări interioare pentru clădiri, platforme
pentru design grafic sub formă de software
ca serviciu (saas), furnizare de informații în
domeniul designului arhitectural printr-un site
web, servicii de informare privind armonizarea
culorilor, vopselelor și a mobilierului pentru
design interior, servicii de infromare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
design interior, servicii de informare privind
combinațiile de culori, vopsele și mobilier pentru
designul de exterior.
44. Design de grădină și peisagistic.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07719
27/10/2022
SC ECO ULTRASOUND SRL,
STR. LĂMÂIȚEI, NR.7, JUDET
MURES, TÎRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07720
27/10/2022
RAUL - VANZARI MOTO
S.R.L., STR. MARTIR CORNEL
POPESCU, NR. 21, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

MotoTM
(531)

AZAREEA MEDICALS
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
27.05.25; 26.01.05; 29.01.01; 29.01.02;
29.01.07
(591) Culori revendicate:maro, galben, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
38. Activități transmitere internet.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.25;
18.01.05; 29.01.01; 29.01.06; 29.01.08
(591) Culori revendicate:portocaliu, gri, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a
motociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje
laterale
pentru
motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri de frână
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,
etriere de frână (piese de motociclete),
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
butuci de roată pentru vehicule (motociclete),
dispozitive
pentru
sprijinirea
picioarelor
pentru motociclete, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
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frână (componente ale motocicletelor), cabluri de
frână (componente ale motocicletelor), panouri
frontale de protecție (piese de motociclete),
camere de aer pentru pneuri de motociclete,
faruri pentru motociclete, dispozitive de iluminat
pentru motociclete(exceptand transportul lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondență, prin mijloace
electronice, prin intermediul siteurilor web și prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de vânzare cu ridicata si amănuntul referitoare
lamotociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje
laterale
pentru
motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri de frână
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,
etriere de frână (piese de motociclete),
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
butuci de roată pentru vehicule (motociclete),
dispozitive
pentru
sprijinirea
picioarelor
pentru motociclete, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână (componente ale motocicletelor), cabluri de
frână (componente ale motocicletelor), panouri
frontale de protecție (piese de motociclete),
camere de aer pentru pneuri de motociclete,
faruri pentru motociclete, dispozitive de
iluminat pentru motociclete, servicii de vânzare
cu ridicata si amănuntul online referitoare
lamotociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,

componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje
laterale
pentru
motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri de frână
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,
etriere de frână (piese de motociclete),
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
butuci de roată pentru vehicule (motociclete),
dispozitive
pentru
sprijinirea
picioarelor
pentru motociclete, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână (componente ale motocicletelor), cabluri
de frână (componente ale motocicletelor),
panouri frontale de protecție (piese de
motociclete), camere de aer pentru pneuri de
motociclete, faruri pentru motociclete, dispozitive
de iluminat pentru motociclete, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la motociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje
laterale
pentru
motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri de frână
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,
etriere de frână (piese de motociclete),
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schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
butuci de roată pentru vehicule (motociclete),
dispozitive
pentru
sprijinirea
picioarelor
pentru motociclete, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână (componente ale motocicletelor), cabluri de
frână (componente ale motocicletelor), panouri
frontale de protecție (piese de motociclete),
camere de aer pentru pneuri de motociclete,
faruri pentru motociclete, dispozitive de
iluminat pentru motociclete, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
motociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje
laterale
pentru
motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri
de frână pentru motociclete, apărători de
noroi pentru motociclete, lanțuri cu role
pentru motociclete, etriere de frână (piese
de motociclete), schimbătoare de viteze
(piese de motociclete), butuci de roată
pentru vehicule (motociclete), dispozitive
pentru sprijinirea picioarelor pentru motociclete,
cabluri
de
ambreiaj
(componente
ale
motocicletelor), pedale de frână (componente
ale motocicletelor), cabluri de frână (componente
ale motocicletelor), panouri frontale de protecție
(piese de motociclete), camere de aer pentru
pneuri de motociclete, faruri pentru motociclete,
dispozitive de iluminat pentru motociclete,
furnizarea de informatii despre vanzarea de
produse, prezentate sub forma unui ghid de
comenzi online, cu functie de cautare, cu privire
la motociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi

pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje
laterale
pentru
motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri de frână
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,
etriere de frână (piese de motociclete),
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
butuci de roată pentru vehicule (motociclete),
dispozitive
pentru
sprijinirea
picioarelor
pentru motociclete, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână (componente ale motocicletelor), cabluri de
frână (componente ale motocicletelor), panouri
frontale de protecție (piese de motociclete),
camere de aer pentru pneuri de motociclete,
faruri pentru motociclete, dispozitive de iluminat
pentru motociclete, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
motociclete, motociclete electrice, motociclete
pentru motocros, motociclete de teren, atașe
de motocicletă, cricuri pentru motociclete,
amortizoare pentru motociclete, ghidoane pentru
motociclete, pneuri pentru motociclete, suporturi
pentru motociclete, roți pentru motociclete, șei
de motocicletă, portbagaje pentru motociclete,
componente pentru motociclete, lanțuri pentru
motociclete, cadre de motociclete, angrenaje
pentru motociclete, motoare pentru motociclete,
spițe pentru motociclete, claxoane pentru
motociclete, pedale pentru motociclete, spătare
pentru motociclete, bandă derapantă pentru
motociclete, huse adaptate pentru motociclete,
portbagaje
laterale
pentru
motociclete,
avertizoare sonore pentru motociclete, furci
frontale pentru motociclete, roți libere pentru
motociclete, pinioane pentru transmisiile
motocicletelor, ghidoane (componente ale
motocicletelor), lanțuri de transmisie pentru
motociclete, distanțiere frontale (părți de
motociclete), jante de roți pentru motociclete,
huse de șa pentru motociclete, discuri de frână
pentru motociclete, apărători de noroi pentru
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motociclete, lanțuri cu role pentru motociclete,
etriere de frână (piese de motociclete),
schimbătoare de viteze (piese de motociclete),
butuci de roată pentru vehicule (motociclete),
dispozitive
pentru
sprijinirea
picioarelor
pentru motociclete, cabluri de ambreiaj
(componente ale motocicletelor), pedale de
frână (componente ale motocicletelor), cabluri de
frână (componente ale motocicletelor), panouri
frontale de protecție (piese de motociclete),
camere de aer pentru pneuri de motociclete,
faruri pentru motociclete, dispozitive de iluminat
pentru motociclete, conducerea şi administrarea
afacerilor, gestiunea afacerilor comerciale, relaţii
publice şi relatii cu clienţii, servicii de
comercializare, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, compilarea şi
sistematizarea informatiilor în baze de date
computerizate, servicii de publicitate, marketing
și promovare, publicitate, publicitate online întro reţea computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintro bază de date computerizată sau de pe
internet, agentii de servicii de import și export,
administrarea, organizarea și managementul
afacerilor, lucrări de birou.
39. Închirieri
de
motociclete,
închirierea
mijloacelor de transport.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07721
27/10/2022
CONSULTANTA UBC SRL, STR.
PÂRÂULUI, NR. 1, MANSARDA,
AP. 2, SAT REDIU, JUDET IASI,
COMUNA REDIU, IAȘI, ROMANIA
WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS SRL, STR. 11 IUNIE,
NR. 51, CLADIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

UBC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, marketing promoțional, campanii de
marketing, estimări pentru marketing, informații
de marketing, consultanță în marketing,

publicitate
și
marketing,
asistență
în
marketing, marketing de produse, studii de
marketing, servicii de marketing, servicii de
marketing comercial, analiza tendințelor de
marketing, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță în publicitate și
marketing, întocmire de planuri de marketing,
servicii de agenție de marketing, furnizare
de informații de marketing, investigații privind
strategia de marketing, planificare de strategii
de marketing, efectuarea de studii de marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, dezvoltare
de planuri de marketing, dezvoltare de concepte
de marketing, cercetarea de piață și studii de
marketing, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, servicii de marketing privind
motoarele de căutare, organizare și coordonare
de evenimente de marketing, producție de
înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri de
marketing, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, servicii de marketing
furnizate prin intermediul rețelelor digitale,
furnizare de servicii de consiliere în marketing
pentru producători, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, dezvoltarea
și implementarea de strategii de marketing
pentru alte persoane, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de marketing în domeniul
optimizării traficului pe site-uri web, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, promovare de produse
și servicii pentru terți, dezvoltare de campanii
promoționale, servicii de agenție de publicitate,
servicii publicitare pentru crearea identității de
brand pentru alte persoane, consultanță în
afaceri, consultanță profesională în afaceri ,
consultanță profesională în afaceri, consultanță
în managementul afacerilor, consultanță
în planificarea afacerilor, consultanță în
organizarea afacerilor, consultanță în afaceri
pentru firme, servicii de consultanță în
afaceri, consultanță privind planificarea în
afaceri,
consultanță
în
afaceri
privind
publicitatea, consultanță în materie de
afaceri, consultanță privind cercetarea în
afaceri, consultanță în planificarea afacerilor
și în continuitatea afacerilor, consultanță
în afaceri privind marketingul strategic,
consultanță în domeniul strategiilor de afaceri,
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consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, consultanță în managementul
și organizarea afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în administrarea afacerilor,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță în
afaceri privind insolvabilitatea, managementul
și consultanța în procesele de afaceri,
servicii de consultanță în afaceri privind
producția, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, consultanță
în materie de management al afacerilor,
consultanță privind conducerea afacerilor pentru
întreprinderi comerciale, consultanță și informații
privind managementul afacerilor comerciale,
consultanță privind conducerea afacerilor
pentru întreprinderi industriale, consultanță
privind managementul afacerilor, inclusiv prin
internet, consultanță în domeniul afacerilor
privind reorganizarea financiară, consultanță în
materie de eficiență a afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri privind prelucrarea datelor,
consultanță privind organizarea de campanii
promoționale în afaceri, servicii de consultanță
în afaceri privind performanțele întreprinderilor,
consiliere și consultanță în afaceri referitoare
la francizare, servicii de consultanță și
consiliere în managementul afacerilor, servicii de
cercetare și consultanță în domeniul afacerilor,
consultanță în domeniul managementului
afacerilor și al marketingului, servicii de
asistență și consultanță în managementul
afacerilor, consultanță profesională, investigații
sau informații în domeniul afacerilor, consultanță
în afaceri, în domeniul transportului și
al livrărilor, servicii de consultanță în
materie de management al afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în managementul afacerilor pentru
întreprinderi industriale, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, prin intermediul
internetului, servicii de consultanță în materie
de organizare și managementul afacerilor,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor în domeniul tehnologiei informațiilor,
consultanță în administrarea afacerilor cu privire
la aspecte legate producție, managementul
afacerilor și consultanță în materie de organizare
a întreprinderii, servicii de consultanță în
materie de organizare și management al
afacerilor, consultanță în managementul și
organizarea afacerilor, în domeniul administrării
de personal, consultanță în managementul
afacerilor în domeniul călătoriilor în interes de
serviciu, asistență și consultanță în materie

de administrare și organizare a afacerilor,
servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind geationarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere de
fonduri, consultanță în administrarea afacerilor,
în domeniul dezvoltării directorilor și personalului
de conducere, servicii de consultanță în
afaceri privind implementarea de sisteme de
management al calității, consultanță în materie
de management al afacerilor în sectorul de
transport și livrări, servicii de consultanță în
afaceri privind deschiderea unei reprezentanțe
auto în sistem de franciză, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07723
27/10/2022
SC REFRESH DENT SRL, STR.
ROMULUS VUIA, NR. 171, JUDET
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA 130, ET. 1,
EP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

Re:fresh Dent Smile
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 27.05.19;
02.09.10
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de stomatologie, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistență medicală, servicii
de consiliere medicală, servicii de radiografie,
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servicii de chirurgie de implanturi dentare,
servicii de ortodonție, servicii de stomatologie
estetică, servicii de imagistică cu raze x
de uz medical, imagistică optică pentru
diagnosticare medicală, servicii de consiliere
medicală individuală oferite pacienților, servicii
de evaluare medicală, servicii de imagistică
medicală, servicii de tratament medical, servicii
de tratamente medicale oferite de clinici și
spitale, servicii de ultrasunete pentru scopuri
medicale, servicii medicale de igienă orală.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07725
27/10/2022
INTEREVO SHOP SRL, STR.
BARBU ȘTEFĂNESCU DE LA
VRANCEA NR. 49, BL. 7, SC.
B, AP. 30, JUD. CONSTANȚA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07724
27/10/2022
TUDOREL PILAF, STR. LACUL
URSULUI NR.2, BL P1, SC, 2, ET,
1, AP 15, JUD. ILFOV, OTOPENI,
ILFOV, ROMANIA

escaune
(531)

Clasificare Viena:
12.01.09; 27.05.01; 26.01.03; 29.01.14
(591) Culori revendicate:verde (HEX#58b9a4,
HEX #aee3d9), portocaliu (HEX
#ec5224, HEX #d6775a), crem (HEX
#f9f3e8), galben (HEX #e2b072 HEX
#f6b537)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
20. Scaune, canapele, mese (mobilier).
───────

ZAIAFET
(531)

Clasificare Viena:
02.03.23; 02.03.26; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/10/2022

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07727
27/10/2022
PIETE RESITA S.R.L., PIAȚA
1 DECEMBRIE 1918 NR. 1A,
JUD. CARAȘ-SEVERIN, REȘIȚA,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07728
27/10/2022
CAZANARIA OBREJANA SRL,
SAT OBREJA NR. 639, JUD.
CARAȘ SEVERIN, COMUNA
OBREJA, CARAȘ SEVERIN,
ROMANIA

CĂZĂNĂRIA OBREJANA 1927
(531)

LA ȘURĂ - LOC SPLENDID (531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.11
(591) Culori revendicate:gri (Pantone coll
gray 8)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive.
43. Servicii de cazare temporară, asigurare de
hrană și băuturi.
───────

Clasificare Viena:
27.05.01; 25.12.01; 25.12.25; 27.07.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, pălincă,
rachiu.
35. Publicitate și marketing, servicii de consiliere
în afaceri privind francizele, servicii de comerț cu
băuturi alcoolice.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07729
27/10/2022
NUR TRADE, B-DUL TRAIAN S3
P, JUD. NEAMȚ, PIATRA NEAMȚ,
610130, NEAMȚ, ROMANIA

medicala (screening), servicii medicale clinice,
asistenta medicala, ingrijire medicala, consiliere
alimentara si nutritionala.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07731
27/10/2022
AMICII BUILDING SRL, STR. TIHA
BÎRGĂULUI STR. PRINCIPALĂ
NR. 295, JUD. BISTRITA NASAUD,
TIHA BÎRGĂULUI, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

DOUBLE ONE
(531)

Clasificare Viena:
02.05.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Extensii gene.
26. Extensii par.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07730
27/10/2022
ALEXANDRU MADALIN DINA,
STR MURGUTA NR. 2, BLOC 7,
AP. 7, SECTOR 6, BUCURESTI,
061222, ROMANIA

DINACORD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de fizioterapie, terapie fizica,
servicii de terapie, consiliere medicala pentru
persoanele cu dizabilitati, consielere in domeniul
sanatatii,
servicii
spitalicesti,
examinare

AMICII BUILDING
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.07; 29.01.12
(591) Culori revendicate:galben, negru, verde
(Pantone PMS 3955, Pantone PMS
3965, Pantone PMS 3975, Pantone
PMS 3985, Pantone Black)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07732
27/10/2022
HELP TRANS SRL, STR.
TIMIŞORII NR.1, JUD. CARAȘ
SEVERIN, ORAVIȚA, CARAȘ
SEVERIN, ROMANIA
RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR 115, BL
15, SC. A, APT 19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07734
27/10/2022
ROBERT DANIEL PETRESCU,
STR. SMARANDA BRAESCU
NR. 47A, TRONSON 2, ET. 2,
AP. 15, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

R
(531)

COMPLEX TURISTIC
CETATEA DRENCOVA
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.13; 07.15.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară servicii de unităţi de cazare
(hoteluri, pensiuni), furnizarea de facilităţi pentru
camping, servicii de motel, servicii de furnizare
de alimente şi băuturi, servicii oferite de un
restaurant, servicii oferite de baruri și cafenele,
servicii de bistro, servicii de catering, servicii de
bufet, servicii de bufet pentru gustări (snack-bar),
servicii de cluburi cu restaurante private, servicii
de club pentru furnizare de mâncare și băuturi.
───────

Clasificare Viena:
26.11.13; 26.01.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Producție de înregistrări sonore și muzicale
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07735
27/10/2022
CATALIN IONUT COSEREANU,
BD. BASARABIA NR. 100, BL. E2 ,
SC. E , ET. 4 , AP. 48, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022122, ROMANIA
AVAMSI GREENSHOP SRL, BD.
BASARABIA NR. 100, BL. E2 ,
SC. E , ET. 4 , AP.48, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022122, ROMANIA

BAELLERRY
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale,
genți de voiaj și de transport, umbrele și
parasolare, bastoane, bice, harnașament și
articole de șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale., portofele, portofele pentru
carduri, portofele, inclusiv portcarduri, portofele
din piele, portofele de încheietura mâinii, poșete,
portmonee și portofele, portofele atașabile la
curea, portofele din metale prețioase, suporturi
pentru carduri (portofele), portofele (nu din
metale prețioase), portofele de purtat sub
braț, genți și portofele din piele, portofele cu
compartimente pentru carduri, portofele fixate
la încheietura mâinii, portofele cu fixare pe
gleznă, bagaje, pungi, portofele și alte accesorii,
portofele pentru monede neconfecționate din
metal pretios, portofele din piele pentru carduri
de credit, portofele din piele pentru cardurile
de credit, suporturi sub formă de portofele
pentru chei, suporturi pentru cărți de vizită sub

formă de portofele, rucsacuri, ranițe (rucsacuri),
mini-rucsacuri, rucsacuri mici, rucsacuri pentru
camping, rucsacuri de zi, rucsacuri tip raniță,
rucsacuri cu rotile, rucsacuri pentru alpiniști,
rucsacuri de munte, rucsacuri pentru drumeții,
rucsacuri pentru transportat copii, serviete,
serviete diplomat, serviete (marochinărie),
serviete din piele, serviete pentru bărbați,
serviete pentru documente, serviete pentru
școlari , serviete pentru școlari, serviete și genți
diplomat, serviete (articole din piele), serviete
din imitație de piele, genți, genți scoțiene,
genți sportive, genți casual, genți boston, genți
diplomat, bagaje (genți), genți servietă, genți
impermeabile, mânere (genți), genți de pânză,
genți de mână, genți de lucru, genți pentru
sport, genți pentru sport, genți de plajă, genți
de stradă, genți din piele, genți pentru scutece,
genți pentru șa, genți pentru curieri, genți de
seară, genți pentru cărți, genți pentru școlari,
genți de călătorie, genți stil bandulieră, genți
de umăr, genți din pânză, genți pentru haine,
genți pentru camping, genți pentru drumeții,
genți pentru școlari , genți pentru gimnastică,
genți cu rotile, genți cu bandulieră, genți tip
sac, armaturi pentru genți (piese structurale de
genți), genți multifuncționale pentru atleți, genți
fabricate din pânză, genți de mână (poșete),
genți flexibile pentru haine, genți diplomat
pentru documente, transportoare pentru animale
(genți), genți de transport universale, genți
cu structură moale, genți pentru îmbrăcăminte
sport, genți cu imprimeu muzical, genți din blană
sintetică, genți de cumpărături din piele, genți
sport de uz general, genți pentru cosmetice (fără
conținut), genți pentru cosmetice vândute goale,
genți pentru schimbat scutece (înfășat), genți de
mână pentru bărbați, genți de voiaj din pânză,
poșete mici (genți de mână), genți din imitatie de
piele, structuri pentru genți de mână, genti pentru
farduri vandute goale, genți pentru accesorii de
tricotat, genți de umăr pentru copii, genți de
voiaj pentru avion, genți de voiaj pentru pantofi,
genți sub formă de tub, genți pentru instrumente
și partituri (muzică), genți pentru cumpărături
fabricate din piele, genți de voiaj cu rotile,
genti de voiaj din materiale plastice, etichete
adezive de piele pentru genți, genți pentru unelte
(neechipate) pentru motociclete, genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, genți universale de
sport cu rotile, genți mici de voiaj (pentru sejururi
scurte), genți cu două despărțituri stil doctor
(gladstone), borsete și genți de purtat la brâu,
genți de voiaj din piele pentru haine, genți
pentru ieșiri la sfârșit de săptămână, genți de
voiaj din imitație de piele, genti pentru articole
de toaleta vandute goale, genți tricotate, altele
decât cele din metale prețioase, genți care pot

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/10/2022

fi spălate, pentru articole de toaletă, valijoare
pentru articole de îmbrăcăminte de noapte (genți
pentru sejururi scurte), cutii de transport, cutii
din piele, cutii pentru cravată, cutii de machiaj,
cutii din piele pentru pălării, cutii din imitații
de piele, cutii pentru cravate, pentru voiaj, cutii
de pălării, pentru voiaj, cutii pentru cărți de
vizită (portvizite), cutii pentru corespondență și
documente de valoare, cutii de pălării din imitație
de piele, curele pentru patine, curele pentru
pinteni, curele pentru bagaje, curele de umăr,
curele din piele, curele de harnașament, curele
pentru portmonee, curele din piele (șelărie),
curele din imitație de piele, curele de umăr
din piele, curele pentru scărițe de șa, curele
pentru genți de mână, curele de piele pentru
bagaje, curele de bagaje cu încuietori, bice cu
mai multe curele (bice), curele pentru cai care săi împiedice să roadă gardul grajdului, port-bebe,
umbrele, umbrele, umbrele de soare, umbrele
pentru copii, umbrele de plajă, umbrele de
golf, umbrele de ploaie, umbrele și parasolare,
umbrele de soare, inele pentru umbrele, huse
pentru umbrele, cadre pentru umbrele sau
umbrele de soare, tije pentru umbrele și umbrele
de soare, umbrele de ploaie telescopice,
umbrele de plajă (umbrele de soare pentru
plajă), umbrele de soare impermeabile, piese
metalice pentru umbrele, umbrele japoneze
din hârtie (karakasa), huse pentru umbrele de
soare, baston-umbrelă (bastoane transformabile
în umbrele), umbrele pentru pictură în aer liber,
umbrele japoneze din hârtie uleiată (janomegasa), umbrele de soare pentru grădină, terase
și curți interioare.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07736
27/10/2022
SOCIETATEA ROMANA DE
RADIOFUZIUNE , STR. GENERAL
BERTHELOT NR.60-64, SECTOR
1, COD FISCAL RO 8296093,
BUCURESTI, BUCURESTI, RO,
ROMANIA

Domnul Do

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, servicii de agenție de publicitate,
tnchirierea spațiului publicitar, publicitate prin
poștă, închirierea timpului publicitar în mediile
de comunicare, producția de clipuri publicitare,

postarea de afișe publicitare, furnizarea de
informații de afaceri prin intermediul unui
site web, consultanță privind strategiile de
comunicare în relațiile publice, consultanță
privind strategiile de comunicare în publicitate,
dezvoltarea de concepte publicitare, publicitate
directă prin poștă, răspândirea materialelor
publicitare, distribuirea de eșantioane, servicii
de așezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informații
privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relații media, machetare
pentru promoțiile publicitare sau de vânzări,
servicii de revizuire a articolelor din ziar,
publicitate online pe o rețea de calculatoare,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de comerț online cu amănuntul
pentru muzica digitală descărcabilă, servicii
de comerț online cu amănuntul online
pentru filmele și muzica descărcabilă și
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
publicitate exterioară, publicitate cu plata per
click, recrutarea de personal, servicii de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, relații publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor
și datelor scrise, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzărilor pentru terți, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicații, sistematizarea informațiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
țintă, pregătirea documentației fiscale, servicii
de depunere a documentației fiscale, servicii
de telemarketing, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea și menținerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea și
menținerea informațiilor în registre, optimizarea
traficului site- urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
38. Telecomunicații, închirierea timpului de
acces la rețelele globale de calculatoare,
furnizarea accesului la bazele de date,
comunicații prin terminalele de calculator,
comunicații prin rețelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor și imaginilor, servicii de baze de date
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electronice publice (servicii de telecomunicații),
transmisie de podcasturi, furnizarea de
informații in domeniul telecomunicațiilor,
trimiterea de mesaje, furnizarea de forumuri
online, difuzarea prin intermediul radioului,
comunicații radio, transmiterea prin satelit, flux
continuu (streaming) de date, transmiterea
e- mailurilor, transmiterea felicitărilor online,
transmiterea fișierelor digitale, furnizarea
accesului utilizatorilor la rețelele globale de
calculatoare, transmisia video la cerere, servicii
de videoconferință, transmisia fără fir (wireless).
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, furnizarea facilităților
de recreere, divertisment radio, producția
de programe radio și de televiziune,
închirierea echipamentelor audio, organizarea
și susținerea colocviilor, organizarea și
susținerea de concerte, organizarea și
susținerea
conferințelor,
organizarea
și
susținerea congreselor, prezentarea prestațiilor
live, transfer de know-how (instruire), furnizarea
de informații în domeniul educație, examinări
referitoare la educație, servicii educaționale
furnizate de școli, examinări referitoare la
educație, servicii educaționale furnizate de
școli, tehnoredactare computerizată electronică,
servicii de divertisment, furnizarea de informații
în domeniul divertismentului, furnizarea de
informații cu privire la activitățile recreaționale,
producții de film, altele decât filmele publicitare,
furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii
video la cerere, servicii de compoziție muzicală,
producția de muzică, servicii de reporteri de
știri, publicarea online a cărților și jurnalelor
electronice, furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de muzică, nedescărcabilă, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), organizarea de expoziții în
scopuri culturale sau educaționale, organizarea
de spectacole (servicii de impresar), raportare
fotografică, fotografie, prezentarea prestațiilor
live, publicarea de texte, altele decât textele
de publicitate, divertisment radio, producția de
programe radio și de televiziune, producția
de spectacole, servicii de studiouri de
înregistrare, furnizarea de recenzii pentru
scopuri de divertisment sau culturale, furnizarea
clasamentelor folosite în scopuri de divertisment
sau culturale, scenarii, altele decât cele
publicitare, producții de teatru, închirierea de
înregistrări sonore, organizarea și susținerea
de simpozioane, predare/servicii educaționale/
servicii de instruire, scenarii, altele decât cele
de film, scrierea de texte, educație muzicală,

desfășurarea de evenimente de divertisment,
producerea de podcasturi.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului,
oferirea de sisteme informatice virtuale prin
cloud computing, închirierea de calculatoare,
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultantă software pentru calculatoare,
crearea și mentenanța site-urilor web pentru terți,
crearea și proiectarea pentru terți de indexuri
de informații bazate pe site-urile web (servicii
de tehnologia informației), stocarea electronică a
datelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07737
27/10/2022
BLACK SEA OIL & GAS SA,
CALEA FLOREASCA NR. 175,
ETAJ 10, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

Black Sea Oil & Gas
(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01
(591) Culori revendicate:albastru (RGB
000114187, 035031030), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
4. Gaz natural, petrol.
37. Extracție de gaze, forare pentru petrol și
gaze, foraje pentru petrol sau zăcăminte de gaz,
foraje adânci pentru zăcăminte de petrol sau
de gaz, lucrări de construcții subterane legate
de conductele de alimentare cu gaz, lucrări de
construcții subterane legate de magistrală de
alimentare cu gaz.
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40. Tratarea

gazelor naturale, prelucrarea
gazelor și petrolului.
42. Servicii tehnice în domeniul producției de
energie electrică și gaze naturale, servicii
științifice, servicii tehnologice științifice, servicii
științifice și cercetare în acest domeniu, servicii
de analiză industrială, servicii de cercetare
industrială, servicii de analiză și cercetare
industrială, servicii de explorări în domeniul
industriei petroliere, a gazului și miniere, servicii
de analiză și testare pentru lucrările petroliere,
servicii de analiză și testare pentru industria
petrolului, servicii de analiză și testare în
domeniul explorării petroliere, servicii de analiză
și testare în domeniul exploatării petroliere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07738
27/10/2022
BLACK SEA OIL & GAS SA,
CALEA FLOREASCA NR. 175,
ETAJ 10, SECTOR 1, BUCURESTI,
014459, ROMANIA

MGD Project

42. Realizarea de studii de fezabilitate cu privire
la exploatarea gazelor, servicii de analiză și
testare în domeniul explorării petroliere, servicii
de explorări în domeniul industriei petroliere, a
gazului și miniere.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

Rabla pentru
mobilier by haaus

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea și administrarea
afacerilor, administrarea programelor de
loialitate pentru clienți, crearea programelor
de loialitate pentru colectarea și reciclarea
mobilierului și a produselor din masa lemnoasă,
toate serviciile menționate fiind derulate în
magazine fizice și on-line.
40. Servicii preluare mobilier folosit și a altor
produse din lemn, servicii reciclare mobilier și
produse de lemn.

(531)

Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.01
(591) Culori revendicate:albastru (RGB
000114187, 035031030), negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Extracție de gaze, forare pentru petrol și
gaze, foraje pentru petrol sau zăcăminte de gaz,
foraje adânci pentru zăcăminte de petrol sau
de gaz, lucrări de construcții subterane legate
de conductele de alimentare cu gaz, lucrări de
construcții subterane legate de magistrală de
alimentare cu gaz.
39. Transport de gaze prin conducte, servicii
publice de distribuție a gazelor naturale.
40. Tratarea gazelor naturale, prelucrarea
gazelor și petrolului.

M 2022 07739
27/10/2022
PROD ALCAR IMPEX SRL, STR.
DUMBRAVEI NR. 10 E, JUDETUL
NEAMT, PIATRA NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA
FRISCH & PARTNERS SRL, BDUL CAROL I, NR. 54B, ET. 3,
APT. 5, SECTOR 2, BUCURESTI,
020915, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2022 07740
27/10/2022
COSTIN CRETULESCU,
STR. ÎNTRE GARLE NR. 4A,
BUCURESTI, 7000, ROMANIA

colorbitor

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2022 07741
27/10/2022
WINES OF ROMANIA MA SRL,
STRADA SOLDAT GH. BUCIUMAT,
NR. 26, BLOC C-D, ETAJ 5,
SCARA 3, AP. 508D, SECTORUL 1,
BUCURESTI, ROMANIA
PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDETUL
IASI, IAȘI, 700730, IAȘI, ROMANIA

VINOPHILA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Anason (lichior), aniset (lichior), aperitive,
arac (arak) / arak (arac), băutură alcoolică
distilată pe bază de grâne, băuturi alcoolice,
cu excepţia berii, băuturi alcoolice care conţin
fructe, bitter, coniac, cidru alcoolic, cocktailuri, alcoolice, curacao, digestive (lichioruri şi
spirtoase), băuturi distilate, esenţe alcoolice,
extracte alcoolice, extracte din fructe, alcoolice,
gin, hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch,
lichioruri, băuturi alcoolice pe bază de trestie
de zahăr, lichioruri de mentă, perry, piquette,
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
pe bază de bere, alcool din orez, rom, sake,
spirtoase (băuturi), vodcă, whisky, vin, băuturi pe
bază de vin, punci de vin, băuturi care conțin
vin (șprițuri), cocteiluri preparate pe bază de
vin, băuturi aperitive pe bază de vin, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă, asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (rfp), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile, contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor,
servicii specializate privind eficienţa afacerilor,
evaluări ale afacerilor, investigaţii privind

afacerile, consultanţă în organizarea afacerilor,
cercetări
privind
afacerile,
servicii
de
consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor hoteliere, managementul afacerilor,
managementul afacerilor cu privire la furnizorii
de servicii indepedente, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, managementul afacerilor cu privire
la programele de rambursare pentru terţi,
servicii de intermediere afacerilor cu privire
la cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi
cu antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, servicii de informații comerciale
referitoare la vinuri, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
servicii de lobby comercial, machetare pentru
promoţiile publicitare sau de vânzări, negocierea
şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru
terţi, negocierea contractelor de afaceri pentru
terţi, servicii de revizuire a articolelor din ziar,
stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
sondaje de opinie, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
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managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, servicii de
comparare a preţurilor, servicii de achiziţie pentru
terţi (achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru
alte afaceri), promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor scrise, servicii
administrative pentru relocarea afacerilor,
furnizarea de clasamente ale utilizatorilor în
scopuri comerciale sau publicitare, servicii
oferite de centrale telefonice, servicii de comerț
cu amănuntul în legătură cu produse de
brutărie, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, promovarea
vânzarilor pentru terţi, închirierea de standuri
de vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, scrierea de curriculum vitae pentru
terţi, scrierea de cv-uri pentru terţi, servicii
de consultanță în afaceri pentru transformare
digitală, servicii de intermediere de afaceri pentru
punerea în legătură a diverși specialiști cu
clienți, servicii de primire a vizitatorilor, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor, oferirea de
informații de tip carte de telefoane, intermedierea
abonamentelor la servicii de plată electronică a
taxelor de drum pentru terți, desfășurarea de
evenimente comerciale, servicii de prelucrare a
datelor, închiriere de case de marcat, servicii
de generare de potențiali clienți, servicii de

comandă on-line în domeniul restaurantelor
cu vânzare pentru acasă și livrare, servicii
de promovare pentru crearea unei identități
de brand pentru terți, promovarea produselor
prin intermediul influencerilor, marketing prin
influenceri, servicii de comerţ, servicii de comerţ
cu amănuntul, servicii de comerţ cu ridicata,
servicii de comerţ online, servicii de informare a
consumatorilor.
41. Organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, evenimente de degustare de
vinuri, organizare si conducere de evenimente
de degustare de vinuri, divertisment în
legătură cu degustarea de vinuri, degustări
de vin (servicii de divertisment), degustări
de vinuri (servicii educaționale), organizare
de evenimente de divertisment, planificarea
unor piese de teatru sau spectacole muzicale,
organizare de spectacole în scop cultural,
organizarea de evenimente in scop cultural,
organizare de evenimente culturale si de
divertisment, organizarea de evenimente
culturale comunitare, organizarea petrecerilor,
planificarea și organizarea de petreceri
(divertisment), servicii de discotecă, furnizare de
servicii de divertisment de club, servicii de club
social în scopuri de divertisment, organizarea
şi desfăşurarea activităţilor culturale, organizare
și prezentare de spectacole de divertisment
legate de stil și modă, organizare si
prezentare de spectacole, festivaluri (organizare
de -) în scopuri recreative, organizarea
de evenimente recreative, divertisment oferit
prin internet, furnizarea de activități culturale,
academii (educaţie), rezervarea locurilor
pentru spectacole, servicii de caligrafie,
spectacole cinematografice, spectacole de
cinema, servicii de club (divertisment sau
educaţie), antrenare (instruire), organizarea şi
susţinerea colocviilor, organizarea şi susţinerea
de concerte, organizarea şi susţinerea
conferinţelor,
organizarea
şi
susţinerea
congreselor, cursuri prin corespondenţă, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, transfer de
know-how (instruire), regizarea de filme,
alta decât filmele publicitare, furnizarea de
informaţii în domeniul educaţie, examinări
referitoare la educaţie, servicii educaţionale
furnizate de şcoli, tehnoredactare computerizată
electronică, servicii de amuzament, servicii
de divertisment, furnizarea de informaţii în
domeniul divertismentului, furnizarea de filme,
nedescărcabile, prin servicii video la cerere,
servicii de jocuri furnizate online de la o reţea
computerizată, servicii de tabere de vacanţă
(divertisment), organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii de
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karaoke, servicii de reporteri de ştiri, publicarea
online a cărţilor şi jurnalelor electronice,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, organizarea de competiţii
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de loterii, organizarea de baluri, organizarea de
spectacole (servicii de impresar), organizarea de
spectacole de modă în scopuri de divertisment,
organizarea de evenimente de divertisment
de tip cosplay (joc costumat), planificarea de
petreceri (divertisment), fotografie, prezentarea
prestaţiilor live, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, publicarea cărţilor,
divertisment radio, producţia de programe
radio şi de televiziune, furnizarea facilităţilor
de recreere, furnizarea de informaţii cu
privire la activităţile recreaţionale, furnizarea
de recenzii pentru scopuri de divertisment sau
culturale, furnizarea clasamentelor folosite în
scopuri de publicitate sau culturale, pictură
pe faţă, instruirea în sado (instruirea în
ceremonia ceaiului), organizarea şi susţinerea
de seminarii, organizarea şi susţinerea de
simpozioane, predare, servicii educaţionale,
servicii de instruire, divertisment de televiziune,
furnizarea de programe de televiziune,
nedescărcabile, prin intermediul serviciilor
video la cerere, traducere, meditaţii, ghidare
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire), recalificare vocaţională, organizarea
şi susţinerea de ateliere (instruire), scrierea
de texte, regizarea de spectacole, transfer de
cunoștințe de afaceri și know-how (training),
servicii de certificare educațională, și anume
oferirea de cursuri de formare și examinare
în domeniul educaţional, cercetare în domeniul
educaţional, organizarea de evenimente de
divertisment, desfășurarea de evenimente de
divertisment, jocuri de tip escape room
(divertisment), prezentarea de expoziții muzeale,
producere de podcasturi.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07742
27/10/2022
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD. MARASTI, NR. 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011465,
ROMANIA

KANAL D 2
(531)

Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.24; 27.07.01; 26.01.03
(591) Culori revendicate:gri (HEX #AFADAE,
#DCDCDC), portocaliu (HEX #E46224)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciatate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii cu scop comercial sau
publicitar.
38. Servicii de comunicatii si transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafica, mesaje si date
prin reletele de telecomunicatii, retele de
telecomunicatii fara fir, internet, retele de
servicii de informatii si retele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
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transmisie electronica de continut de date,
grafica, sunet si video, transmisie si streaming
de programe, continut audio si vizual, si
continut media de divertisment prin retele
de calculatoare globale si prin retele de
comunicatii fara fir, servicii de transmisie de
continut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de continut media tematic,
servicii de retransmisie de continut media
audiovizual, servicii de furnizare de continut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fara
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe baza de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
si transmisiune de continut audio, video
si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicatii si/sau comunicatii
si/sau radiodifuzare si/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care incorporeaza servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicatii si telecomunicatii video on
demand, inclusiv servicii de comunicatii si
telecomunicatii near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele si modalitatile de transmisie
si comunicatii, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, stiri, continut editorial.
41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
creatie, productie si distributie de programe de
televiziune si filme, prin orice mijloace, creatie
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
materiale audio/audiovideo de orice tip de
continut, productie de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de continut, distributie de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de continut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune si filme, furnizare de video care

nu poate fi descarcat, programe de televiziune
si filme, furnizare de continut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creatie,
productie, furnizare si distributie de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creatie, productie, furnizare si
distributie jocuri interactive video si pentru mobil,
creatie, productie si comunicare de divertisment,
stiri si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii cu scop educativ, cultural
sau de divertisment, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07743
27/10/2022
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD. MARASTI, NR. 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011465,
ROMANIA

ZIG ZAG
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.08;
27.05.17; 27.05.19; 26.01.01; 26.11.03
(591) Culori revendicate:portocaliu (HEX
#FBAD17, #D68D26), maro (HEX
#362514), galben (HEX #F9B428,
#FCF6B8)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciatate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii cu scop comercial sau
publicitar.

38. Servicii

de comunicatii si transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafica, mesaje si date
prin reletele de telecomunicatii, retele de
telecomunicatii fara fir, internet, retele de
servicii de informatii si retele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronica de continut de date,
grafica, sunet si video, transmisie si streaming
de programe, continut audio si vizual, si
continut media de divertisment prin retele
de calculatoare globale si prin retele de
comunicatii fara fir, servicii de transmisie de
continut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de continut media tematic,
servicii de retransmisie de continut media
audiovizual, servicii de furnizare de continut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fara
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe baza de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
si transmisiune de continut audio, video
si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicatii si/sau comunicatii
si/sau radiodifuzare si/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care incorporeaza servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicatii si telecomunicatii video on
demand, inclusiv servicii de comunicatii si
telecomunicatii near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele si modalitatile de transmisie
si comunicatii, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, stiri, continut editorial.
41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
creatie, productie si distributie de programe de
televiziune si filme, prin orice mijloace, creatie
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
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materiale audio/audiovideo de orice tip de
continut, productie de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de continut, distributie de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de continut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune si filme, furnizare de video care
nu poate fi descarcat, programe de televiziune
si filme, furnizare de continut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creatie,
productie, furnizare si distributie de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creatie, productie, furnizare si
distributie jocuri interactive video si pentru mobil,
creatie, productie si comunicare de divertisment,
stiri si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii cu scop educativ, cultural
sau de divertisment, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2022 07744
27/10/2022
ARMEDA CARPET SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI-URZICENI, NR. 50,
DN2, HALA PRINCIPALĂ, SAT
AFUMAŢI, JUD. ILFOV, COMUNA
AFUMAȚI, ILFOV, ROMANIA
LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE, NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, ROMANIA

AMD HOME
(531)

Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
27.05.19; 01.01.02; 03.07.01
(591) Culori revendicate:alb, negru, magenta
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
27. Covoare și mochete (textile), covoare,
carpete și preșuri, covoare pentru hol.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07745
27/10/2022
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD. MARASTI, NR. 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011465,
ROMANIA

FIȚĂ cu ADIȚĂ
(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.11; 27.05.17; 27.05.19;
26.01.03; 26.04.05
(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#B8E3EA, #85d3df), roşu (HEX
#F14924), negru (HEX #000000), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciatate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii cu scop comercial sau
publicitar.

38. Servicii

de comunicatii si transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafica, mesaje si date
prin reletele de telecomunicatii, retele de
telecomunicatii fara fir, internet, retele de
servicii de informatii si retele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronica de continut de date,
grafica, sunet si video, transmisie si streaming
de programe, continut audio si vizual, si
continut media de divertisment prin retele
de calculatoare globale si prin retele de
comunicatii fara fir, servicii de transmisie de
continut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de continut media tematic,
servicii de retransmisie de continut media
audiovizual, servicii de furnizare de continut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fara
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe baza de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
si transmisiune de continut audio, video
si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicatii si/sau comunicatii
si/sau radiodifuzare si/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care incorporeaza servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicatii si telecomunicatii video on
demand, inclusiv servicii de comunicatii si
telecomunicatii near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele si modalitatile de transmisie
si comunicatii, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, stiri, continut editorial.
41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
creatie, productie si distributie de programe de
televiziune si filme, prin orice mijloace, creatie
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,
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materiale audio/audiovideo de orice tip de
continut, productie de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de continut, distributie de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de continut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune si filme, furnizare de video care
nu poate fi descarcat, programe de televiziune
si filme, furnizare de continut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creatie,
productie, furnizare si distributie de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creatie, productie, furnizare si
distributie jocuri interactive video si pentru mobil,
creatie, productie si comunicare de divertisment,
stiri si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii cu scop educativ, cultural
sau de divertisment, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07746
27/10/2022
DOGAN MEDIA INTERNATIONAL
SA, BD. MARASTI, NR. 65-67,
INTRAREA D, PAVILION T,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011465,
ROMANIA

IEFTIN SCUMP
(531)

Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 26.11.03; 14.05.20
(591) Culori revendicate:gri (HEX #797A7C),
alb (HEX #FFFFFF), roşu (HEX
#9F4C48, #EE6052), portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate prin intermediul serviciilor media
audiovizuale, publicitate tv, publicitate radio,
publicitate online, publiciatate online prin
intermediul dispozitivelor electronice, inclusive
tablete si telefoane, servicii de promovare
si publicitate oferite pe si prin internet,
extranet, lans, si alte retele de comunicatii
electronice, promovare de divertisment, filme,
programe, material de promovare divertisment,
trailere pentru divertisment, sport, concerte,
stiri privint celebritati si divertisment, promovare
privind educatie, jocuri, activitati, concursuri,
evenimente, organizare si desfasurare de
expozitii si competitii cu scop comercial sau
publicitar.
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38. Servicii

de comunicatii si transmisie,
respectiv transmisie de voce, audio, sunet,
video, imagini, grafica, mesaje si date
prin reletele de telecomunicatii, retele de
telecomunicatii fara fir, internet, retele de
servicii de informatii si retele de date, servicii
de transmisie, respectiv servicii de transmisie
prin cablu, servicii de transmisie prin satelit,
transmisie electronica de continut de date,
grafica, sunet si video, transmisie si streaming
de programe, continut audio si vizual, si
continut media de divertisment prin retele
de calculatoare globale si prin retele de
comunicatii fara fir, servicii de transmisie de
continut media audiovizual de divertisment,
servicii de transmisie de continut media tematic,
servicii de retransmisie de continut media
audiovizual, servicii de furnizare de continut
media audiovizual, inclusiv online, servicii de
televiziune prin radiodifuzare, prin internet,
servicii de radio, radiodifuzare tv prin cablul
radiodifuzare tv prin satelit, radiodifuzare fara
fir, transmisii video la cerere, radiodifuzare tv
pe baza de abonament, radiodifuzare tv de
tip pay per view, servicii media mobile de
natura transmisiilor electronice, radiodifuzare
si transmisiune de continut audio, video
si multimedia inclusiv text, date, imagini,
audio, fisiere video si audio prin intermediul
internetului, comunicatiilor fara fir, retelelor de
comunicatii electronice si retele de calculatoare,
servicii de stiri si de agentii de stiri, servicii
interactive de televiziune precum telecomunicatii
si/sau comunicatii si/sau radiodifuzare si/
sau transmisie, servicii interactive pentru
telespectatori inclusiv spectatorii pe telefoane
mobile si pcuri sau alte dispozitive electronice,
fie servicii de telecomunicatii si/sau comunicatii
si/sau radiodifuzare si/sau transmisie, servicii
de radiodifuzare care incorporeaza servicii
interactive, servicii de transmisie, servicii de
radiodifuzare, servicii de simulcast, servicii
de comunicatii si telecomunicatii video on
demand, inclusiv servicii de comunicatii si
telecomunicatii near video on demand, furnizare,
prin toate mijloacele si modalitatile de transmisie
si comunicatii, de divertisment, filme, opere
audiovizuale, programe audiovizuale, videouri,
programe de televiziune, stiri, continut editorial.
41. Creatie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
productie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
distributie de inregistrari sonore, vizuale,
audiovizuale, prin orice mijloace si modalitati,
creatie, productie si distributie de programe de
televiziune si filme, prin orice mijloace, creatie
de opere audiovizuale, emisiuni, programe,

materiale audio/audiovideo de orice tip de
continut, productie de opere audiovizuale,
emisiuni, programe, materiale audio/audiovideo
de orice tip de continut, distributie de opere
audiovizuale, emisiuni, programe, materiale
audio/audiovideo de orice tip de continut,
furnizare de video on demand, programe de
televiziune si filme, furnizare de video care
nu poate fi descarcat, programe de televiziune
si filme, furnizare de continut de divertisment
online, servicii de divertisment prin intermediul
unei rețele de comunicații, de natura jocurilor
online și a site-urilor web care oferă o mare
varietate de informații de divertisment de interes
general, servicii de entertainment, creatie,
productie, furnizare si distributie de programe
multimedia, servicii de informare privind
divertismentul, creatie, productie, furnizare si
distributie jocuri interactive video si pentru mobil,
creatie, productie si comunicare de divertisment,
stiri si servicii educationale printr-o retea globala
de comunicare de natura unor pagini de internet
afisand o varietate de informatie de divertisment
de interes general cu privire la divertisment,
aducatie, antrenamente, sport, sanatate, cultura,
inclusiv filme, programe de televiziune, videouri,
clipuri de filme, fotografii, si alte materiale
multimedia, inclusiv sub forma de podcasts si
webcasts, informatii cu privire la divertisment,
filme, documentare, stabilire grila de programe
tv si radio, materiale de promovare, trailere,
sport, concerte, competitii, celebritati, stiri de
divertisment, programe, educatie, jocuri, cultura,
timp liber, activitati, sanatate, concursuri si
evenimente, organizare, productie si prezentare
de showuri, competitii, spectacole de jocuri,
concerte, expozitii cu scop educativ, cultural
sau de divertisment, evenimente, concursuri,
evenimente de scena, reprezentatii teatrale,
reprezentatii live, furnizare de informatii si servicii
de consultanta privind oricare din cele anterior
mentionate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2022 07747
27/10/2022
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Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.07.01
(591) Culori revendicate:turcoaz, galben,
maro, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
40. Servicii de reproducere în 3d, aplicare
de modele în relief pe suprafețe de hârtie,
asamblare de produse pentru terți, imprimare
3d, aplicare de desene în relief pe suprafețe
de carton, teșirea sticlei, prelucrarea ceramicii,
servicii pentru tratarea prin suflare a unei
suprafețe, extrudarea materialelor din plastic,
informații în domeniul prelucrărilor de materiale,
gravuri cu laser, servicii de marcare cu laser,
laminarea plasticului, laminarea hârtiei, tratarea
și prelucrarea hârtiei, turnare în forme a
materialelor plastice, ștanțare (gravare prin
presiune), fasonarea componentelor metalice,
tratarea materialelor pentru fabricarea articolelor
ceramice.
───────

ERATĂ

Referitor la cererea depusă pentru înregistrarea mărcii SOLLUXE, în data de 26/10/2022, nr. de depozit
M 2022 07693 și publicată în data de 02/11/2022, clasele corecte sunt:
Clasa 3
Creme de protecție solară; produse pentru lustruirea automobilelor; ceară auto; detergenți pentru
curățarea automobilelor; șampon pentru vehicule; produse de curățare pentru vehicule; produse pentru
lustruirea anvelopelor de vehicule; preparate abrazive pentru întreținerea vehiculelor; parfumuri;
parfumuri pentru automobile; parfumuri pentru corp; parfumuri de uz personal; machiaj (produse
pentru fata, ochi, gene, buze, sprancene); seturi de machiaj; gene false; adezivi pentru fixarea genelor
false; adezivi pentru gene, păr și unghii false; produse pentru curățenie și igienă personală; unghii false
de uz cosmetic; adezivi pentru fixarea unghiilor false; abțibilduri pentru decorarea unghiilor; adezivi
pentru scopuri cosmetice; odorizante; odorizant difuzor; antiperspirante (articole de toaletă); preparate
antistatice pentru scopuri casnice; aromatice (uleiuri esenţiale); astringente pentru scopuri cosmetice;
preparate chimice de curăţare pentru scopuri casnice; măşti de înfrumuseţare; plasturi cu gel pentru
ochi utilizati in scopuri cosmetice; sclipici de unghii; aer comprimat presurizat pentru curăţare şi
desprăfuire; ceară de cizmărie; preparate cosmetice pentru gene; truse cosmetice; cosmetice; creme
pentru articolele din piele/ceruri pentru articolele din piele; abţibilduri decorative pentru scopuri
cosmetice; cosmetice pentru sprâncene; praf de lustruit/pastă de lustruit bijuterii; preparate de
lustruire; ceară de lustruit; creme de lustruit; hârtie de lustruit; pietre de lustruit; piatră ponce.
Clasa 8
Pensete pentru gene artificiale; pensete; accesorii pentru manichiură electrice sau neelectrice; truse de
manichiură; pile de unghii pentru manichiură; etuiuri pentru instrumente de manichiură; truse de
manichiură (electrice); instrumentar de pedichiură; truse de pedichiură; ustensile pentru manechiură și
pedichiură; pile electrice de unghii; pile electronice pentru picioare; capete cu role pentru pile de
picioare folosite la eliminarea pielii întărite; foarfece; foarfece pentru cuticule; clești pentru unghii;
tacâmuri, cuțite de bucătărie și ustensile de tăiat de bucătărie; șurubelnițe; șurubelnițe (unelte
manuale); ustensile abrazive (ustensile de mână); cuţite pentru deschis cutiile; cuţite ceramice; pensete
pentru cuticule/cleşti pentru cuticule; ştanţe (unelte de mână)/clupe (unelte de mână)/cuţite pentru
filete; (unelte de mână); pile abrazive; ondulatoare pentru gene; pile (tools); aparate de lustruit unghiile,
electrice sau neelectrice/bureţi de şlefuit pentru unghii, electrici sau neelectrici; plăci de păr; unelte
pentru grădină, acţionate manual; pistoale (unelte de mână); maşini de tuns părul de uz personal,
electrice sau neelectrice; maşini de tuns părul pentru animale (ustensile de mână); maşini de împletit
părul, electrice; pensete pentru îndepărtarea părului; ustensile de mână pentru ondularea părului;
unelte de mână, acţionate manual; aparate cu laser pentru îndepărtarea părului, altele decât cele
pentru scopuri medicale; foarfeci pentru gazon (ustensile de mână); seturi de manichiură; seturi de
manichiură, electrice; freze (unelte de mână); cuţite de mărunţit (unelte de mână)/cuţite de descărnat
(unelte de mână)/satâre (unelte de mână); ciocane de scos cuiele, acţionate manual/cleşti de scos
cuiele, acţionaţi manual; mojare pentru sfărâmare (unelte de mână); unghiere, electrice sau neelectrice;
seturi de pedichiură; cleşti de perforat (unelte de mână); instrumente de ascuţit; truse de bărbierit;
veselă de argint (cuţite, furculiţe şi linguri); desfăcătoare de conserve, neelectrice/deschizătoare de

conserve, neelectrice; curele pentru unelte (suporturi); feliatoare de legume, acționate
manual/mărunţitoare de legume, acționate manual; cuţite pentru friptură; furculițe pentru friptură;
cuţite de legume; tocătoare de legume; spiralizatoare de legume, acţionate manual; decojitoare de
legume, acţionate manual.
Clasa 9
Suporturi pentru selfie, utilizate ca accesorii pentru telefoane inteligente; folii de protecție pentru
tablete; folii de protecție adaptate pentru telefoane inteligente; folii de protecție adaptate pentru
ecrane de calculatoare; suporturi de microreceptoare telefonice pentru autovehicule; huse pentru
telefoane inteligente; huse din piele pentru telefoane mobile; huse cu tastatură pentru telefoane
inteligente; huse de tip flip pentru telefoane mobile; huse pentru telefoane mobile, din pânză sau
material textil; huse pentru laptopuri; genți adaptate pentru laptopuri; dispozitive periferice de
calculator; gadgeturi la purtător (dispozitive periferice pentru calculatoare); periferice adaptate pentru a
fi folosite la calculatoare; componente de calculator periferice fără fir; mouse (periferice de calculator);
adaptoare usb; adaptoare audio; adaptoare video; cabluri adaptoare (electrice); adaptoare pentru
telefoane; cabluri adaptoare pentru căști; mufe pentru cabluri electrice; suporturi de tablete adaptate
pentru folosirea în automobile; huse din piele pentru tablete; huse pentru tablete; tablete; ieșiri pentru
televizoare; telecomenzi pentru televizoare; adaptoare stereo pentru automobile; adaptoare de curent
electric destinate utilizării cu priza brichetă auto; table electronice de scris; joystick-uri pentru
calculator; joystickuri adaptate pentru telefoane inteligente; console pentru căști; căști; senzori de
umiditate; comutatoare de umiditate; termostate electrice; termostate de cameră; termostate digitale
pentru control climatic; termometre; instrumente de control al temperaturii (termostate); stații meteo
digitale; stații meteo fără fir; cronometre de bucătărie, neelectrice; temporizatoare pentru bucătărie;
ochelari 3D; aparate de analiză a aerului; sisteme de avertizare anti-furt; aparatura didactică
audiovizuală; monitoare pentru bebeluşi; cititoare de coduri de bare; cântare de baie; sonerii
(dispozitive de avertizare); camere video; tastaturi pentru calculatoare; rame foto digitale; dispozitive
pentru iluminarea ouălor; panouri informative cu afişaj electronic; table electronice interactive;
extinctoare de incendiu; alarme de incendiu; pături ignifuge; dispozitive de stingere a incendiilor;
avertizoare luminoase (semnale luminoase); videoproiectoare; sisteme de poziţionare globală (GPS);
kituri hands-free (mâini libere) pentru telefoane; higrometre; aparate şi echipamente pentru salvarea
vieţii; colaci de salvare; veste de salvare; centuri de salvare; plute de salvare; aparate de măsurat;
dispozitive de măsurat, electrice; instrumente de măsurare; microscoape; mouse pad-uri/suporturi
pentru mouse; instrumente de navigaţie; aparate de proiecţie; dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal; articole de îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor; veste de siguranţă reflectorizante; lasere de salvare cu semnale luminoase; cap de
manechin pentru cursuri de coafor (material didactic); pături de supravieţuire; torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice; articole pentru acoperirea capului sub formă de căști de
protecție; încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor; geamanduri de
semnalizare; sonerii de semnalizare; lămpi de semnalizare; panouri de semnalizare, luminoase sau
mecanice; fluiere de semnalizare; detectoare de fum; baterii solare; panouri solare pentru producerea
de energie electrică; ochelari; fluiere pentru sporturi; stative pentru aparatele foto; stroboscoape;
indicatoare de temperatură; termohigrometre; aparate de înregistrare a timpului; ceasuri (dispozitive de
înregistrare a timpului); conuri de trafic; trepiede pentru aparatele de fotografiat; triunghiuri de
avertizare a avarierii vehiculului; monitoare video pentru bebeluşi; staţii radio portabile (walkie-talkie);

instrumente şi aparate de cântărire; pipete pentru măsurare, altele decât de uz medical sau de uz
menajer; pipete pentru laborator.
Clasa 10
Biberoane pentru hrănirea sugarilor; tetine pentru hrănirea sugarilor; aparate de masaj; instrumente
pentru măsurarea temperaturii; bratari pentru măsurarea temperaturii; suzete pentru sugari; jucării
care zornăie cu inele pentru dentiție încorporate; coliere pentru dentiție pentru ameliorarea durerilor
cauzate de erupția dinților; aspiratoare nazale; perne de uz medical pentru susținerea copiilor mici la
îmbăiere; perne de uz medical pentru susținerea copiilor mici în timpul examinării; articole pentru
alăptarea bebelușilor; dispozitive pentru masaj gingival pentru bebeluși; aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor; saltele cu aer pentru bebeluși (de uz medical); perne cu aer pentru
bebeluși (pentru uz medical); centuri abdominale; corsete abdominale; aparate pentru tratarea acneei;
dozatoare de aerosoli pentru scopuri medicale; jucării sexuale; termometre pentru scopuri medicale;
aparate de vibromasaj; cleme pentru tetine/cleme pentru suzete; măști faciale terapeutice; aparate
pentru spălarea cavităţilor corporale; brăţări pentru scopuri medicale; articole de îmbrăcăminte de
compresie; ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale; aparate pentru masajul estetic; mănuşi pentru
masaj; păpuşi gonflabile (păpuşi pentru sex); aparate de masaj; pisoare portabile.
Clasa 11
Aparate cu leduri pentru uscarea unghiilor; dezumidificatoare; instalații de aerisire; aparate şi maşini de
purificare a aerului; sterilizatoare de aer; încălzitoare pentru pat; pături, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale; covoare încălzite electric; fântâni de ciocolată, electrice; ustensile pentru gătit, electrice;
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la USB; încălzitoare de căni cu alimentare la USB;
umidificatoare; aparate de uscare; ventilatoare electrice pentru uz personal; fiare de călcat cu abur
pentru ţesături; filtre pentru aerul condiţionat; filtre pentru apa potabilă; aparate de gătit la aburi,
electrice; saci pentru picioare, încălziţi electric; încălzitoare pentru picioare, electrice sau neelectrice;
aparate de dezinfectare, nu cele pentru scopuri medicale; aparate pentru încălzirea lipiciului; uscătoare
de păr; lanterne pentru cap/lămpi portabile cu fixare pe cap; încălzitoare, electrice, pentru biberoane;
perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri medicale/pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale; numere luminoase pentru case; aparate pentru hidromasaj; maşini de făcut
îngheţată; aparate de iluminat pentru vehicule; lumini pentru vehicule; lumini, electrice, pentru pomul
de Crăciun/instalaţii electrice pentru pomul de crăciun; lumini pentru automobile/lumini de automobile;
aparate de iluminat cu diode luminiscente (LED); aparate de gătit multifuncţionale; încălzitoare pentru
farfurii; încălzitoare de buzunar; sterilizatoare; toalete, portabile; lanterne electrice/lanterne electrice
de buzunar; încălzitoare de apă; instalaţii de purificare a apei; aparate de filtrare a apei; sterilizatoare de
apă; aparate şi maşini pentru purificarea apei; aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei.
Clasa 16
Pensule pentru aplicarea vopselelor; rechizite școlare; produse de birotica; produse de imprimerie,
papetărie și rechizite școlare; carioci; table de scris albe; sisteme de prezentare tip flipchart; bibliorafturi
de prezentare; markere evidențiatoare; markere pentru documente; suporturi pentru accesoriile de
birou; coșuri de birou pentru accesorii de birou; organizatoare de birou; organizatoare personale;
albume; suporturi cu sertare pentru papetărie (rechizite de birou); instrumente pentru desen; seturi
pentru desen; degetare pentru utilizare la birou; steguleţe din hârtie; hărţi geografice; agende; culori

pastel (creioane); ascuţitori de creioane, electrice sau neelectrice; suporturi de fotografii; benzi
autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic; suporturi pentru stilouri şi creioane; abţibilduri
(papetărie); caractere (numere şi litere)/litere (caractere); tabliţe de scris; cărţi de scris sau de colorat;
truse cu instrumente de scris (papetărie); truse cu instrumente de scris (seturi); cărți de colorat.
Clasa 18
Rucsacuri pentru transportat copii; portbebeuri pentru transportul copiilor; marsupii pentru transportul
copiilor mici; cadre de pus în spate pentru transportul copiilor; ghiozdane școlare; ghiozdane; genți
impermeabile; genți servietă; genți casual; genți; cutii de machiaj; genți pentru gimnastică; genţi pentru
camping; genţi de plajă; etuiuri pentru carduri (portofele pentru carduri); bice; îmbrăcăminte pentru
animale; zgărzi pentru animale; huse de protecţie pentru animale; genţi de mână; hamuri pentru
animale; portchei; lese din piele; portofele; poşete; curele din piele (şelărie); pieptare (harnaşament);
umbrele; cravaşe.
Clasa 21
Căni speciale cu muștiuc pentru hrănirea copiilor; cădițe pentru bebeluși; bureți abrazivi; bureți pentru
curățare; bureți pentru frecare; bureți pentru raclete de geam; portfarduri (accesorizate); pensule de uz
cosmetic; pensule pentru buze; separatoare din spumă pentru degetele de la picioare folosite în
pedichiură; perii pentru igiena personală; perii pentru animale (perii; dispozitive electrice pentru
atragerea şi uciderea insectelor; cădiţe pentru bebeluşi, portabile; coşuri pentru uz casnic; desfăcătoare
de sticle, electrice şi neelectrice; articole de periat; perii pentru încălţăminte; perii electrice, cu excepţia
componentelor maşinilor; difuzoare de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele parfumate, electrice
sau neelectrice; coşuri pentru scutece folosite; dispozitive pentru presat tubul de pastă de dinți; vase de
mâncare pentru animale de casă; vase de mâncare pentru animale de casă, automate; pipete pentru
sos; forme de prăjituri; cârpe pentru spălarea pardoselilor; cârpe de curăţare/pânze de curăţare;
piepteni pentru animale; piepteni; piepteni electrici; recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie;
ustensile pentru gătit, neelectrice; ustensile cosmetice; spatule cosmetice; aparate de odorizare de uz
personal; coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/pubele/lăzi de gunoi; ştergătoare de praf, neelectrice; cârpe
de şters praful (pânze); perii pentru sprâncene; perii pentru gene; răzători pentru bucătărie; capete
pentru periuţele de dinţi electrice; încălzitoare pentru biberoane, neelectrice; vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric; cădiţe gonflabile pentru bebeluşi; fierbătoare, neelectrice; aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice; recipiente pentru bucătărie; ustensile de bucătărie; suporturi de
cuţite pentru masă; aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau neelectrice; bureţi pentru
machiaj; perii pentru machiaj; veselă pentru camping; râşniţe pentru uz casnic, acţionate manual; perii
pentru unghii; pulverizatoare de parfum/atomizoare pentru parfumuri; aparate împotriva ţânţarilor cu
conectare la priză; cârpe pentru lustruire; cutii de răcire portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice; bureţi pentru pudră; lavete cu fibră abrazivă/lavete pentru curăţare; perii pentru frecat;
dozatoare de săpun; suporturi pentru bureţi; bureţi pentru uz casnic; perii de toaletă; truse de
voiaj/genţi de cosmetice dotate; dozatoare pentru hârtia de toaletă/igienică; bureţi pentru toaletă;
ustensile pentru toaletă; suporturi pentru hârtia de toaletă/igienică; periuţe de dinţi; periuţe de dinţi,
electrice; suporturi pentru scobitori; ustensile pentru uz casnic; coşuri pentru deşeurile din hârtie;
aparat cu jet de apă pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor; mănuși abrazive pentru curățat pielea.

Clasa 28
Jucării; puzzle-uri; covoare de joacă puzzle (jucării); articole de gimnastică; aparate de gimnastică; bănci
pentru gimnastică; aparate pentru antrenament sportiv; tastaturi pentru jocuri; controler jocuri video
(gamepad); aparate pentru jocuri; saltea de joacă pentru bebeluşi; mingi pentru jocuri; jocuri de masă;
blocuri de construcţie (jucării); jocuri de construcţie; măşti de carnaval; pomi de crăciun din material
sintetic; suporturi pentru pomii de Crăciun; truse de magie; darts; păpuşi; case de păpuşi; drone (jucării);
manşe de comandă pentru jocurile video; bile de sticlă pentru jocuri; măşti (obiecte de divertisment);
jucării cu caracter de noutate pentru petreceri; jucării cu caracter de noutate pentru a face glume;
ornamente pentru pomii de Crăciun, cu excepţia instalaţiilor, lumânărilor şi produselor de cofetărie;
baloane pentru petreceri; cărţi de joc; jucării de pluş; mingi/bile de joacă; vehicule de jucărie cu
telecomandă; jocuri cu inele; căluţi balansoar; scutere (jucării); bule de săpun (jucării); trambuline
(articole sportive); piscine (articole de joacă); roboţi de jucărie; jucării care imită articolele cosmetice;
jucării pentru animalele de companie; trambuline; triciclete pentru copii (jucării); jucărie senzorială
antistres.
Clasa 35
Furnizare de informații în materie de comerț; servicii de agenții de import și export; servicii de comert cu
amanuntul si cu ridicata in legatura cu produse pentru machiaj, unghii false, gene false, truse pentru
manichiura, truse pentru pedichiura, foarfece, produse pentru igiena personala, produse de ingrijire
personala, produse cosmetice, oja si lacuri unghii, parfumuri, sampoane, seturi de machiaj, produse
pentru intretinerea autovehiculelor, unelte manuale, pile, placi de par, ondulatoare pentru gene, unelte
pentru gradina, accesorii pentru bucatarie, folii de protectie pentru telefoane, huse pentru telefoane,
huse pentru laptopuri, accesorii pentru telefoane, casti, senzori de umiditate, termostate de camera,
statii meteo, dispozitive de protecţie împotriva accidentelor pentru uz personal, articole pentru
acoperirea capului sub formă de căști de protecție, incălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, aparate, dispozitive și articole pentru alăptarea bebelușilor, ustensile pentru gătit,
electrice, aparate şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare, produse de birotica, brelocuri,
rucsacuri, cani, pixuri, tricouri, sepci, ghiozdane, mouse-uri, controlere pentru jocuri, jucarii, ochelari,
rame pentru ochelari, portofele, port-chei, port-card, bratari, ceasuri, cani, bureti pentru curatare,
pensule de uz cosmetic, articole de periat, forme pentru prajituri, difuzoare de uleiuri parfumate, altele
decât bețișoarele parfumate, electrice sau neelectrice, articole pentru curatenie; servicii de
intermediere comercială; publicitate; licitare; prezentarea produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul; servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de bunuri şi
servicii pentru; alte afaceri); strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de produse
pentru a permite clienţilor să vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot
fi furnizate prin intermediul magazinelor de vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin mijloace electronice, de exemplu prin intermediul siteurilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping.

