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Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 06073

(151)
23/08/2019

(732)
SC TOTAL ONE CONSTRUCT
SRL

atomico.ro

2 M 2019 06074

23/08/2019

Vuelos Baratos Limited

zboruriieftine

3 M 2019 06075

23/08/2019

S.C. PRO CASA S.R.L

Ciao Amore

4 M 2019 06076

23/08/2019

S.C. VEL PITAR S.A.

5 GURI

5 M 2019 06077

23/08/2019

LIVIU-GABRIEL MARGINEAN

PROMOVATOR ONLINE

6 M 2019 06078

23/08/2019

SC OCEAN FISH SRL

Ocean Fish The true taste of
seafood!

7 M 2019 06079

23/08/2019

SC OCEAN FISH SRL

Ocean Fish Gustul adevarat al
fructelor de mare!

8 M 2019 06080

23/08/2019

S.C. FABRICA DE OCHELARI
S.R.L.

FABRICA DE OCHELARI

9 M 2019 06081

23/08/2019

ILEMAR HORECA SRL

maţe fine foodtruck

10 M 2019 06082

23/08/2019

SC BUCURESTI MALL
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT SRL

Get Inspired @ București Mall

11 M 2019 06083

23/08/2019

TEODORA SOUVANNASOUCK EXTENSII RAPUNZEL

12 M 2019 06084

23/08/2019

ALEXANDRU-CRISTIAN
DUŞCǍ

DailyDriven

13 M 2019 06085

23/08/2019

MOBIGARDEN SRL

MOBI GARDEN outdoor furniture

14 M 2019 06086

23/08/2019

NUTELMANIA SRL

AUTOMATUL

15 M 2019 06087

23/08/2019

SC CASA GERMANA SRL

CORAL APA ALCALINA CU
CORAL DE OKINAWA

16 M 2019 06088

23/08/2019

AGER SOFTWARE SRL

SecureDELTA

17 M 2019 06089

23/08/2019

SC BIA-AUTO SRL

FEREASTRA BIA Windows &
Doors

18 M 2019 06090

23/08/2019

S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L.

ACUSTICO by HORIZON

19 M 2019 06091

24/08/2019

CSI ZONE ONLINE

Freddo Cafe

20 M 2019 06092

24/08/2019

PROFI ROM FOOD SRL

BISTRO by PROFI
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06073
23/08/2019
SC TOTAL ONE CONSTRUCT
SRL, STR. LEONARDO
MURIALDO NR. 13, CAMERA
1, JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTILEORDENI, 077160, ILFOV,
ROMANIA

atomico.ro

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Furnizarea unei piețe comerciale online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de intermediere comercială,
servicii oferite de magazin online cu vânzare cu
amănuntul a produselor: scule și unelte electrice,
scule și unelte pentru grădină.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06074
23/08/2019
Vuelos Baratos Limited,
5-6 MAGAZINE STREET,
LONDONDERRY, BT48 6HJ,
MAREA BRITANIE
ZMP Intellectual Property SRL,
STR. C.A. ROSETTI NR. 17,
SECTOR 2 , BUCUREŞTI ,
ROMANIA

zboruriieftine
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.07.07; 03.07.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software de aplicaţii pentru telefoane mobile,
software de aplicaţii pentru dispozitive wireless,
software colaborativ, software aplicaţii computer
pentru telefoane mobile, software aplicaţii
computer pentru streaming de conţinut media
audiovizual pe internet, hardware computer,
software de procesare a datelor, programe

computer stocate, software computer stocate,
programe computer pentru accesare, navigare
și cercetare în baze de date on-line,
software, aplicaţii software descărcabile pentru
computere, software computer pentru estimarea
costurilor, programe computer descărcabile
de pe internet, software computer pentru
analiza informaţiilor de piaţă, software computer
pentru autorizarea accesului la baze de date,
software computer pentru transferul datelor între
computere prin intermediul unei reţele locale,
software computer pentru crearea de siteuri web dinamice, software computer pentru
crearea bazelor de date cu informaţii și
date care pot fi căutate, software computer
pentru gestionarea bazelor de date, software
computer pentru panouri electronice de
informare, software computer pentru scanarea
imaginilor și a documentelor, software computer
pentru asamblarea datelor de poziţionare,
software computer pentru prelucrarea datelor
de poziţionare, software computer pentru
transmiterea datelor de poziţionare, software
computer
pentru
sincronizare,
software
computer pentru controlul accesului la
computer, software computer pentru dispozitive
electronice digitale portabile mobile și alte
dispozitive electronice de consum, software
computer în domeniul publicării electronice,
software computer care permite apelarea
datelor, software computer pentru activarea
teleconferinţei, videoconferinţei și a serviciilor
de telefonie pe ecran, software computer
care permite furnizarea de informaţii pe
internet, software computer de căutare a
datelor, dispozitive pentru streaming de conţinut
media prin reţele wireless locale, software
computer pentru gestionarea documentelor,
aplicaţii software descărcabile pentru utilizare
cu dispozitive mobile, software pentru jocuri
pe computer ce se poate descărca de
pe o reţea globală de computere și prin
dispozitive wireless, aplicaţii mobile descărcabile
pentru gestionarea datelor, aplicaţii mobile
descărcabile pentru gestionarea informaţiilor,
aplicaţii mobile descărcabile pentru transmiterea
informaţiilor, hardware computer, hardwarecomputer, manuale de instrucţiuni în format
electronic, software computer interactiv, software
computer interactiv pentru furnizarea de
date de navigaţie și călătorie, aplicaţii
mobile pentru comanda de taxi, dispozitive
mobile de date, date audio pe suport
magnetic, software și aplicaţii software pentru
dispozitive mobile, software pentru căutarea
și preluarea informaţiilor într-o reţea de
calculatoare, software pentru tablete, monitoare
pentru distanța de parcurs, dispozitive de
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comunicare wireless, echipamente de prelucrare
a datelor, echipamente pentru înregistrarea
datelor, echipamente pentru reproducerea
datelor, echipamente de comunicaţii, software
de aplicaţii pentru servicii de reţele sociale
prin internet, comparatoare, baze de date,
hardware computer pentru compilarea datelor de
poziţionare, software computer pentru motoarele
de căutare, software computer pentru utilizarea
on-line a reţelelor sociale, software computer
folosit pentru interfaţă de programare (API),
software computer pentru căutare și recuperare
de date, software computer pentru motoarele
de căutare, baze de date electronice, software
pentru extragere de date, software pentru
căutarea direcţionată a datelor, software de
procesare a datelor, date înregistrate electronic,
buletine electronice descărcabile, receptor
de comunicare de date, suporturi de date
electronice, publicaţii electronice descărcabile,
publicaţii electronice stocate pe suporturi de
calculator, echipamente de prelucrare a datelor
în timp real, date înregistrate, software computer
pentru motoarele de căutare, software pentru
proiectarea de publicitate on-line pe site-uri web,
software pentru integrarea de publicitate online pe site-uri web, software pentru închiriere
de spaţii publicitare pe site-uri web, software
pentru analiza datelor companiei, căi de transfer,
publicaţii săptămânale descărcate în format
electronic de pe internet, informaţii descărcabile
pentru călătorii, zboruri, feriboturi, călătorii cu
trenul, călătorii cu autobuzul, tururi, mașini de
închiriat, pachete de vacanţă, obiective turistice
și cazare, aplicaţii mobile pentru călătorii,
zboruri, feriboturi, călătorii cu trenul, călătorii cu
autobuzul, tururi, închirieri de mașini, pachete
de vacanţă, vizitarea obiectivelor turistice și
cazare, aplicaţii mobile pentru compararea
preţurilor de călătorie, aplicaţii mobile cu rating
utilizator pentru hoteluri și cazare, aplicaţii
screen-scraping, software computer pentru
aplicaţii screen-scraping, software computer
pentru aplicaţii de comparare a preţurilor,
software computer pentru verificarea preţurilor,
software computer pentru integrarea datelor
de la servicii web, software computer pentru
extragerea de date și tarife de pe site-urile de
internet, ghiduri de călătorie (descărcabile), ghid
pentru hoteluri și cazare (descărcabile), ghid de
aeroport (descărcabil), software de planificare
călătorii, aplicaţie de comparare a preţurilor,
aplicaţii mobile pentru evaluări ale utilizatorilor,
aplicaţii software pentru planificarea călătoriilor,
software pentru compararea preţurilor, aplicaţii
mobile pentru planificarea călătoriilor, aplicaţii
descărcabile pentru compararea preţurilor,
software de aplicaţii pentru computere desktop,

laptopuri, telefoane mobile, computere portabile,
playere media portabile și dispozitive mobile
pentru furnizarea de evaluări și recomandări
pentru evenimente, baruri, restaurante, hoteluri
și atracţii locale, software de aplicaţie pentru
computere desktop, laptopuri, telefoane mobile,
computere portabile, playere media portabile
și dispozitive mobile pentru furnizarea de
evaluări și recomandări companiilor aeriene,
agenţiilor de turism on-line, cazare, furnizori de
rezervări de cazare, feriboturi, trenuri, închirieri
auto, croaziere, pachete de parcare aeroport,
transferuri aeroport, destinaţii de călătorie,
produse de călătorie, servicii de călătorie
și asigurare de călătorie, echipamente de
direcţie, software de aplicaţii pentru telefoane
mobile, aplicaţii mobile, software pentru
dispozitive mobile, software aplicaţii computer
pentru telefoane mobile, aplicaţii software
descărcabile, programe computer descărcabile,
software descărcabil de pe internet, software
de aplicaţii descărcabil pentru smartphoneuri, software computer descărcabil pentru
transmiterea datelor, vouchere descărcabile
pentru dispozitive mobile, software pentru
telefoane mobile, platforme software pentru
reţele de socializare, software pentru editare
pentru publicarea de documente pe desktop,
software de aplicaţii descărcabil pentru
compararea tarifelor și preţurilor de călătorie,
software descărcabil care permite accesul
la un dispozitiv de comparare a preţurilor
pentru călătorii, software descărcabil pentru
dispozitivele de comparare a preţurilor pentru
călătorii, software de aplicaţii pentru dispozitive
de comparare a preţurilor pentru călătorii,
software de aplicaţii care permite utilizatorilor
să acceseze un site web on-line unde să își
exprime opinii, să ofere evaluări, clasamente,
recenzii și recomandări pe toate subiectele
legate de călătorie, software de aplicaţie
care permite utilizatorilor să își împărtășească
opiniile, evaluările, clasamentele, recenziile și
recomandările cu privire la destinaţii de călătorie,
companii aeriene, agenţii de turism on-line,
furnizori de închirieri auto, companii de închirieri
auto, furnizori de rezervări de cazare, hoteluri și
cazare, baruri, restaurante, evenimente, tururi și
obiective turistice, muzee, furnizarea de atracţii
locale, locaţii muzicale, teatre, lanţuri hoteliere,
furnizori de rezervări de feribot, operatori
de feribot, furnizori de rezervări feroviare,
operatori feroviari, furnizori de rezervări de
croaziere, operatori de croaziere, transferuri
aeroport, companii de autobuze, furnizori de
rezervări de autobuze, furnizori de asigurări de
călătorie și alte companii conexe călătoriilor,
software de aplicaţie care permite utilizatorilor
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să acceseze, să vizualizeze și să caute opinii,
evaluări, clasamente, recenzii și recomandări
ale utilizatorilor pentru călătorii, aplicaţii mobile
descărcabile care permit agenţilor de publicitate
să gestioneze publicitatea într-o reţea globală,
software de aplicaţie care permite agenţilor
de publicitate să gestioneze publicitatea întro reţea globală, software de aplicaţie care
permite partenerilor și afiliaţilor să gestioneze
recomandări într-o reţea globală, software de
aplicaţie care afișează informaţii statistice și de
performanţă referitoare la publicitate, rate de
conversie, cost pe clic, cost pe achiziţie, alte
informaţii legate de publicitate, cont și informaţii
de facturare, software de aplicaţie care permite
utilizatorilor să vizualizeze informaţii statistice
și de performanţă referitoare la publicitate,
rate de conversie, cost pe clic, cost pe
achiziţie, alte informaţii legate de publicitate,
cont și informaţii de facturare, software de
aplicaţie care permite agenţilor de publicitate
să monitorizeze informaţii statistice și de
performanţă referitoare la publicitate, rate de
conversie, cost pe clic, cost pe achiziţie, alte
informaţii legate de publicitate, cont și informaţii
de facturare, software de aplicaţie care permite
utilizatorilor să monitorizeze informaţii statistice
și de performanţă legate de vânzări, rate de
conversie, cost pe clic, cost pe achiziţie, alte
informaţii legate de publicitate, cont și informaţii
de facturare, aplicaţii mobile pentru planificarea
călătoriilor, software pentru planificare călătorii
descărcabil, software de aplicaţie care permite
utilizatorilor să caute și să compare oferte
de călătorie, software de aplicaţii pentru
stocarea, compilarea, gestionarea, filtrarea și
accesarea informaţiilor private, software de
licitaţie descărcabil ce include bilete de călătorie,
oferte de călătorie, mărfuri de călătorie și
servicii de călătorie, software descărcabil pentru
căutarea, compararea și rezervarea ofertelor
de călătorie, software de aplicaţie care permite
filtrarea rezultatelor și tarifelor zborurilor în
funcţie de preţuri, aeroporturi de plecare și
sosire, ore de sosire și plecare, companii
aeriene, agenţii de turism, durata călătoriei,
numărul de escale, clasa de călătorie, taxele
cardurilor de credit și sistemele de plată,
numărul de bagaje permise și alte informaţii și
parametri disponibili, software de aplicaţie care
permite filtrarea rezultatelor căutării hotelurilor și
cazărilor în funcţie de costuri, date, categorie
de cazare, tip de cazare, evaluare stele,
camere, servicii disponibile, funcţii de cazare,
lanţ hotelier, subiect, evaluări și recenzii ale
utilizatorilor și alte informaţii și parametri
disponibili, software de aplicaţie care oferă acces
la o piaţă ce permite utilizatorilor să cumpere,

să vândă și să schimbe rezervări de călătorii,
oferte de călătorie, bunuri și servicii legate de
călătorie, software de aplicaţie pentru computere
desktop, laptopuri, telefoane mobile, computere
portabile, playere media portabile și dispozitive
mobile care permite utilizatorilor să caute și să
compare ofertele legate de călătoriile aeriene,
software de aplicaţie pentru computere desktop,
laptopuri, telefoane mobile, computere portabile,
playere media portabile și dispozitive mobile
care permite utilizatorilor să rezerve oferte
pentru călătorii aeriene, software de aplicaţie
care permite utilizatorilor de computere desktop,
laptopuri, telefoane mobile, computere portabile,
playere media portabile și dispozitive mobile să
caute și să compare oferte legate de călătorie,
software de aplicaţie care permite utilizatorilor să
compare tarifele aeriene cu tarifele autobuzelor,
feroviare, de închirieri auto și tarifele pentru
car-sharing, tarife de feribot, tarifele autobuzelor
și transportul privat, software de aplicaţie care
oferă acces la un motor de căutare ce permite
utilizatorilor să compare oferte de călătorie pe o
hartă, software de aplicaţie care afișează tarife
istorice și prognozate, software de aplicaţie care
afișează tarife istorice și prognozate de cazare,
tarife de închiriere auto, tarife de transport
feroviar, tarife de feribot, tarife de croazieră,
tarife de autobuz, software de aplicaţii care
oferă linkuri către informaţii de călătorie, software
de aplicaţii care oferă acces la o piaţă pentru
vânzarea de oferte de călătorie, software de
aplicaţie cu motor de căutare care le permite
utilizatorilor să compare tarifele de zboruri cu
tarifele autobuzelor, tarifele feroviare, tarifele
de închiriere a mașinilor și car-sharing, tarifele
feribotului, tarifele autobuzelor și transportul
privat, software de aplicaţie care permite
utilizatorilor să compare oferte de călătorie pe
o hartă, software de aplicaţie care permite
utilizatorilor să caute și să compare ofertele
de călătorie aeriană, software de aplicaţie
care permite utilizatorilor să rezerve oferte de
călătorie aeriană, software de aplicaţie care
permite utilizatorilor să caute și să compare
ofertele de cazare, software de aplicaţie care
permite utilizatorilor să rezerve oferte de cazare,
software de aplicaţie care permite utilizatorilor
să caute, să compare și să rezerve oferte de
închiriere de mașini, software de aplicaţie care
oferă acces la rezultatele căutării de călătorie,
software bazat pe web care permite utilizatorilor
să caute, să compare și să rezerve oferte
de călătorie cu trenul, software de aplicaţie
care permite utilizatorilor să caute, să compare
și să rezerve oferte de călătorie cu trenul,
software de aplicaţie care permite utilizatorilor
să caute, să compare și să rezerve oferte de
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călătorie, software de aplicaţie care oferă acces
la directoare de călătorii pe internet, software
de aplicaţie care oferă acces la directoare ce
permit utilizatorilor să caute, să vizualizeze, să
sorteze și să filtreze tarifele zborurilor în funcţie
de aeroporturile de plecare și destinaţie, preţul,
orele de sosire și plecare, companiile aeriene,
agenţiile de turism, timpul de călătorie, numărul
de opriri, clasa de călătorie, tarife cu cardul de
credit și sistemele de plată, numărul de bagaje
permise, recenziile și evaluările utilizatorilor și
alte informaţii și parametri disponibili, software
de aplicaţie care oferă acces la directoare ce
permit utilizatorilor să caute, să vizualizeze,
să sorteze și să filtreze oferte de cazare în
funcţie de costuri, date, categorie de cazare,
tip de cazare, evaluări stele, camere, servicii
disponibile, funcţii de cazare, lanţ hotelier,
subiect, evaluări și recenzii ale utilizatorilor și
alte informaţii și parametri disponibili, software
de aplicaţie care oferă acces la directoare ce
permit utilizatorilor să caute, să vizualizeze, să
sorteze și să filtreze oferte de închiriere de
mașini, software de aplicaţie care oferă acces
la directoare ce permit utilizatorilor să caute, să
vizualizeze, să sorteze și să filtreze oferte de
călătorie, software de aplicaţii care oferă acces
la directoare referitoare la călătorii cu oferte de
călătorie și alte informaţii, software de aplicaţie
ce permite acces la panourile de control care
permit agenţiilor de publicitate să vizualizeze
informaţii statistice și de performanţă referitoare
la publicitate, rate de conversie, cost pe clic, cost
pe achiziţie, alte informaţii legate de publicitate,
cont și informaţii de facturare, software de
aplicaţie ce permite acces la panourile de control
care permit utilizatorilor să vizualizeze informaţii
statistice și de performanţă referitoare la vânzări,
rate de conversie, valoare pe clic, cost pe
achiziţie și alte informaţii legate de publicitate,
cont și informaţii de facturare, software de
aplicaţie care oferă acces la un software de
reţea partener, software de inteligenţă artificială
pentru compararea preţurilor în domeniul
călătoriilor și transportului aerian, software
de inteligenţă artificială pentru compararea
preţurilor călătoriilor, software de inteligenţă
artificială pentru căutarea și rezervarea biletelor
de avion, software de inteligenţă artificială pentru
căutarea și rezervarea trenurilor, autobuzelor
și feriboturilor, software de inteligenţă artificială
pentru căutarea și rezervarea cazării, software
de inteligenţă artificială pentru căutarea și
rezervarea locurilor de parcare și transferurilor
pe aeroporturi, software de inteligenţă artificială
pentru căutarea și rezervarea mașinilor de
închiriat și car-sharing, software de inteligenţă
artificială pentru căutarea tarifelor aeriene,

tarifelor trenurilor, tarifelor autobuzelor, tarifelor
feriboturilor, tarife pentru camere, mașini de
închiriat dar și pentru car-sharing, software de
inteligenţă artificială pentru căutarea asigurării
de călătorie, software de inteligenţă artificială,
software de inteligenţă artificială și software de
învăţare automată, software de recunoaștere a
vocii, procesor voce, dispozitive de codificare
cu comandă vocală, detector vorbire, sisteme
biometrice de recunoaștere a vocii, sisteme
de procesare de voce, înregistratoare digitale
vocale, software de aplicaţii descărcabil pentru
smartphone-uri, aplicaţii software descărcabile
pentru computere, software de aplicaţii
pentru telefoane mobile, software de aplicaţie
web, software de afaceri, aplicaţii software
descărcabile, software de aplicaţii descărcabil
pentru smartphone-uri, software de calculator
pentru utilizare și integrare de baze de date,
aplicaţii web și server software.
35. Servicii de comerţ în domeniul călătoriilor,
compilare directoare de informaţii în scopuri de
afaceri și publicitate, compilare computerizată
a directoarelor clienţilor, studii de piaţă, servicii
de analiză economică, cercetare și informaţii
de afaceri, furnizarea de informaţii comerciale
și de afaceri din baze de date on-line,
servicii cercetare de piaţă în legătură cu
loialitatea clienţilor, compilarea de reclame,
indexare de site-uri web în scopuri de
afaceri și publicitate, publicitate pe bannere,
compilarea datelor pentru terţi, compilarea și
analiza informaţiilor și datelor referitoare la
gestionarea afacerilor, compilarea directoarelor
de afaceri, compilarea listelor de corespondenţă,
compilarea informaţiilor comerciale, crearea unui
registru de informaţii, compilarea adreselor
indexate, compilarea informaţiilor statistice,
compilarea datelor matematice, colectarea
de date (lucrări de birou) în baze de
date computerizate, colectarea de informaţii
despre afaceri, compilarea, crearea și difuzarea
materialelor publicitare, compilarea datelor
în baze de date computerizate, compilarea
de directoare de afaceri on-line, compilarea
statisticilor referitoare la publicitate, compilarea
asistată de computer a listelor de comenzi,
compilarea și sistematizarea informaţiilor în
baze de date, compilarea de reclame pentru
utilizare pe pagini web, compilarea de directoare
de afaceri pentru publicare pe internet,
compilarea și furnizarea informaţiilor privind
preţurile și statisticile pentru comerţ și afaceri,
compilarea de directoare pentru publicare
într-o reţea globală de calculatoare sau pe
internet, managementul afacerilor referitoare
la programele de loialitate, stimulare sau
promovare a clienţilor, organizarea, conducerea
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și monitorizarea programelor de loialitate și a
programelor bonus, organizarea, conducerea și
monitorizarea programelor de bonus și loialitate,
servicii promoţionale de marketing prin utilizarea
mijloacelor audiovizuale, publicitate pentru
industria de turism, organizare de concursuri
în scop publicitar, publicitate pentru bunuri și
servicii de la furnizori on-line printr-un ghid online interogabil, promovare (publicitate) pentru
călătorii, promovarea vânzărilor și serviciilor
terţilor prin distribuirea de materiale tipărite și
concursuri în scopuri publicitare, promovarea
vânzărilor și serviciilor prin sponsorizare,
organizarea tragerilor la sorţi cu premii în
scopuri publicitare, promovarea vânzărilor și
publicitate, publicitate pentru vânzarea de bunuri
și servicii ale terţilor prin intermediul unor
evenimente publicitare, publicitate în media
electronică și în special pe internet, servicii
de comerţ electronic, și anume, consultanţă
pentru consumatori prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri de publicitate și vânzări, medierea
spaţiului publicitar în suporturi electronice,
publicitate on-line pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, publicitate, inclusiv
publicitate on-line prin intermediul unei reţele de
calculatoare, organizare și desfășurare licitaţii
internet, realizarea de licitaţii on-line prin internet,
servicii de comparare a preţurilor, evaluări
comparative de preţuri pentru cazare, servicii de
comparare furnizate on-line, consultanţă privind
căutarea sponsorizării, publicitate de bunuri
și servicii ale altor persoane prin intermediul
programelor de carduri cu discount, compilarea
și sistematizarea datelor transmise electronic,
informaţii comerciale cu ajutorul unei baze de
date computerizate, actualizarea și întreţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea informaţiilor publicitare într-o
bază de date computerizată, servicii de
publicitate și marketing furnizate prin intermediul
blogurilor, actualizarea informaţiilor comerciale
în bazele de date computerizate, plasament
de reclame, publicitate prin intermediul unei
reţele de telefonie mobilă, managementul
programelor de stimulare și bonificare pentru
promovarea vânzării de bunuri și servicii
ale terţilor, publicitate pe internet pentru
terţi, distribuţie de materiale publicitare, de
marketing și promoţionale, servicii ale unei
agenţii de publicitate, publicitate pentru terţi,
publicitate cu ajutorul bazelor de date,
publicitate pe internet, publicitate de siteuri comerciale, publicitate care promovează
comerţul electronic, publicitate referitoare la
industria transporturilor, compilarea de reclame
pentru internet, publicitate asistată de calculator,
redactarea de texte în scop publicitar,

marketing afiliat, organizarea contractelor
de publicitate pentru terţi, organizarea și
desfășurarea de evenimente de marketing,
organizare și desfășurare de publicitate
și evenimente promoţionale, organizare de
prezentări în scopuri publicitare, publicitate
imobiliară, publicitate pentru cărţi, publicitate
pentru hoteluri, servicii de publicitate pentru
vânzarea de bunuri, publicitate audiovizuală
pentru companii, marketing pe internet, informaţii
referitoare la publicitate, servicii de publicitate
prin grafică, servicii de publicitate digitală,
marketing direct, publicarea de publicitate pentru
terţi, revizuirea textelor publicitare, evenimente
de marketing, proiectarea analizei vânzărilor,
marketing privind finanţarea, proiectare de
materiale publicitare, redactarea de texte
publicitare în scopuri publicitare și promoţionale,
promovarea vânzărilor și serviciilor terţilor
prin administrarea schemelor de stimulare a
vânzărilor și de promovare prin bonuri de
reducere, marketing baze de date, furnizare
de informații pentru publicitate, căutări de
date pentru terţi în fișiere de calculator,
prelucrare de date, activităţi de birou în
domeniul transporturilor, colectarea, compilarea
și sistematizarea datelor în baze de date
computerizate în scopuri de afaceri, actualizare
on-line și întreţinere de date în baze de date
computerizate, dezvoltare de broșuri publicitare,
publicitate on-line, negocierea contractelor de
publicitate, distribuire de publicitate, gestionarea
fișierelor cu ajutorul calculatorului, marketing
pentru restaurante, publicitate de reviste,
emitere de pliante publicitare, publicare și
actualizare a textelor publicitare, publicitate
pay-per-clic, plasarea de reclame pentru
terţi, planificare a strategiilor de marketing,
administrare a comunităţilor de internet,
compilarea listelor de corespondenţă pentru
publicitate directă prin poștă, cu excepţia
vânzărilor, compilarea datelor de afaceri,
crearea planurilor de marketing, prezentări
audiovizuale în scopuri publicitare, prezentarea
companiilor pe internet și alte suporturi media,
promovarea vânzărilor și serviciilor terţilor prin
intermedierea sponsorilor care le asociază
bunurile și serviciile cu competiţii sportive,
servicii de lansare de produse, marketing,
publicitate în presă, producţia de benzi video,
discuri video și înregistrări audiovizuale în
scopuri promoţionale, publicitate de bunuri și
servicii ale terţilor prin sisteme de carduri
de fidelitate, publicitate pentru evenimente
speciale, publicitate pentru concerte, publicitate
pentru servicii de asigurare în numele terţilor,
promovarea competiţiilor și evenimentelor
sportive, promovarea vânzărilor, promovare de
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vânzare, publicitate și marketing prin site-uri
web on-line, publicare de materiale publicitare
on-line, publicarea materialelor publicitare și
a textelor, servicii de marketing pentru
motoarele de căutare, optimizarea motoarelor
de căutare, căutare sponsori, publicitate cu
răspuns direct, duplicarea materialului publicitar,
servicii de promovare a vânzărilor la punctele
de comercializare sau de vânzare pentru terţi,
promovarea vânzărilor prin media audiovizuală,
optimizarea traficului de site-uri web, actualizare
de materiale publicitare, publicitate televizată,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
cumpărare prin telefon sau computer, organizare
abonamente la servicii internet, organizare
abonamente la reviste electronice, organizare
abonamente la publicaţiile terților, preluarea
de comenzi asistate de computer, servicii de
distribuire cupoane pentru terţi (promovare
vânzări), prelucrare electronică a comenzilor,
pregătire a ofertelor de preţ pentru bunuri
sau servicii, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărători și vânzători de bunuri și
servicii, furnizare de informaţii referitoare la
bunurile de consum, servicii de analiză a
preţurilor, organizare abonamente la reviste
electronice pentru terţi, servicii de gestionare
a vânzărilor, marketing, servicii de comandă
pentru comerţ en-gros, compilarea pentru terţi
a unei varietăţi de servicii de telecomunicaţii
pentru a facilita compararea și achiziţionarea
acestor servicii, compilarea pentru terţi a unei
varietăţi de servicii de asigurare pentru a facilita
compararea și achiziţionarea acestor servicii,
telemarketing, compilarea listelor de potenţiali
clienţi, compilarea datelor statistice despre
afaceri, consultanţă în pregătirea statisticilor de
afaceri, managementul documentelor financiare,
cercetare de afaceri asistată de calculator,
informaţii comerciale și de afaceri prin
internet, efectuarea de sondaje de afaceri,
informaţii comerciale și de afaceri, informaţii
de marketing sau demografice, pregătirea
prognozelor economice, furnizarea unui director
de site-uri web terţe pentru facilitarea
tranzacţiilor comerciale, colectarea și compilarea
articolelor de presă bazate pe subiecte, crearea
de rapoarte și studii de piaţă, informarea și
pregătirea expertizei cu privire la companii și
întreprinderi, întocmirea rapoartelor de expertiză
pentru afaceri, compilarea sondajelor de afaceri,
furnizarea de informaţii statistice de afaceri
referitoare la probleme medicale, furnizare de
informaţii referitoare la afaceri, informaţii de
afaceri în domeniul social media, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, furnizarea de informaţii de afaceri
cu ajutorul unui director pe internet, servicii

de informare și consultanţă referitoare la
tarife, servicii de anchetă de afaceri, crearea
analizei vânzărilor, pregătirea avizelor experţilor
în scopuri economice, furnizarea de informaţii
referitoare la actualizarea și întreţinerea datelor
în baze de date, informaţii și sfaturi pentru
consumatori în selectarea produselor care
urmează să fie achiziţionate, efectuarea de
sondaje de piaţă cu includerea sondajelor de
opinie, analiza opiniei publice a publicităţii,
cercetări de piaţă cu ajutorul unei baze de
date computerizate, sondajele de opinie legate
de piaţă, întocmirea rapoartelor de preţuri,
elaborarea expertizelor cu privire la profituri,
crearea de sondaje de opinie publică, sondaje
de opinie publică, analiza studiilor de piaţă,
efectuarea de sondaje de piaţă prin telefon,
servicii de cercetare de piaţă referitoare la
obiceiurile de utilizare a internetului, cercetare și
analiză de piaţă, servicii de comandă prin poștă
on-line pentru valize și genţi, servicii de vânzare
cu amănuntul pentru bagaje, servicii de vânzare
en-gros pentru bagaje, studii de piaţă pentru
colectarea de informaţii despre telespectatori,
cercetări de piaţă pentru colectarea de
informaţii despre cititorii publicaţiilor, consultanţă
economică pentru prelucrarea datelor, sfaturi
referitoare la analiza obiceiurilor și nevoilor de
cumpărare ale consumatorilor, furnizate de date
senzoriale, calitate și de cantitate, colectarea
datelor, colectarea și sistematizarea datelor
comerciale, publicitate pentru transport și livrare,
distribuţie de materiale publicitare, pliante,
prospecte, obiecte imprimate, eșantioane,
publicitate prin poștă, publicitate pentru bunurile
altor furnizori, astfel încât consumatorul să poată
vizualiza și compara cu ușurinţă respectivele
bunuri, publicitate pentru bunurile altor furnizori,
astfel încât consumatorul să poată vizualiza
și compara cu ușurinţă respectivele bunuri,
consultanţă în domeniul publicităţii, servicii
referitoare la colectarea datelor statistice,
servicii referitoare la compilarea datelor
statistice, informaţii de afaceri computerizate,
prelucrare electronică de date, activităţi de
birou, promovarea vânzărilor, promovarea
vânzărilor pentru terţi, furnizarea de informaţii
și consultanţă consumatorilor, în selectarea
produselor și serviciilor în scopuri comerciale,
informaţii despre afaceri printr-o reţea globală de
calculatoare sau internet, servicii de consultanţă
în afaceri, servicii programe de fidelizare,
stimulare și bonusuri pentru clienţi, publicitate
pe internet, publicitate, marketing și promovare
vânzări, publicitate, publicitate on-line pe o
reţea de calculatoare, promovarea vânzărilor și
serviciilor terţilor, servicii de fidelizare a clienţilor
în scopuri de afaceri, promoţionale și/sau
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publicitare, distribuirea publicităţii pentru terţi prin
internet, publicitate pentru bunuri și servicii de la
furnizori on-line printr-un ghid on-line interogabil,
căutări de date pentru terţi în fișiere de calculator,
evaluări comparative de preţuri pentru cazare,
servicii de comparare furnizate on-line, furnizare
de comparaţii on-line pentru serviciile financiare,
servicii de publicitate prin furnizarea unui ghid
de publicitate on-line, care poate fi căutat,
ce conţine bunuri și servicii ale altor furnizori
on-line pe internet, compilarea pentru terţi a
unei varietăţi de servicii de asigurare pentru
a facilita compararea și achiziţionarea acestor
servicii, publicitate pentru bunurile altor furnizori,
astfel încât consumatorul să poată vizualiza
și compara cu ușurinţă respectivele bunuri,
compilarea pentru terţi a unei varietăţi de servicii
de telecomunicaţii pentru a facilita compararea și
achiziţionarea acestor servicii, căutare sponsori,
servicii de marketing pentru motoarele de
căutare, furnizarea unui ghid promoţional online, servicii de publicitate prin furnizarea unui
ghid de publicitate on-line, care poate fi căutat,
ce conţine bunuri și servicii ale altor furnizori
on-line pe internet, compilarea și sistematizarea
datelor în baze de date, informaţii comerciale
cu ajutorul unei baze de date computerizate,
colectarea de informaţii despre afaceri, verificare
de date asistată de computer, prelucrare de date,
compilarea și sistematizarea datelor în bazele
de date computerizate, gestionarea fișierelor
cu ajutorul calculatorului, servicii de introducere
a datelor, introducerea datelor, recuperarea
datelor, transcrierea datelor, furnizare de
informaţii referitoare la afaceri, evaluarea
datelor privind cercetarea de piaţă, gestionarea
și compilarea datelor în baze de date
computerizate, analiza privind datele cercetării
de piaţă, colectarea datelor de cercetare de
piaţă, căutare asistată de calculator, regăsire de
informaţii conform datelor de cercetare de piaţă,
informaţii despre afaceri, inclusiv prin internet,
cablu de reţea sau alte forme de transmitere a
datelor, pregătirea statisticilor legate de afaceri,
înregistrarea comunicaţiilor și datelor scrise,
organizare de abonamente la servicii de baze
de date referitoare la telecomunicaţii, analiza
statistică a datelor de marketing, sistematizarea
datelor în baze de date computerizate, furnizarea
de informaţii pentru compararea preţurilor de
hotel, servicii de publicitate și marketing furnizate
prin intermediul social media, informaţii despre
informaţii de afaceri în domeniul social media,
informaţii pentru marketing în domeniul social
media, colectarea, actualizarea și întreţinerea
datelor în bazele de date (lucrări de birou),
compilarea și sistematizarea datelor în bazele de
date computerizate pentru companii, publicitate

pentru industria de turism, analiza datelor
și a informaţiilor, actualizarea datelor și a
informaţiilor, preluarea informaţiilor din bazele
de date, preluarea informaţiilor din fișierele
cache, servicii de comparare a preţurilor
în domeniul călătoriilor aeriene, servicii de
comparare a preţurilor în domeniul călătoriilor,
servicii de comparare a preţurilor în hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazări, campinguri și case
private, servicii de comparare a preţurilor
în domeniul închirierii de mașini, servicii de
comparare a preţurilor în legătură cu parcarea
la aeroport, servicii de comparare a preţurilor în
legătură cu transferurile la aeroport, distribuţie
electronică de informaţii și date statistice
pentru călătorii, furnizare de date statistice
pentru călătorii, furnizare de informaţii și date
statistice referitoare la preferinţele călătorilor,
distribuţie electronică de materiale și informaţii
publicitare, distribuţie electronică de informaţii și
materiale publicitare pentru zboruri și călătorii
aeriene, furnizare de servicii de comparare
a preţurilor prin internet în domeniul tarifelor
și preţurilor hoteliere, furnizarea unei pieţe
on-line pentru cumpărători și vânzători de
bunuri și servicii, furnizarea de servicii de
informare pentru consumatori și recomandări
pentru produse și servicii în domeniul serviciilor
de călătorie, servicii de publicitate coordonate
cu servicii de matching a reţelei pentru agenţii
de turism cu scopul conectării agenţilor de
publicitate la site-urile web, colectarea și
sistematizarea informaţiilor, servicii de date
financiare informatizate, servicii de comparare
a preţurilor, servicii de reţea de publicitate online pentru unificarea agenţilor de publicitate
și furnizorilor de site-uri web, promovarea
vânzărilor și serviciilor prin terţi prin publicitate
pe pagini de internet, evaluare comparaţie
preţuri pentru zboruri, evaluare comparaţie
preţuri pentru companiile de închiriere de
mașini, compilarea și stocarea în baze de
date a evaluărilor, recenziilor și recomandărilor
pentru companii aeriene, agenţii de turism online, cazare, furnizori de rezervări de cazare,
feriboturi, trenuri, închirieri auto, croaziere,
pachete de parcare aeroport, transferuri
aeroport, destinaţii de călătorie, produse de
călătorie, servicii de călătorie și asigurări de
călătorie, servicii de comparare a preţurilor
aferente călătoriilor aeriene, inclusiv furnizarea
de taxe de serviciu, taxe pentru carduri de credit
și taxe pentru bagaje, furnizarea de legături
către companiile aeriene, operatorii de transport
feribot, operatorii de transport feroviar, operatorii
de autobuze, agenţiile de turism on-line,
operatori de turism și furnizorii de rezervări de
cazare, servicii directoare de călătorii și zboruri,

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
23/08/2019-24/08/2019

furnizarea de date istorice referitoare la tarife de
zboruri, analiza preţurilor cu privire la tarife de
zboruri, sondaje efectuate de utilizatori cu privire
la călătorie și obiceiurile de călătorie, furnizarea
de date care prezintă cele mai vizitate destinaţii
de călătorie din Europa și din lume, furnizare de
comparaţie de preţuri legate de călătorii pentru
computere desktop, laptopuri, telefoane mobile,
computere portabile, playere media portabile
și dispozitive mobile, furnizarea panourilor de
control care permite agenţilor de publicitate să
vizualizeze statistica și performanţa referitoare
la publicitate, rate de conversie, cost pe
clic, cost pe achiziţie, alte informaţii legate
de publicitate, cont și informaţii de facturare,
furnizarea panourilor de control care permite
utilizatorilor să vizualizeze informaţii statistice și
de performanţă referitoare la vânzări, rate de
conversie, valoare pe clic, cost pe achiziţie și alte
informaţii legate de publicitate, cont și informaţii
de facturare, compilarea, apelarea, căutarea
și menţinerea datelor referitoare la călătorii,
compilarea, apelarea, căutarea și menţinerea
tarifelor de zbor, a programelor de zbor și a
altor informaţii într-o bază de date, furnizarea de
servicii de comparare a preţurilor în domeniul
tarifelor aeriene prin internet, furnizarea de
servicii de comparare a preţurilor în domeniul
tarifelor de tren, autobuz și feribot prin internet,
furnizare de servicii de comparare a preţurilor
în domeniul preţurilor hoteliere prin internet,
furnizarea de servicii de comparare a preţurilor în
domeniul tarifelor de închiriere și car-sharing prin
intermediul internetului, furnizarea de servicii de
comparare a preţurilor în domeniul tarifelor de
parcare pe aeroporturi prin internet, furnizare de
servicii de comparare a preţurilor în domeniul
preţurilor de transfer aeroport prin internet,
furnizarea de servicii de comparare a preţurilor
în domeniul preţurilor de croazieră prin internet,
furnizare de servicii de comparare a preţurilor
în domeniul preţurilor asigurărilor de călătorie
prin internet, oferte de preţ pentru bunuri sau
servicii, furnizarea de servicii de directoare web
on-line cu hyperlink-uri către site-uri web terţe,
furnizarea unui site web cu director de platformă
pentru cercetare de piaţă pentru consumatori,
evaluarea serviciilor de cazare, furnizarea de
evaluări și ratinguri independente ale altor
companii în scopuri comerciale, furnizarea unui
site web cu recenzii de produse ale serviciilor
consumatorilor terţilor în domeniul călătoriilor și
transportului aerian, furnizarea unui site web cu
recenzii de produse ale consumatorilor terţilor
în domeniul călătoriilor și transportului aerian,
furnizarea unui site web cu recenzii de produse
ale serviciilor consumatorilor terţilor în domeniul
cazării, furnizarea unui site web cu recenzii de

produse ale consumatorilor terţilor în domeniul
închirierii și distribuţiei de mașini, furnizarea unui
site web cu recenzii de produse ale serviciilor
pentru terţi pentru consumatori, în domeniul
locurilor de parcare și a transferurilor pe
aeroporturi, furnizarea unui site web cu recenzii
de produse ale serviciilor consumatorilor terţi în
domeniul croazierelor, indexare web în scopuri
publicitare, indexare web în scopul comparaţiei
de preţuri, indexare web în scopul optimizării
motorului de căutare, indexare web a conţinutului
legat de călătorii, indexare web a directoarelor
de călătorie, publicitate pentru serviciile altor
furnizori, astfel încât consumatorii să poată
vizualiza și compara în mod convenabil serviciile
acestor furnizori, promovarea vânzărilor și
anume furnizarea unui motor de căutare
pentru cumpărături on-line cu posibilitatea de
comparare pentru apelarea informaţiilor despre
achiziţii, promovarea vânzărilor și serviciilor
terţilor prin furnizarea unui site web cu cupoane,
reduceri, informaţii privind compararea preţurilor,
recenzii ale produselor, linkuri către site-uri web
de la terţi și informaţii despre reduceri pentru
consultanţă și informaţii privind serviciile pentru
clienţi, administrarea produselor și preţurile pe
site-urile web pentru achiziţii on-line, furnizarea
unei baze de date informatice on-line pentru
localizarea produselor, descrierea și afișarea
preţurilor acestora și pentru compararea preţului
produselor, furnizare de informaţii despre
directoare de comerţ on-line, furnizarea de
informaţii de afaceri cu ajutorul unui director
pe internet, servicii de publicitate și directoare,
și anume, promovarea serviciilor terţilor prin
furnizarea unui site web cu linkuri către site-uri
web terţe, evaluarea comercială și clasificarea
bunurilor de consum pentru terţi în perioada
dinaintea achiziţiei, furnizarea unui site web
cu evaluări, recenzii și recomandări transmise
de utilizator despre produse și servicii în scop
comercial.
36. Organizarea asigurărilor de călătorie,
consultanţă și servicii de brokeraj în legătură
cu asigurarea de călătorie, furnizarea de credit
pentru călătorii, consultanţă despre schimb
valutar și devize, cotaţie schimb valutar,
emiterea de carduri de reducere pentru
tineri în scop de călătorie, investigaţii în
probleme economice (servicii financiare), servicii
financiare pentru călătorii aflaţi în situaţii de
urgenţă, furnizarea de informaţii financiare printro bază de date, servicii financiare pentru
călătorii, patronaj financiar și sponsorizare,
servicii de valută, furnizarea de garanţii pentru
cheltuielile medicale ale călătorilor străini,
servicii de asigurare de călătorie, emiterea de
jetoane valorice pentru programe de loialitate,
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emiterea cecurilor călătorilor și a bonurilor
valorice, emiterea cardurilor preplătite sub formă
de bilete electronice de călătorie, emiterea de
cecuri de călătorie de către agenţii de turism,
tranzacţionare on-line în valută în timp real,
furnizarea de informaţii de asigurare on-line
dintr-o bază de date computerizată sau internet,
servicii de asigurare de călătorie, emiterea
tichetelor de călătorie, colectarea donaţiilor
pentru terţi printr-un site web de crowdfunding,
conversie în timp real, conversia valutară a
tarifelor, preţuri de cazare, preţuri de închiriere
auto și oferte de călătorie pentru compararea
preţurilor, evaluare comparaţie preţuri pentru
asigurarea de călătorie.
38. Organizarea accesului la baze de date
pe internet, difuzarea de conţinut audio,
video și multimedia pe internet și alte reţele
de comunicaţii, radiodifuziune, difuzarea de
conţinut audiovizual și multimedia prin internet,
furnizare de camere de chat pe internet,
furnizare de camere de chat pe internet pentru
reţele de socializare, comunicare prin bloguri
on-line, transmiterea datelor prin intermediul
telecomunicaţiilor, servicii de comunicare, și
anume transmitere electronică de date și
documente între utilizatorii de calculatoare,
servicii de comunicare între baze de date, servicii
de comunicaţii electronice pentru transmisie de
date, servicii de comunicare pentru accesarea
bazelor de date, servicii de comunicare pentru
schimbul de date sub formă electronică,
transmisie computerizată de date, servicii de
transmisie de date pe calculator, servicii de
transmisie de date, transmiterea datelor prin
mijloace electronice, serviciu de transmisie de
date, servicii de comunicare de date accesibile
printr-un cod de acces, servicii de comunicare de
date accesibile cu parolă, transmiterea datelor
prin mijloace electronice, transmiterea datelor
în timp real, transferul de date, transmiterea
datelor și transferul datelor, transmiterea datelor
prin e-mail, servicii de transmisie de date
prin rețele de telecomunicații, transmisie audio
digitală, servicii de comunicaţii electronice
pentru transmisie de date, schimb electronic
de date din baze de date accesibile prin
reţele de telecomunicaţii, trimiterea, primirea și
expedierea de mesaje electronice, transmitere
electronică și retransmisie de sunete, imagini,
documente, mesaje și date, transmitere
electronică de date și documente de pe terminale
de computer și aparate electronice, transmitere
electronică de mesagerie instantanee și date,
servicii de date de e-mail, furnizare de camere
de chat pe internet, transmisie internaţională
de date, difuzare a emisiilor radio pe internet,
emisiuni în direct cu regăsire prin intermediul

unei pagini de start pe internet (webcam),
difuzare a muzicii, încărcare a fotografiilor,
servicii de podcasting, furnizare de acces la
baze de date, furnizare de acces la date din
reţelele de calculatoare, furnizare de acces
la baze de date informatice on-line, furnizare
de acces la portaluri pe internet, furnizare de
camere de chat pe internet, furnizare de acces
la internet pentru reţele de socializare, furnizare
de acces la internet pentru reţele de socializare,
furnizare de forumuri on-line, furnizarea unei
conexiuni de telecomunicaţii la internet sau
la baze de date, furnizarea unei conexiuni
de telecomunicaţii la internet sau la baze de
date, furnizare de acces pentru utilizatori la
o reţea globală de calculatoare și pagini online care conţin informaţii despre o gamă largă
de subiecte, furnizare de acces la programe
de calculator în reţelele de date, furnizarea
accesului utilizatorilor la motoarele de căutare,
furnizarea accesului utilizatorilor la motoarele de
căutare, furnizare de acces la baze de date,
furnizare de acces la conţinut, site-uri web și
portaluri de internet, furnizarea accesului la date
în reţelele de comunicaţii, furnizarea accesului
la date sau documente stocate în fișierele
centrale pentru diagnosticarea de la distanţă,
furnizare de acces la date prin internet, furnizare
de căi de comunicare electronică, furnizarea
de conexiuni electronice de telecomunicaţii
pentru schimbul de date, furnizare de acces
la hyperlink-uri pentru videoclipuri, furnizare de
acces la telecomunicaţii și linkuri la baze de date
și internet, furnizarea accesului la baze de date
de pe internet prin intermediul telecomunicaţiilor,
transmiterea securizată a datelor, a sunetului și
imaginii, transmiterea în direct a datelor, servicii
de telecomunicaţii furnizate prin intermediul
platformelor și portalurilor de internet, servicii
de telecomunicaţii cu portaluri, servicii de
telecomunicaţii pentru furnizarea accesului la
baze de date computerizate, transmiterea
informaţiilor și a datelor prin servicii on-line
și pe internet, transmiterea și difuzarea de
informaţii și date prin reţele de calculatoare și
internet, transmiterea și recepţia (transmiterea)
informaţiilor bazei de date prin reţele de
telecomunicaţii, transmiterea datelor audio prin
internet, transmiterea de date și fișiere audio,
video și multimedia, transmiterea de fișiere de
date, audio, video și multimedia, inclusiv fișiere
descărcabile și transmise pe o reţea globală de
calculatoare, transmiterea de mesaje, date și
conţinut prin internet și alte reţele de comunicaţii,
transmiterea podcast-urilor, transmiterea de
mesaje scurte (sms), imagini, conversații, sunet,
muzică și mesaje text între dispozitivele de
comunicare, transmisie video, transmisii video la
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cerere, încărcarea videoclipurilor, difuzarea de
programe radio pe internet, transmisie wireless,
transmisie și difuzare wireless de programe de
televiziune, furnizarea de linkuri către informaţii
pe site-urile de internet, furnizare de linkuri
către site-uri web legate de călătorii, furnizarea
accesului la sistemele de rezervare a călătoriilor,
furnizarea accesului la date și preţuri ale
furnizorilor de rezervare de călătorii, furnizarea
accesului la datele și tarifele companiilor
aeriene, furnizarea accesului la datele și preţurile
furnizorilor de rezervări hoteliere, furnizarea
accesului la motoarele de căutare a preţurilor,
furnizarea de legături de comunicare on-line care
redirecţionează utilizatorul site-ului către siteurile locale și globale și site-urile web ale altora,
furnizare de acces la internet pentru reţele de
socializare, furnizare de acces la recenzii ale
companiilor aeriene și ale agenţiilor de turism
pe internet, furnizarea accesului la recenziile
de cazare pe internet, furnizarea accesului la
recenziile de închirieri auto pe internet, furnizare
de acces la recenzii de asigurări de călătorie
pe internet, transmiterea electronică a recenziilor
și informaţiilor cu privire la companiile aeriene
și agenţiile de turism prin reţele de calculatoare
și comunicaţii, transmiterea electronică a
recenziilor și informaţiilor cu privire la cazare,
furnizori de rezervări de cazare, feriboturi,
trenuri, închirieri de mașini, croaziere, pachete
de parcare aeroport, transferuri aeroport,
destinaţii de călătorie, produse de călătorie,
servicii de călătorie și asigurări de călătorie
prin intermediul reţelelor de calculator și de
comunicaţii, furnizarea accesului la un portal de
comparare a preţurilor referitoare la călătorii,
furnizarea accesului la un motor de căutare prin
compararea preţurilor zborurilor, conexiunilor de
tren, conexiunilor de autobuz și conexiunilor
cu feribotul, furnizare de camere de chat online pentru reţele de socializare, transmiterea
electronică a rapoartelor și informaţiilor de
călătorie prin intermediul reţelelor de computer
și de comunicaţii, furnizarea accesului la
un dispozitiv de comparare a călătoriilor,
furnizarea accesului la un motor de căutare
pe internet care afișează oferte pentru
călătorie, furnizarea accesului la un panou
de control privat care permite utilizatorilor să
gestioneze publicitatea, să măsoare și să
monitorizeze performanţa publicităţii, să afișeze
date statistice și să gestioneze plăţile și
facturile, furnizarea accesului la un dispozitiv de
comparare a preţurilor on-line pentru călătorii,
furnizarea accesului la un site web online care permite utilizatorilor să își publice
opiniile, evaluările, clasamentele, recenziile și
recomandările pe toate subiectele referitoare

la călătorie, furnizarea accesului la unui site
web on-line care permite utilizatorilor să publice
opiniile, evaluările, clasamentele, recenziile și
recomandările cu privire la destinaţii de călătorie,
companii aeriene, agenţii de turism on-line,
furnizori de închirieri auto, companii de închirieri
auto, furnizori de rezervări de cazare, hoteluri și
cazare, baruri, restaurante, evenimente, tururi și
obiective turistice, muzee, furnizarea de atracţii
locale, locaţii muzicale, teatre, lanţuri hoteliere,
furnizori de rezervări de feribot, operatori de
feribot, furnizori de rezervări feroviare, operatori
feroviari, furnizori de rezervări de croaziere,
operatori de croaziere, transferuri aeroport,
companii de autobuze, furnizori de rezervări de
autobuze, furnizori de asigurări de călătorie și
alte companii conexe călătoriilor, furnizare de
acces la o interfaţă mobilă sau internet care
afișează opinii, evaluări, clasamente, recenzii
și recomandări ale utilizatorilor cu privire la
călătorii, furnizarea accesului temporar la o
interfaţă on-line pentru gestionarea publicităţii
într-o reţea globală, furnizarea accesului la
aplicaţii mobile care se pot descărca și care
permit utilizatorilor să gestioneze publicitatea
într-o reţea globală, furnizarea accesului la
aplicaţii mobile care permit utilizatorilor să
gestioneze publicitatea într-o reţea globală,
furnizarea de acces la panouri de control online care să permită utilizatorilor să gestioneze
publicitatea într-o reţea globală, furnizarea
accesului la un panou de control on-line
care afișează statistici și informaţii despre
performanţă referitoare la publicitate, rate de
conversie, cost pe clic, cost pe achiziţie, alte
informaţii legate de publicitate, informaţii despre
cont și facturare, furnizarea accesului la aplicaţii
mobile descărcabile care le permit utilizatorilor
să afișeze statistici și informaţii de performanţă
referitoare la publicitate, rate de conversie, cost
pe clic, cost pe achiziţie, alte informaţii legate
de publicitate, informaţii despre cont și facturare,
furnizarea de acces la software-ul partener online care permite agenţilor de publicitate să
afișeze statistici și informaţii de performanţă
referitoare la publicitate, rate de conversie, cost
pe clic, cost pe achiziţie, alte informaţii referitoare
la publicitate, informaţii despre cont și facturare,
furnizarea de acces la software-ul partener
on-line care permite utilizatorilor să afișeze
statistici și informaţii de performanţă referitoare
la publicitate, rate de conversie, cost pe clic, cost
pe achiziţie, alte informaţii legate de publicitate,
informaţii despre cont și facturare, furnizare
de acces la aplicaţii mobile pentru planificarea
călătoriilor, furnizarea utilizării temporare a unui
software de planificare a călătoriilor care nu se
poate descărca, furnizarea utilizării temporare a
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unui site web de planificare a călătoriilor care
nu se poate descărca, furnizare de acces la
software on-line pentru căutarea și compararea
ofertelor de călătorie, furnizare de acces la
software on-line pentru stocarea, compilarea,
gestionarea, filtrarea și accesarea informaţiilor
private, furnizare de acces la software online pentru stocarea, compilarea, gestionarea,
căutarea, filtrarea și accesarea informaţiilor
referitoare la călătorii, furnizare de acces la
software de licitaţie care nu se poate descărca,
inclusiv bilete de călătorie, oferte de călătorie,
bunuri pentru călătorii și servicii de călătorie,
furnizare de acces la software care nu se
poate descărca, pentru căutarea, compararea
și rezervarea ofertelor de călătorie, furnizarea
accesului la software on-line care permite
filtrarea rezultatelor căutării zborurilor și tarifelor
de zbor după preţ, aeroporturile de plecare și
destinaţie, orele de sosire și plecare, companiile
aeriene, agenţiile de turism, timpul de călătorie,
numărul de opriri, clasa de călătorie, tarife cu
cardul de credit și sistemele de plată, numărul
de bagaje permise și alte informaţii și parametri
disponibili, furnizarea accesului la software online care permite filtrarea rezultatelor căutării
hotelurilor și cazărilor în funcţie de costuri,
date, categorie de cazare, tip de cazare,
evaluare stele, camere, servicii disponibile,
funcţii de cazare, lanţ hotelier, subiect, evaluări
și recenzii ale utilizatorilor și alte informaţii și
parametri disponibili, furnizarea accesului la o
piaţă care permite utilizatorilor să cumpere,
să vândă și să schimbe rezervări de călătorii,
oferte de călătorie, bunuri și servicii legate
de călătorie, furnizarea accesului la un site
web de comparare a preţurilor, care permite
utilizatorilor de computere desktop, laptopuri,
telefoane mobile, computere portabile, playere
media portabile și dispozitive mobile să caute
și să compare oferte legate de călătoriile
cu avionul, furnizarea accesului la un site
web de comparare a preţurilor, care permite
utilizatorilor de computere desktop, laptopuri,
telefoane mobile, computere portabile, playere
media portabile și dispozitive mobile să rezerve
oferte legate de călătoriile cu avionul, furnizarea
accesului la o aplicaţie software care permite
utilizatorilor de computere desktop, laptopuri,
telefoane mobile, computere portabile, playere
media portabile și dispozitive mobile să caute și
să compare oferte legate de călătorie, furnizarea
accesului la o aplicaţie software, care permite
utilizatorilor de computere desktop, laptopuri,
telefoane mobile, computere portabile, playere
media portabile și dispozitive mobile să rezerve
oferte legate de călătorie, furnizarea accesului
la un motor de căutare pe internet, care

permite utilizatorilor să compare tarifele aeriene
cu tarifele autobuzelor, feroviare, de închirieri
auto și tarifele pentru car-sharing, tarife de
feribot, tarifele autobuzelor și transportul privat,
furnizarea accesului la un motor de căutare pe
internet care permite utilizatorilor să compare
ofertele de călătorie pe o hartă, furnizarea
accesului la software on-line care afișează tarife
istorice și prognozate, furnizarea accesului la
software on-line care afișează preţuri de cazare
istorice și prognozate, preţuri de închiriere auto,
preţuri feroviare, preţuri de feribot, preţuri de
croazieră, tarife de autobuz, furnizarea accesului
la linkuri cu informaţii de călătorie, furnizarea de
retransmitere automată a utilizatorilor către siteurile web ale furnizorilor de oferte de călătorie
selectate, furnizarea accesului pe o piaţă pentru
ofertele de călătorie, furnizarea accesului la un
site web de comparare a preţurilor, care permite
utilizatorilor de computere desktop, laptopuri,
telefoane mobile, computere portabile, playere
media portabile și dispozitive mobile să rezerve
oferte legate de călătorie, furnizarea accesului
la un site web de comparare a preţurilor,
care permite utilizatorilor de computere desktop,
laptopuri, telefoane mobile, computere portabile,
playere media portabile și dispozitive mobile
să caute și să compare oferte legate de
călătorie, furnizarea accesului la un motor de
căutare printr-o aplicaţie mobilă descărcată
anterior, furnizarea accesului la rezultatele
căutării de călătorie printr-o aplicaţie mobilă
descărcată anterior, furnizarea accesului la un
motor de comparare de preţuri printr-o aplicaţie
mobilă descărcată anterior, furnizarea accesului
la software-ul bazat pe web care permite
utilizatorilor să caute și să compare tarifele
de zbor, furnizarea accesului la software-ul
bazat pe web care permite utilizatorilor să
rezerve oferte de zbor, furnizarea accesului
la software-ul web care permite utilizatorilor
să caute disponibilitatea ofertelor de cazare
și să compare preţurile, furnizarea accesului
la software-ul bazat pe web, care permite
utilizatorilor să rezerve ofertele de cazare,
furnizarea accesului la software-ul bazat pe web,
care le permite utilizatorilor să caute, să compare
și să rezerve oferte de închiriere de mașini,
furnizarea accesului la rezultatele căutării de
călătorie printr-o aplicaţie mobilă descărcată
anterior, furnizarea accesului la software-ul
bazat pe web care permite utilizatorilor să caute
și să compare oferte de călătorie cu trenul,
furnizarea accesului la software-ul bazat pe
web, care permite utilizatorilor să rezerve oferte
de călătorie cu trenul, furnizarea de acces la
software on-line pentru stocarea, compilarea,
gestionarea, căutarea, filtrarea și accesarea
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informaţiilor în legătură cu călătoriile, furnizarea
de acces la software-ul bazat pe web, care le
permite utilizatorilor să caute, să compare și să
rezerve oferte de călătorie, furnizarea de acces
la directoare de călătorie pe internet, furnizarea
accesului la directoarele on-line care permite
utilizatorilor să caute, să vizualizeze, să sorteze
și să filtreze tarifele de zbor după aeroporturile
de plecare și destinaţie, preţ, orele de sosire
și plecare, companiile aeriene, agenţiile de
turism, timpul de călătorie, numărul de opriri,
clasa de călătorie, tarife cu cardul de credit și
sistemele de plată, numărul de bagaje permise,
recenzii și evaluări din partea utilizatorilor
precum și alte informaţii și parametri disponibili,
furnizarea accesului la directoarele on-line care
permite utilizatorilor să caute, să vizualizeze,
să sorteze și să filtreze oferte de cazare în
funcţie de preţuri, date, categorie de cazare,
tip de cazare, evaluări stele, camere, servicii
disponibile, funcţii de cazare, lanţ hotelier,
subiect, evaluări și recenzii ale utilizatorilor și
alte informaţii și parametri disponibili, furnizarea
accesului la directoarele on-line care permite
utilizatorilor să caute, să vizualizeze, să sorteze
și să filtreze oferte de închiriere de mașini,
furnizarea utilizării temporare a directoarelor
on-line care permite utilizatorilor să caute, să
vizualizeze, să sorteze și să filtreze oferte
de călătorie, furnizarea accesului la directoare
referitoare la călătorii cu oferte de călătorie și
alte informaţii, furnizarea de acces la panourile
de control on-line care permite agenţilor de
publicitate să afișeze statistici și informaţii de
performanţă referitoare la publicitate, rate de
conversie, cost pe clic, cost pe achiziţie, alte
informaţii referitoare la publicitate, informaţii
despre cont și facturare, furnizarea de acces la
panourile de control care permite utilizatorilor să
vizualizeze informaţii statistice și de performanţă
referitoare la vânzări, rate de conversie, valoare
pe clic, cost pe achiziţie și alte informaţii
legate de publicitate, cont și informaţii de
facturare, publicarea ghidurilor de călătorie
on-line, publicarea călătoriilor și răspunsurilor
legate de călătorii, publicarea directoarelor de
călătorie on-line sortate după datele călătoriei,
aeroporturi, ţări, regiuni, preţuri și destinaţii,
publicarea directoarelor de călătorii on-line,
furnizarea de acces la un software de reţea
partener, furnizarea de retransmitere automată
a utilizatorilor către site-urile web ale furnizorilor
de oferte de călătorie selectate, furnizarea
accesului temporar la o interfaţă on-line pentru
gestionarea publicităţii într-o reţea globală,
asigurarea accesului utilizatorilor la motoarele de
căutare.

39. Furnizare de informaţii despre transport și

călătorii prin aparate și dispozitive mobile de
telecomunicaţii, organizarea călătoriilor, servicii
de rezervare (călătorie), consultanţă pentru
călătorie, servicii de turism, servicii de agenţii
de turism pentru organizarea de călătorii,
servicii de agenţii de turism pentru călătorii
de afaceri, servicii de ghid turistic, servicii
de ghid, organizarea de circuite, trasee și
excursii, servicii de zbor, servicii de planificare
a traseului, servicii de ghid de călătorie și de
informare pentru călătorii, servicii ale agenţiilor
de turism, servicii de consultanţă pentru rutele
de călătorie, organizarea călătoriilor de afaceri,
rezervarea și ocuparea locurilor pentru călătorii,
servicii de călătorie și transport de călători,
servicii de agenţii de turism pentru organizarea
călătoriilor de vacanţă, rezervare de bilete de
călătorie, organizare de tururi cu autobuzul,
servicii de rezervare (călătorie), efectuarea
rezervărilor de călătorie, furnizare de informaţii
despre călătorii turistice, rezervări de locuri
pentru călătorii, distribuirea biletelor pentru
călătorii, croaziere, consultanţă și oferirea de
informaţii de călătorie, rezervarea călătoriilor
aeriene, organizarea pachetelor de vacanţă,
informații computerizate referitoare la călătorii,
planificarea, rezervarea și aranjarea călătoriilor,
rezervarea locurilor pentru călătorii cu trenul,
rezervarea locurilor pentru călătorii cu autobuzul,
rezervarea de locuri pentru călătorii aeriene,
informaţii computerizate cu privire la călătorii,
informaţii despre orar referitoare la călătorii,
rezervarea călătoriilor și excursiilor, rezervarea
călătoriilor pe uscat, furnizare de informaţii
despre selecţia rutelor în scopuri de călătorie,
servicii de ghid turistic, transport de călători,
organizarea sosirii și plecării la și de la
hoteluri, organizarea de excursii în străinătate
în scopuri culturale, furnizare de informaţii de
călătorie prin internet, furnizarea de informaţii
referitoare la itinerarii, stocarea fizică a datelor
digitale, fotografiilor, fișierelor audio și imaginilor
stocate electronic, stocarea fizică a datelor
și documentelor stocate electronic, servicii de
informare despre călătorii legate de întreruperi
din cauza vremii nefavorabile, servicii de
rezervare (transport), rezervarea companiilor
aeriene, rezervarea de vehicule de închiriat,
rezervarea biletelor de tren, rezervarea locurilor
de parcare la aeroport, rezervarea transferurilor
pe mare, organizare și rezervare excursii,
organizare și rezervare a excursiilor, organizarea
și rezervarea croazierelor, servicii de rezervare
pentru rezervări de tururi turistice, organizare și
rezervare tururi orașe, furnizare de servicii de
comenzi taxi prin aplicaţii mobile, organizarea
și rezervarea călătoriilor pentru pachete de
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vacanţă, rezervarea și organizarea accesului
la saloanele aeroportului, furnizarea de
informaţii referitoare la planificarea și rezervarea
călătoriilor aeriene prin mijloace electronice,
furnizarea de informaţii prin mijloace electronice
cu privire la planificarea și rezervarea călătoriilor
și transportului, furnizarea de informaţii pe
internet cu privire la rezervarea călătoriilor de
afaceri, planificarea, organizarea și rezervarea
călătoriilor prin mijloace electronice, rezervarea
locurilor pentru transport cu autovehicul, servicii
de transport de zbor pentru pasageri între
aeroport și pistă, furnizarea de informaţii de
călătorie și transport, furnizare de informaţii
on-line referitoare la călătorii, furnizare de
informaţii cu privire la călătoriile aeriene prin
mijloace electronice, servicii de rezervare de
călătorie, servicii de rezervare de croazieră,
servicii rezervare bilete de avion, servicii de
rezervare pentru călătorii turistice, servicii de
rezervare referitoare la călătoriile de vacanţă,
rezervarea mașinilor de închiriat, servicii de
rezervare a transportului cu autobuzul, servicii
de rezervare pentru călătorii pe mare, servicii
de îmbarcare, check-in, distribuire a scaunelor
și rezervare cu prioritate pentru călătorii
de zbor premium, servicii de agenţii de
turism, și anume, efectuarea de rezervări și
rezervări de transport, servicii de rezervare
computerizate referitoare la transportul de
pasageri, informaţii computerizate referitoare
la rezervările de călătorie, furnizarea de
informaţii pentru stocarea temporară a obiectelor
personale, informaţii referitoare la transportul
rutier, organizarea închirierii tuturor mijloacelor
de transport, informaţii computerizate referitoare
la transport, aranjarea transportului de pasageri
rutier, feroviar, aerian și pe apă, consultanţă în
domeniul transporturilor, gestionate prin centre
de apel și linii telefonice, informaţii despre
rutele de trafic, informaţii despre orele de sosire
ale aeronavelor, furnizarea de informaţii despre
zboruri, informaţii despre planurile de condus și
zbor, informaţii cu ajutorul fișierelor referitoare
la metodele de transport, informaţii aeroportuare
referitoare la zboruri, furnizarea de date despre
informaţii rutiere și de trafic, furnizarea de
informaţii despre transportul aerian, consultanţă
tehnică în domeniul posibilităţilor de transport,
furnizarea de informaţii despre codul poștal,
informaţii despre transportul rutier, informaţii
despre tarife transport, informaţii despre orele
de plecare, furnizarea de informaţii referitoare la
orarul de zbor, servicii de informare referitoare
la transportul feroviar, servicii referitoare la
organizarea transporturilor, informaţii despre
posibilităţi de transport, servicii de agenţii de
rezervare pentru închirieri de mașini, furnizare

de informaţii despre închirieri de biciclete,
organizarea agenţiilor de închiriere de mașini
în contextul pachetelor de tururi, organizare
și rezervare tururi turistice, organizarea și
rezervarea excursiilor de o zi, planificarea
și organizarea de trasee și excursii de o
zi, furnizarea de informaţii despre excursii
și trasee turistice pentru turiști, organizarea
transportului de pasageri cu elicopterul,
organizarea călătoriilor ca program bonus pentru
clienţii cu carduri de credit, organizarea biletelor
de zbor de înlocuire, organizarea însoţitorilor
de
călătorie,
organizarea
transporturilor
pentru persoane, organizarea de excursii
și croaziere, organizarea transporturilor de
vacanţă, organizarea expedițiilor, organizarea
călătoriilor aeriene, închiriere de vehicule cu
șofer, rezervări de călătorie computerizate,
sfaturi pentru planificarea itinerariilor, servicii
de călătorie referitoare la vize, pașapoarte și
documente de călătorie pentru călătorii străini,
organizarea de evenimente de călătorie pentru
persoane și grupuri, furnizarea informaţiilor
despre sosire și plecare, planificare călătorie,
servicii de transport și călătorii pentru persoane
cu dizabilităţi, servicii de navigaţie pentru iahturi
și bărci, închiriere de bărci, închiriere de
mijloace de transport, închiriere de vehicule
pentru călătorii, transport aerian de obiecte
de valoare, informaţii referitoare la transportul
de mărfuri, servicii de brokeraj naval pentru
transportul de marfă, servicii de transport
bagaje, organizarea transporturilor de bagaje,
organizarea colectării mărfurilor, organizare
logistică marfă, organizarea transportului de
mărfuri aeriene, organizarea transportului de
mărfuri către apă, transport internaţional
de mărfuri aeriene, informaţii referitoare la
transportul de marfă, consultanţă pentru servicii
de livrare a mărfurilor, planificarea rutelor, servicii
de navigare, furnizarea de informaţii despre
direcţii de traseu personalizate, furnizarea de
informaţii referitoare la serviciile de parcare
pentru vehicule, închiriere de locuri de parcare
auto, servicii de intermediere pentru organizarea
transportului de bagaje, depozitarea bagajelor,
transport de călători, organizarea zborurilor,
organizarea însoţitorilor de călătorie, ghid
turistic, organizarea transportului în contextul
călătoriilor, ridicare de bagaje, consultanţă de
călătorie, gestionată prin centre de apel și
linii telefonice, depozitarea bagajelor, furnizare
de informaţii despre călătorii pe internet,
rezervarea locurilor de ancorare pentru călătorii,
rezervarea călătoriilor aeriene, emiterea biletelor
de călătorie, stocarea fizică a datelor și
documentelor stocate electronic, depozitare
fizică de date, documente, fotografii digitale,
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muzică, imagini, videoclipuri și jocuri de
calculator stocate electronic, stocarea fizică
a datelor digitale, fotografiilor, fișierelor audio
și imaginilor stocate electronic, informaţii cu
ajutorul fișierelor referitoare la transportul de
pasageri, închiriere de autovehicule, servicii de
car-sharing, servicii de operator turistic pentru
rezervarea călătoriilor, informaţii referitoare la
călătorii (furnizarea de servicii), furnizarea
de recenzii despre destinaţiile globale de
călătorie, furnizarea de recenzii despre facilităţile
aeroportului, furnizarea de recenzii despre
companiile aeriene, furnizare de recenzii despre
servicii de călătorie, organizarea transportului
pentru călătoriile de afaceri, servicii referitoare
la aranjamentele de călătorie, informaţii despre
orele de plecare, planificarea, și rezervarea
zborurilor aeriene prin mijloace electronice,
servicii de agenţie pentru rezervarea zborurilor,
rezervarea biletelor de avion, a biletelor de
croazieră și de tren, evaluarea companiilor
aeriene și a agenţiilor de turism on-line,
evaluarea utilizatorilor de linii aeriene și agenţii
de turism on-line, idei de planificare a călătoriilor
împărtășite de utilizator, rapoarte de călătorie
și opinii ale călătorilor, planificare și rezervări
de călătorie prin computere desktop, laptopuri,
telefoane mobile, computere portabile, playere
media portabile și dispozitive mobile, furnizarea
de informaţii despre transportul aerian, feroviar,
feribot, autobuz, cazare și închiriere de mașini,
taxe de parcare aeroport, preţuri de transfer
aeroport, preţuri de croazieră, costuri de
asigurări de călătorie și alte oferte de călătorie
prin computere desktop, laptopuri, telefoane
mobile, computere portabile, playere portabile
și dispozitive mobile, furnizare de informaţii
de călătorie și consultanţă prin computere
desktop, laptopuri, telefoane mobile, computere
portabile, playere media portabile și dispozitive
mobile, furnizare de rezervări de călătorie prin
computere desktop, laptopuri, telefoane mobile,
computere portabile, playere media portabile și
dispozitive mobile, furnizare de informaţii de
călătorie prin internet, furnizare de informaţii
de călătorie prin smartphone-uri, furnizare de
rezervări de călătorie prin internet, furnizare
de rezervări de călătorie prin smartphone-uri,
furnizare de acces la software-ul de rezervări
de călătorie prin smartphone-uri, furnizare de
acces la software-ul de rezervări de călătorie
prin internet, rezervarea eco-tururilor și ecoexcursiilor prin intermediul unui site web,
furnizarea de informaţii pentru călători cu privire
la tarife, orare și transport în comun, rezervarea
companiilor aeriene, rezervarea locurilor pentru
transportul feroviar.

41. Rezervarea de locuri pentru spectacole

și evenimente sportive, rezervarea instalaţiilor
sportive, rezervarea de concerte, instruire
în industria călătoriilor, închiriere de broșuri,
furnizare de informaţii despre evenimente de
divertisment și divertisment prin reţele on-line și
internet, consultanţă de instruire oferită on-line
dintr-o bază de date computerizată sau internet,
servicii de bibliotecă referitoare la datele stocate
și apelate prin mijloace electronice, publicare
multimedia a publicaţiilor electronice, publicare
on-line de cărţi electronice și reviste, servicii
de biblioteci on-line, compilarea programelor de
divertisment de televiziune și radio, pregătirea
emisiilor de televiziune și radio, furnizarea de
publicații electronice, furnizarea de publicaţii
electronice care nu se pot descărca prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare
sau prin internet, furnizarea de informaţii despre
activităţi culturale, furnizarea de informaţii
despre activităţi sportive, furnizarea on-line
de publicaţii electronice care nu se pot
descărca, furnizare de publicații on-line care
nu se pot descărca în domeniul muzicii,
servicii de divertisment prin podcast-uri, instruire
software de calculator, publicarea directoarelor
pe tema călătoriei, publicarea manualelor,
publicarea materialelor care pot fi accesate
prin baze de date sau pe internet, publicarea
de ghiduri on-line, hărţi, directoare orașe
și broșuri pentru călători care nu pot fi
descărcate, publicarea de texte și imagini,
inclusiv în formă electronică, altele decât
în scop publicitar, servicii de publicare de
jurnale editoriale, închiriere de înregistrări de
sunet și imagini, închiriere de înregistrări
audio și video, rezervare bilet de concert și
teatru, servicii de rezervare a biletelor pentru
evenimente, publicarea circularelor, publicarea
ghidurilor de călătorie, rezervări de evenimente
teatrale, furnizarea de informaţii despre bilete
la evenimente sportive, rezervarea și ocuparea
biletelor pentru evenimente culturale, rezervarea
și ocuparea biletelor pentru evenimente de
divertisment, rezervarea și ocuparea biletelor
pentru concerte, rezervarea și ocuparea biletelor
pentru evenimente recreative, rezervarea și
ocuparea biletelor pentru evenimente sportive,
instruire în domeniul designului, redactarea
de texte pentru bloguri, servicii de bibliotecă
cu ajutorul unei baze de date computerizate,
furnizare de informaţii despre divertisment,
furnizare de informaţii referitoare la divertisment
oferite on-line dintr-o bază de date computerizată
sau pe internet, efectuare de cercetări în
biblioteca foto, divertisment folosind o bază
de date computerizată furnizată on-line sau
pe internet, furnizare de instruire, servicii de
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divertisment, activităţi culturale și sportive,
publicarea circularelor, organizarea de activităţi
culturale, servicii de divertisment, rezervarea
serviciilor de divertisment, servicii de publicare
de jurnale editoriale, educaţie, furnizare de
informaţii în domeniul divertismentului printro reţea globală de calculatoare, furnizare de
știri cu privire la călătorii, furnizare de buletine
informative pentru călătorii, servicii de ghid online, servicii de ghiduri de aeroport on-line,
servicii de ghiduri de călătorie sub formă de
înregistrări video, servicii de ghiduri de călătorie
sub formă de înregistrări sonore, informaţii online dintr-o bază de date computerizată sau
internet referitoare la călătorii, furnizarea de
informaţii dintr-o bază de date computerizată
a internetului cu privire la divertismentul online, publicarea de recenzii on-line în domeniul
divertismentului, publicarea de recenzii on-line în
domeniul de cazare, publicarea de recenzii online în domeniul călătoriilor aeriene, publicarea
de recenzii on-line în domeniul călătoriilor,
publicarea hărţilor, editare pe desktop, creare
de publicaţii folosind computerul, publicarea
opiniilor călătorului, publicarea de recenzii online în domeniul călătoriilor aeriene, publicarea
recenziilor și a opiniilor călătorilor, furnizarea
de recenzii on-line, evaluări și recomandări
pentru companii aeriene, agenţii de turism online, cazare, furnizori de rezervări de cazare,
feriboturi, trenuri, închirieri auto, croaziere,
pachete de parcare aeroport, transferuri
aeroport, destinaţii de călătorie, produse de
călătorie, servicii de călătorie și asigurări de
călătorie, asigurarea utilizării temporare a unei
aplicaţii software web ce permite utilizatorilor de
computere desktop, laptopuri, telefoane mobile,
computere portabile, playere media portabile și
dispozitive mobile să caute călătorii, mijloace de
transport, cazare temporară, închirieri de mașini,
partajare de vehicule și distribuire de vehicule,
parcare aeroport și listări temporare de parcare
pentru vehicule, transferuri aeroport, asigurare
de călătorie, feribot, tren, autobuz, croazieră
și informaţii de călătorie, publicarea planurilor
de călătorie furnizate de utilizatorii de site-uri
web și aplicaţii mobile, publicarea planurilor de
călătorie, publicarea de recenzii ale experţilor
despre companii aeriene, agenţii de turism
on-line, aeroporturi, destinaţii, cazare, furnizori
de rezervări de cazare, feriboturi, trenuri,
închirieri de mașini, croaziere, pachete de
parcare aeroport, transferuri aeroport, destinaţii
de călătorie, produse de călătorie, servicii de
călătorie și asigurări de călătorie, publicarea
cupoanelor și codurilor de reducere, publicarea
tendinţelor de călătorie, publicarea evaluărilor
de cazare, publicarea opiniilor călătorilor,

publicarea de recenzii on-line în domeniul
călătoriilor aeriene, publicarea rapoartelor de
călătorie și a opiniilor călătorilor, furnizarea
de recenzii, evaluări și recomandări online ale destinaţiilor de călătorie, furnizarea
de recenzii, evaluări și recomandări online ale companiilor aeriene și agenţiilor de
turism on-line, furnizarea de informaţii, recenzii
și recomandări personalizate în domeniul
călătoriilor, furnizarea de informaţii, recenzii
și recomandări personalizate în domeniul
călătoriilor prin intermediul unei reţele de
comunicaţii globale, furnizare de publicații online care nu se pot descărca în domeniul
destinaţiilor, companiilor aeriene și tarifelor
zborurilor, publicarea de informaţii, evaluări
și recomandări personalizate în domeniul
călătoriilor prin reţele de comunicaţii globale,
furnizarea de recenzii on-line, recenzii și
recomandări de companii aeriene, agenţii de
turism on-line, cazare, furnizori de cazare,
feriboturi, trenuri, închirieri auto, croaziere,
pachete de vacanţă, parcare la aeroport,
transferuri aeroport, destinaţii de călătorie,
produse de călătorie, servicii de călătorie
și asigurări de călătorie, publicarea de
conţinut, știri, articole, recenzii, opinii în
domeniul călătoriilor, publicarea recenziilor
despre companii aeriene și agenţii de turism
on-line pe internet, publicarea recenziilor
de cazare pe internet, publicarea recenziilor
furnizorilor de rezervări de cazare pe internet,
publicarea recenziilor operatorilor de trenuri
pe internet, publicarea evaluărilor spaţiilor
de parcare aeroport pe internet, publicarea
recenziilor transferurilor către aeroport pe
internet, publicarea pe internet a recenziilor
despre croaziere și companiile de croaziere,
publicarea recenziilor de închirieri auto pe
internet, publicarea recenziilor de asigurare
de călătorie pe internet, publicarea recenziilor
companiilor de autobuze pe internet, publicarea
recenziilor destinațiilor turistice pe internet,
publicarea recenziilor și informaţiilor de călătorie
prin reţele de calculatoare și de comunicaţii,
publicarea recenziilor și a informaţiilor despre
companiile aeriene și agenţiile de turism
prin reţele de calculatoare și comunicaţii,
publicarea de opinii, rating-uri, clasamente,
evaluări și recomandări cu privire la toate
aspectele referitoare la călătoriile pe internet,
publicarea unui director on-line de opinii,
evaluări, clasamente, evaluări și recomandări
ale utilizatorilor cu privire la destinaţii de
călătorie, companii aeriene, agenţii de turism online, furnizori de închirieri de mașini, companii
de închirieri auto, furnizori de rezervări de
cazare, hoteluri și cazare, baruri, restaurante,
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evenimente, tururi și obiective turistice, muzee,
atracţii, ocazii muzicale și divertisment, teatre,
lanţuri hoteliere, operatori de rezervări de
feribot, operatori de feriboturi, furnizori de
rezervări de trenuri, operatori de trenuri,
furnizori de rezervări de croaziere, companii de
croaziere, transferuri de aeroport, companii de
autobuze, furnizori de rezervări de autobuze,
asigurări de călătorie și alte companii conexe
călătoriilor, publicarea informaţiilor referitoare la
călătorii, publicarea directoarelor de călătorii
pe internet, publicarea ghidurilor de călătorie
on-line, publicarea întrebărilor și răspunsurilor
referitoare la călătorii, publicarea directoarelor
de călătorie on-line organizate în funcţie de date
de călătorie, aeroporturi, ţări, regiuni, preţuri și
destinaţii, furnizarea de linkuri cu informaţii de
călătorie, publicarea directoarelor de călătorii online, publicarea directoarelor de călătorie on-line
care permit utilizatorilor să caute, să vizualizeze,
să sorteze și să filtreze tarifele de zbor după
aeroporturile de plecare și destinaţie, preţ,
orele de sosire și plecare, companiile aeriene,
agenţiile de turism, timpul de călătorie, numărul
de staţii, clasa de călătorie, tarife cu cardul de
credit și sistemele de plată, numărul de bagaje
permise, recenziile și evaluările utilizatorilor și
alte informaţii și parametri disponibili, publicarea
directoarelor on-line care permit utilizatorilor să
caute și să filtreze informaţiile și parametrii
disponibili în funcţie de ofertă, preţ, dată,
categorie de cazare, tip de cazare, clasificare
stele, camere, servicii disponibile, funcţii de
cazare, lanţuri hoteliere, subiecte, evaluări ale
utilizatorilor și recenzii, publicarea directoarelor
on-line care permit utilizatorilor să caute, să
afișeze, să sorteze și să filtreze oferte de
închiriere de mașini, publicarea directoarelor online care permit utilizatorilor să caute, să afișeze,
să sorteze și să filtreze oferte de călătorie,
publicarea utilizării temporare a directoarelor
referitoare la călătorii cu oferte de călătorie și alte
informaţii, publicarea pe internet a unui director
global de tarife pe orașe, aeroporturi, ţări,
regiuni, categorii de zboruri și preţuri, publicarea
tarifelor istorice și prognozate pe internet,
publicarea pe internet a preţurilor de cazare
istorice și prognozate, preţuri de închiriere auto,
preţuri de tren, preţuri cu feribotul, preţuri
pentru călătorii și autobuze, publicarea unei pieţe
cu oferte de călătorie, publicarea de călătorii
aeriene, cazare și călătorii pe internet, publicarea
unei pieţe on-line, inclusiv rezervări de călătorii,
oferte de călătorie, bunuri și servicii conexe
călătoriilor, publicarea ofertelor de călătorie pe
o hartă pe internet, publicarea publicaţiilor online, publicare electronică de texte, furnizare de
publicații on-line, furnizarea on-line de publicaţii

electronice care nu se pot descărca, publicarea
de directoare pe tema turismului, servicii de
publicare de jurnale editoriale, rezervarea de
concerte, birouri de vânzări pentru evenimente
de divertisment, servicii de rezervare și rezervare
a biletelor pentru evenimente de divertisment,
sport și culturale, publicare de cărţi, reviste,
publicaţii software multimedia pentru scopuri de
divertisment.
42. Modernizare a software-ului de calculator,
reparare a software-ului de calculator, dezvoltare
de software pentru terţi, configurarea reţelelor
de calculatoare prin software, proiectare
și dezvoltare software, controlul calităţii
referitoare la software-ul de calculator,
proiectare și dezvoltare de baze de date
informatice, închiriere de software referitor la
călătorii, proiectarea, întreţinerea și actualizarea
software-ului computerului, închiriere de
software pentru citirea unei baze de date
cu oferte de preţ, proiectare și dezvoltare
de software pentru evaluarea și calcularea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru citirea, transferul și ordonarea datelor,
furnizarea utilizării temporare de software de
computer on-line pentru traduceri, creare de
programe computerizate, software și coduri
de site-uri web pe internet, dezvoltarea și
crearea de programe pentru computer pentru
prelucrarea datelor, furnizare de software care
nu se poate descărca pentru utilizare în
crearea și publicarea de reviste și bloguri online pentru utilizare temporară, închiriere de
hardware pentru computer, furnizare de motoare
de căutare, furnizare de motoare de căutare pe
internet cu opţiuni de căutare specifice, furnizare
de motoare de căutare pentru preluarea
datelor dintr-o reţea globală de calculatoare,
stocare electronică de date, stocare electronică
temporară de informaţii și date, proiectare
și dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
scoaterea, procesarea, afișarea și stocarea
datelor, furnizare de echipamente informatice
pentru stocarea electronică de date digitale,
proiectarea și dezvoltarea sistemelor de stocare
a datelor, compresia datelor pentru stocarea
electronică, crearea și proiectarea de directoare
de informaţii bazate pe site-uri pentru alte
persoane (servicii de tehnologie a informaţiei),
ilustraţie (servicii de proiectare), proiectare site,
design de produs, design computer, servicii
tehnologice și design-ul aferent, servicii de
planificare a sistemelor de prelucrare a datelor,
servicii de proiectare pentru procesatoare
de date, servicii de proiectare a hărţilor,
consultanţă cu privire la proiectarea de software
de calculator, dezvoltare hardware, proiectare
de sisteme informatice, servicii de proiectare
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pentru duplicarea documentelor, servicii de
proiectare referitoare la dezvoltarea de sisteme
informatizate de prelucrare a informaţiilor,
servicii de cercetare computere, servicii de
cercetare, servicii de cercetare și dezvoltare,
consultanţă în domeniul cercetării tehnologice,
cercetări în domeniul programelor pentru
computer, prognoze meteorologice, furnizarea
de informaţii meteorologice, furnizarea de
informaţii meteorologice cu privire la condiţiile
de schi și blocaje rutiere, creare și întreţinere
de software pentru bloguri, găzduire de conţinut
digital, respectiv jurnale on-line și bloguri,
dezvoltare de software pentru stocarea și
preluarea datelor multimedia, furnizarea utilizării
temporare a aplicaţiilor software descărcabile
accesibile prin intermediul unui site web, servicii
ale unui furnizor de servicii de aplicaţii, și anume,
găzduire de aplicaţii software pentru terţi,
instalare și personalizare software de aplicaţii
pentru calculator, furnizarea utilizării temporare
de software on-line care nu se poate descărca,
de gestionare și importare a datelor on-line,
furnizarea utilizării temporare de software on-line
care nu se poate descărca, pentru partajarea de
conţinut multimedia și comentarii între utilizatori,
furnizarea utilizării temporare de software de
operare on-line care nu se poate descărca,
pentru accesarea și utilizarea unei reţele de
calcul cloud, furnizarea utilizării temporare de
software on-line care nu se poate descărca,
pentru utilizare în transmisia de date, furnizarea
utilizării temporare de software on-line care nu
se poate descărca, pentru gestionarea datelor,
furnizarea utilizării temporare de software online care nu se poate descărca, pentru
transmiterea informaţiilor, furnizarea utilizării
temporare de software care nu se poate
descărca, de analiză și raportare a datelor
financiare, furnizarea utilizării temporare de
software care nu se poate descărca, pentru
dezvoltarea site-urilor web, furnizarea utilizării
temporare de software care nu se poate
descărca, de gestionare, găzduirea podcasturilor, compilarea de programe de calculator,
crearea informaţiilor despre protejarea mediului,
compilarea de site-uri web pentru internet,
crearea informaţiilor referitoare la condiţiile de
mediu, compilarea programelor de prelucrare
a datelor, proiectare grafică pentru compilarea
paginilor web pe internet, programare de
software informatic pentru citirea, transferul și
ordonarea datelor, găzduire de portaluri de
internet, programare software pentru portaluri
de internet, camere de chat, linii de chat
și forumuri de internet, găzduire de conţinut
digital pe internet, găzduire de conţinut digital
pe internet, actualizarea bazelor de date

software, dezvoltare, actualizare și întreţinere
de software și baze de date, actualizare de
software pentru prelucrarea datelor, instalarea,
întreţinerea și actualizarea software-ului de
bază de date, întreţinerea bazelor de date,
proiectare și întreţinere de site-uri web pentru
terţi, proiectare, concepţie și întreţinere de siteuri web, creare și întreţinere de site-uri web
pentru telefoane mobile, proiectare, întreţinere
și actualizare software de calculator, colectarea
datelor privind calitatea aerului, convertirea de
date sau documente de pe suporturi fizice pe
suporturi electronice, programare computerizată
pentru prelucrarea datelor, proiectarea bazelor
de date computerizate, proiectare și dezvoltare
de software de import și gestionare a datelor,
dezvoltarea bazelor de date, dezvoltarea de
sisteme informatice de prelucrare date, găzduire
de baze de date computerizate, instalarea
și întreţinerea software-ului bazei de date,
programarea software-ului de importare și
administrare a datelor, programarea programelor
de prelucrare date, furnizarea de informaţii
și rezultate ale cercetării știinţifice printr-o
bază de date care poate fi căutată online, furnizarea de motoare de căutare pentru
internet, furnizarea de motoare de căutare pentru
apelarea datelor prin reţelele de comunicaţii,
proiectarea motoarelor de căutare, programarea
sistemelor de prelucrare și comunicare a datelor,
servicii de programare computerizată pentru
depozitarea datelor, servicii informatice pentru
analiza datelor, stocare electronică de date,
servicii informatice în legătură cu stocarea
electronică de date, convertirea programelor și
datelor de calculator, cu excepţia conversiei
fizice, conversia programelor și datelor de
calculator (cu excepţia modificărilor fizice),
crearea de programe pentru prelucrarea datelor,
servicii de back-up de date, conversia datelor
electronice, analiza cantităţilor mari de date
referitoare la relaţia dintre ele, servicii de
duplicare și conversie a datelor, servicii de
duplicare a de datelor, proiectarea bazelor
de date computerizate, decriptarea datelor,
proiectare și dezvoltare de baze de date
computerizate, proiectare și dezvoltare de
programe informatice, proiectare și dezvoltare a
sistemelor de introducere a datelor, proiectare și
dezvoltare de software pentru apelarea datelor,
servicii de proiectare referitoare la programe
de calculator, dezvoltarea echipamentelor de
prelucrare a datelor, dezvoltarea și întreţinerea
de baze de date software, dezvoltarea de
programe de date, dezvoltarea de programe
pentru prelucrarea datelor, dezvoltare de
software web, dezvoltarea de software mobil,
furnizarea de software on-line de planificare
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a călătoriilor care permite utilizatorilor să
salveze rute de călătorie, planuri de călătorie,
rezervări de călătorie și date, creare, întreţinere,
actualizare și furnizare de bloguri on-line,
furnizare de bloguri de călătorie on-line,
furnizarea motoarelor de căutare cu informaţii
referitoare la călătorii, furnizarea motoarelor de
căutare cu informaţii referitoare la asigurarea de
călătorie, furnizarea motoarelor de căutare cu
informaţii referitoare la valute globale, stocarea
de date și informaţii, furnizare de sisteme
de rezervare on-line, furnizare de sisteme de
rezervare on-line referitoare la cazare, furnizare
de sisteme de rezervare on-line referitoare
la activităţi culturale de divertisment, furnizare
de sisteme de rezervare on-line în domeniul
călătoriilor, furnizare de sisteme de rezervare
on-line în domeniul închirierilor auto, furnizarea
de motoare de căutare pentru internet, creare
site-uri web, furnizarea de informaţii de călătorie
dintr-o bază de date on-line care poate fi
căutată, furnizarea de motoare de căutare
pentru preluarea datelor dintr-o reţea globală de
calculatoare, servicii de inginerie în domeniul
procesării datelor, furnizare de software on-line
care nu se poate descărca pentru procesarea
plăţilor electronice pentru utilizare temporară,
asigurarea utilizării temporare a unei aplicaţii
software web ce permite utilizatorilor de
computere desktop, laptopuri, telefoane mobile,
computere portabile, playere media portabile și
dispozitive mobile să caute călătorii, mijloace
de transport, cazare temporară, închirieri de
mașini, partajare de vehicule și distribuire de
vehicule, parcare aeroport și listări temporare
de parcare pentru vehicule, transferuri aeroport,
asigurare de călătorie, feribot, tren, autobuz,
croazieră și informaţii de călătorie, motor de
căutare pentru oferte de călătorie, fără a fi
necesară specificarea unei destinaţii, motor
de căutare, care combină ofertele mai multor
companii aeriene, asigurarea utilizării temporare
a software-ului on-line care afișează preţuri
de cazare istorice și prognozate, preţuri de
închiriere auto, preţuri de transport feroviar,
preţuri de feribot, preţuri de croazieră, tarife
de autobuz, furnizarea utilizării temporare a
unui dispozitiv de comparare a preţurilor on-line
pentru călătorii, furnizarea utilizării temporare a
unui site web on-line care permite utilizatorilor
să își publice opiniile, evaluările, clasamentele,
recenziile și recomandările pe toate subiectele
legate de călătorie, furnizarea unei utilizări
temporare a unui site web on-line care permite
utilizatorilor să publice opiniile, evaluările,
clasamentele, recenziile și recomandările cu
privire la destinaţii de călătorie, companii
aeriene, agenţii de turism on-line, furnizori

de închirieri auto, companii de închirieri auto,
furnizori de rezervări de cazare, hoteluri și
cazare, baruri, restaurante, evenimente, tururi și
obiective turistice, muzee, furnizarea de atracţii
locale, locaţii muzicale, teatre, lanţuri hoteliere,
furnizori de rezervări de feribot, operatori
de feribot, furnizori de rezervări feroviare,
operatori feroviari, furnizori de rezervări de
croaziere, operatori de croaziere, transferuri
aeroport, companii de autobuze, furnizori de
rezervări de autobuze, furnizori de asigurări de
călătorie și alte companii conexe călătoriilor,
furnizarea utilizării temporare a unei interfeţe
mobile sau internet care afișează opiniile
utilizatorilor, evaluări, clasamente, recenzii și
recomandări în legătură cu călătoriile, furnizarea
accesului temporar la o interfaţă on-line pentru
gestionarea publicităţii într-o reţea globală,
furnizarea utilizării temporare a aplicaţiilor
mobile pentru gestionarea publicităţii într-o reţea
globală, furnizarea utilizării temporare a unui
panou de control on-line care afișează statistici,
informaţii despre performanţă și facturare,
furnizarea utilizării temporare a aplicaţiilor
mobile de planificare a călătoriilor, furnizarea
utilizării temporare de software de planificare
a călătoriilor care nu se poate descărca,
furnizarea utilizării temporare a unui site web
care nu se poate descărca pentru planificarea
călătoriilor, furnizarea utilizării temporare a
software-ului on-line pentru căutarea și
compararea ofertelor de călătorie, furnizarea
utilizării temporare a software-ului on-line pentru
stocarea, compilarea, gestionarea, filtrarea
și accesarea informaţiilor private, furnizarea
utilizării temporare a software-ului on-line pentru
stocarea, compilarea, gestionarea, căutarea,
filtrarea și accesarea informaţiilor în legătură
cu călătoriile, furnizarea utilizării temporare a
software-ului de licitaţie care nu se poate
descărca, inclusiv bilete de călătorie, oferte
de călătorie, bunuri pentru călătorii și servicii
de călătorie, furnizarea utilizării temporare a
software-ului pentru căutarea, compararea și
rezervarea ofertelor de călătorie, furnizarea
utilizării temporare a software-ului on-line pentru
filtrarea rezultatelor căutării zborurilor și a
preţurilor în funcţie de costuri, ore de sosire
și plecare, companii aeriene, agenţii de turism,
aeroporturi, durata, numărul de escale, clasa de
călătorie, taxele cardurilor de credit și sistemele
de plată, numărul de bagaje înregistrate permise,
furnizarea utilizării temporare a software-ului online pentru filtrarea rezultatelor căutării hotelurilor
și a cazărilor în funcţie de costuri, date,
categorie cazare, tip cazare, clasificări de stele,
camere, servicii disponibile, funcţii de cazare,
lanţ hotelier, subiect, evaluări și recenzii ale
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utilizatorilor, furnizarea utilizării temporare a
traducerilor pe pagini web, furnizarea utilizării
temporare a unei pieţe care permite utilizatorilor
să cumpere, să vândă și să schimbe rezervări
de călătorii, oferte de călătorie, bunuri și servicii
legate de călătorie, furnizarea utilizării temporare
a unui site web de comparare a preţurilor,
care permite utilizatorilor de computere desktop,
laptopuri, telefoane mobile, computere portabile,
playere media portabile și dispozitive mobile să
caute, să compare și să rezerve oferte legate
de călătorie, furnizarea utilizării temporare a
unei aplicaţii software bazate pe web, care
permite utilizatorilor de computere desktop,
laptopuri, telefoane mobile, computere portabile,
playere media portabile și dispozitive mobile
să caute, să compare și să rezerve oferte
legate de călătorie, furnizarea utilizării temporare
a unui motor de căutare pe internet, care
permite utilizatorilor să compare tarifele aeriene
cu tarifele autobuzelor, feroviare, de închirieri
auto și tarifele pentru autoturisme, tarife de
feribot, tarifele autobuzelor și transportul privat,
furnizarea utilizării temporare a unui motor de
căutare pe internet, care permite utilizatorilor
să compare oferte de călătorie pe o hartă,
furnizarea unei utilizări temporare de software
on-line care afișează tarife aeriene istorice și
prognozate, furnizarea de linkuri cu informaţii de
călătorie, furnizare de redirecţionare automată a
utilizatorilor către site-urile web ale furnizorilor
de turism selectaţi, furnizarea utilizării temporare
a versiunilor localizate și a traducerilor de
pagini web, furnizarea utilizării temporare a unei
pieţe pentru vânzarea ofertelor de călătorie,
furnizarea utilizării temporare a unui site web de
comparare a preţurilor, care permite utilizatorilor
de computere desktop, laptopuri, telefoane
mobile, computere portabile, playere media
portabile și dispozitive mobile să caute, să
compare și să rezerve oferte legate de călătorie,
furnizarea unei utilizări temporare a unui motor
de căutare pentru călătorii prin intermediul unei
aplicaţii mobile descărcate anterior, furnizarea
unei utilizări temporare a unui comparator de
tarif de călătorie prin intermediul unei aplicaţii
mobile descărcate anterior, furnizarea utilizării
temporare a software-ului bazat pe web care
să permită utilizatorilor să caute, să compare
și să rezerve oferte de zbor, furnizarea utilizării
temporare a software-ului bazat pe web care
permite utilizatorilor să caute, să compare și
să rezerve oferte de cazare, furnizarea utilizării
temporare a software-ului bazat pe web, care
să permită utilizatorilor să caute, să compare și
să rezerve oferte de închiriere auto, furnizarea
utilizării temporare a software-ului bazat pe
web, permiţându-le utilizatorilor să caute, să

compare și să rezerve oferte de călătorie cu
trenul, furnizarea utilizării temporare a softwareului bazat pe web care permite utilizatorilor
să caute, să compare și să rezerve oferte
de călătorie, furnizarea utilizării temporare a
directoarelor de călătorie pe internet, furnizarea
utilizării temporare a directoarelor on-line care
permit utilizatorilor să caute, să vizualizeze, să
sorteze și să filtreze tarifele de zbor în funcţie
de aeroporturile de plecare și destinaţie, preţuri,
orele de sosire și plecare, companiile aeriene,
agenţiile de turism, timpul de călătorie, numărul
de opriri, clasa de călătorie, tarife cu cardul de
credit și sistemele de plată, numărul de bagaje
permise, recenziile și evaluările utilizatorilor și
alte informaţii și parametri disponibili, furnizarea
utilizării temporare a directoarelor on-line care
permit utilizatorilor să caute, să vizualizeze,
să sorteze și să filtreze oferte de cazare în
funcţie de costuri, date, categorie de cazare,
tip de cazare, evaluări stele, camere, servicii
disponibile, funcţii de cazare, lanţ hotelier,
subiect, evaluări și recenzii ale utilizatorilor și
alte informaţii și parametri disponibili, furnizarea
utilizării temporare a directoarelor on-line care
permit utilizatorilor să caute, să vizualizeze,
să sorteze și să filtreze oferte de închiriere
de mașini, furnizarea utilizării temporare a
directoarelor on-line care permit utilizatorilor
să caute, să vizualizeze, să sorteze și să
filtreze oferte de călătorie, furnizarea utilizării
temporare a directoarelor referitoare la călătorii
cu oferte de călătorie și alte informaţii, furnizarea
utilizării temporare a unui panou de control ce
permite utilizatorilor să vizualizeze statistica și
performanţa referitoare la publicitate, rate de
conversie, cost pe clic, cost pe achiziţie, alte
informaţii legate de publicitate, cont și informaţii
de facturare, furnizarea utilizării temporare a
unui panou de control ce permite utilizatorilor să
vizualizeze statistica și performanţa referitoare la
vânzări, rate de conversie, valoare pe clic, cost
pe achiziţie, alte informaţii legate de publicitate,
cont și informaţii de facturare, furnizarea unei
utilizări temporare a unui software de reţea
partener, furnizarea unui site web cu motor de
căutare pentru tarife, furnizarea unui site web
cu motor de căutare pentru călătorii aeriene,
furnizarea unui site web care conţine un motor
de căutare pentru tarifele aeriene, de autobuz,
tren și feribot, furnizarea unui site web cu
un motor de căutare pentru cazare, furnizarea
unui site web cu motor de căutare pentru
croaziere, furnizarea unui site web care conţine
un motor de căutare pentru locurile de parcare
și transferurile pe aeroporturi, proiectarea și
dezvoltarea motoarelor de căutare, furnizor de
servicii de aplicaţii cu software pentru interfaţa de
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programare a aplicaţiilor (API) pentru integrarea
tarifelor de zbor și a informaţiilor de zbor în
paginile web, furnizor de servicii de aplicaţii
cu software pentru interfaţa de programare a
aplicaţiilor (API) pentru integrarea tarifelor de
cazare și informaţii în paginile web, furnizor de
servicii de aplicaţii cu software pentru interfaţa de
programare a aplicaţiilor (API) pentru integrarea
de tarife pentru tren, autobuz, feribot și informaţii
pe site-uri web, furnizor de servicii de aplicaţii cu
software de interfaţă de programare a aplicaţiilor
(API) pentru integrarea parcării pe aeroport și
preţul de transfer la aeroport și informaţii pe
site-urile web furnizorii de servicii de aplicaţii cu
software de interfaţă de programare a aplicaţiilor
(API) pentru integrarea preţurilor și informaţiilor
pentru croaziera în paginile web, furnizor de
servicii de aplicaţii cu software pentru interfaţa de
programare a aplicaţiilor (API) pentru integrarea
asigurărilor de călătorie și informaţii în paginile
web, furnizor de servicii de aplicaţii cu software
pentru interfaţa de programare a aplicaţiilor (API)
pentru integrarea asigurărilor de călătorie și
informaţii în paginile web, furnizor de servicii
de aplicaţii cu software pentru interfaţa de
programare a aplicaţiilor (API) pentru integrarea
a închirierilor auto și car-sharing în paginile
web, dezvoltarea și gestionarea software-ului de
aplicaţii pentru livrarea de conţinut multimedia
furnizate de muzee și alte spaţii destinate
utilizării pe mai multe tipuri de dispozitive
mobile fără fir, cercetări avansate de produse
în domeniul inteligenţei artificiale, dezvoltarea,
întreţinerea și actualizarea unui motor de căutare
pentru reţele de telecomunicaţii, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, dezvoltarea
de soluţii de aplicaţii pentru software de
calculator.
43. Servicii de rezervare a cazării temporare
(partajare), servicii de agenţie pentru rezervarea
cazării temporare, rezervarea de cazare pentru
călători, rezervarea de campinguri, rezervarea
cazării la hotel, rezervarea camerelor de
hotel pentru călători, rezervarea mesei în
restaurante, servicii electronice de informare
referitoare la rezervări la hotel, servicii de
rezervare hotel furnizate prin internet, servicii
de rezervare și ocupare pentru restaurante
și produse alimentare, furnizare de recenzii
pentru restaurante și baruri, furnizarea de
informaţii despre cazare și despre serviciile de
rezervare cazare pentru călători, furnizarea de
informaţii referitoare la alegerea restaurantelor,
furnizarea de informaţii referitoare la rezervarea
de cazare, servicii de rezervare pentru ocuparea
meselor, informaţii referitoare la restaurante,
rezervări la restaurant, cazarea temporară a
oaspeţilor, rezervare camere, servicii de agenţii

de turism pentru rezervarea cazării, rezervarea
restaurantelor de către agenţiile de turism,
servicii de agenţii de turism pentru rezervarea
cazării la hotel, furnizarea accesului la baza
de date cu informaţii despre cazare, furnizare
de informaţii referitoare la hoteluri și cazare,
furnizare de informaţii referitoare la restaurante,
baruri și cafenele, furnizare de recenzii la hoteluri
și cazare, recenzii privind cazarea temporară,
recenzii cazare, combinaţii de hoteluri și zboruri,
evaluarea cazării de vacanţă, furnizare de
recenzii on-line la restaurante și hoteluri,
rezervare de camere.
45. Compilarea informaţiilor juridice, furnizare
de informaţii cu privire la chestiuni juridice,
servicii de rețele de socializare on-line,
servicii de reţele sociale bazate pe internet,
emitere de consultanţă juridică, licenţiere de
programe informatice, servicii juridice, licenţiere
de baze de date, servicii juridice, servicii de
rețele de socializare on-line, servicii de reţele
sociale on-line prin aplicaţii mobile descărcabile,
autentificarea datelor personale de identificare
pentru identificarea persoanelor, servicii de
verificare a identităţii, furnizare de informaţii
referitoare la securitatea aeroportului, servicii de
informare juridică pentru călători, furnizare de
informaţii legale cu privire la călătorii, servicii de
reţea socială de călătorii bazată pe internet unde
călătorii pot schimba informaţii și pot interacţiona
între ei, servicii de reţea socială pentru călătorie
care permit călătorilor să solicite sau să ofere
sfaturi, recenzii, răspunsuri și recomandări
prin intermediul unui forum on-line, servicii
de reţea socială de călătorii care le permite
călătorilor să solicite sfaturi, recenzii, răspunsuri
și recomandări printr-o reţea socială, servicii
de reţea socială care permite călătorilor să
solicite sau să ofere sfaturi, recenzii, răspunsuri
și recomandări cu privire la computere desktop,
laptopuri, telefoane mobile, computere portabile,
playere media portabile și dispozitive mobile.
───────
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(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06075
23/08/2019
S.C. PRO CASA S.R.L, COMUNA
ȘCHEIA, SAT SFÂNTU ILIE NR.
226 D, HALA DEPOZITARE NR. 3,
JUDEȚUL SUCEAVA, SUCEAVA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06076
23/08/2019
S.C. VEL PITAR S.A. , STR. TIMIŞ
NR. 22, PARTER, BIROU NR. 1,
JUD. VÂLCEA, RÂMNICU VÂLCEA,
VALCEA, ROMANIA

5 GURI

Ciao Amore
(531)

Clasificare Viena: 25.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roz, mov
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată). (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la NISA)
───────

(531)

Clasificare Viena: 21.03.01; 26.11.03;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 27.07.01;
27.07.02; 27.07.17; 29.01.14; 08.01.01
(591) Culori revendicate:verde, galben, roșu,
roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pâine, produse de patiserie și cofetărie.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06077
23/08/2019
LIVIU-GABRIEL MARGINEAN,
ALEEA PETUNIEI NR. 2, BL. 23,
SC. A, AP. 2, JUDEȚUL BRAȘOV,
MUN. BRAȘOV, BRAȘOV,
ROMANIA

PROMOVATOR ONLINE

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

(740)

(540)

M 2019 06078
23/08/2019
SC OCEAN FISH SRL, DN 2,
KM 14, NR 72, JUDEŞ ILFOV,
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

Ocean Fish The true
taste of seafood!
(531)

Clasificare Viena: 03.09.01; 26.11.03;
26.03.01; 26.03.05; 26.03.15; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06079
23/08/2019
SC OCEAN FISH SRL, DN 2,
KM 14, NR 72, JUDEŞ ILFOV,
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

Ocean Fish Gustul adevarat
al fructelor de mare!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14; 03.09.01; 26.03.15; 01.15.24
(591) Culori revendicate:albastru inchis,
albastru deschis, rosu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.(Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii oferite de
comerţ online şi offline cu produse diverse.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa)
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
23/08/2019-24/08/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06080
23/08/2019
S.C. FABRICA DE OCHELARI
S.R.L.
, STR. 9 MAI, NR. 39, JUDETUL
SIBIU, SIBIU, SIBIU, ROMANIA

FABRICA DE OCHELARI

(210)
(151)
(732)

(740)

(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.07.01; 27.07.03
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06081
23/08/2019
ILEMAR HORECA SRL, STR.
BROSCARI, NR. 79, CAMERA 3,
JUDETUL ILFOV, SAT BALOTESTI,
ILFOV, ROMANIA

(540)

Get Inspired @ București Mall
(531)

maţe fine foodtruck
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.16
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante şi cazare
temporară.
───────

M 2019 06082
23/08/2019
SC BUCURESTI MALL
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT SRL, CALEA
VITAN NR. 55-59, COMPLEX
COMERCIAL BUCURESTI
MALL, ETAJ 2, BIROU S25A,
BUCURESTI, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA
S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Clasificare Viena: 26.03.01; 26.03.16;
01.05.02; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, albastru închis,
albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie si carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de
desen și materiale pentru artişti, pensule,
materiale didactice și educative, folii de plastic
pentru documente, folii și pungi pentru ambalat
și împachetat, caractere tipografice, forme
de tipar, panouri publicitare din hârtie sau
carton, almanahuri, invitaţii (papetărie), pungi
(plicuri, săculeţi) din hârtie sau plastic, pentru
ambalat, bannere din hârtie, semne de cărţi,
cărţi, calendare, cataloage, coperţi (papetărie)/
învelitori (papetărie), dosare pentru documente
(papetărie), plicuri (papetărie), steguleţe din
hârtie, fluturaşi publicitari, formulare, tipărite,
felicitări (tipărite), felicitări muzicale, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, etichete din hârtie
sau carton, reviste (publicaţii periodice),
manuale (ghiduri) / ghiduri (manuale), ziare,
agende, carnete de notiţe (papetărie), broşuri,
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hârtie, foi de hârtie (papetărie), cărţi de cântece,
cărţi poştale, ilustraţii, papetărie, postere,
bilete, hârtie cerată, fotografii (tipărite), aparate
pentru montarea fotografiilor, tipărituri (gravuri),
șabloane (papetărie), cartonaşe, altele decât
pentru jocuri, materiale de scris, hârtie de scris,
tipărituri grafice, carduri/ cartele.
35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii
şi producătorii de bunuri, în special în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial sau
a unui mall, a unei varietăţi de magazine
en detail, precum şi restaurante, fast-fooduri, săli de cinema, locuri de joacă şi de
îngrijire pentru copii, servicii de divertisment,
educaţie şi sport, saloane de frumuseţe, servicii
bancare, pentru a permite clienţilor să vadă
şi să achiziţioneze comod bunurile şi să
utilizeze şi să achiziţioneze serviciile, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, pe Internet,
a unei varietăţi de retaileri şi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a următoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit
capul, accesorii de îmbrăcăminte, bijuterii,
gablonţuri, parfumuri, cosmetice, produse de
întreţinere a igienei, produse de curăţat,
maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse de
papetărie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi hrană
destinate animalelor de companie, produse
alimentare destinate consumului uman, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, apă îmbuteliată, mobilă,
veselă, decoraţiuni pentru casă, flori, arbuşti,
ţigări, scrumiere, chibrituri, tutun, animale vii,
bagaje, genţi, covoare, carpete, lenjerie de pat
şi masă, ceasuri, ochelari de soare, DVD-uri,
CD-uri, aparate fotografice şi cinematografice,
instrumente pentru fotografiat, instrumente
muzicale, vopsele, lumânări, obiecte de artă,
alimente pentru sugari, scutece pentru sugari,
maşini şi maşini unelte, articole pentru casă şi
gradină, scule şi instrumente de mână acţionate
manual, tacâmuri de masă, aparate de ras, arme
albe, aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, software
pentru calculatoare, aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, aparate de încălzit,
aparate de iluminat, aparate de gătit, instalaţii
sanitare, vehicule, arme de foc, focuri de artificii,

umbrele, bastoane, oglinzi, rame, perii, piepteni,
obiecte din sticlă, cristal, porţelan, corturi, saci
de dormit, nasturi, dantele, broderii, şireturi,
copci, flori artificiale, fire de uz textil, seminţe,
plante, tapete murale, parchet, gresie, faianţă,
perdele, materiale de construcţii, vopsele,
produse chimice (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, outlet-uri, mall-uri, supermarket-uri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi, servicii
de promovare, pentru terţi, a mall-urilor,
magazinelor, reţelelor de magazine, servicii
de promovare şi publicitate, pentru terţi, a
sălilor de jocuri, centrelor de divertisment,
parcurilor de distracţie şi/sau tematice, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi, administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor, pentru terţi, cercetări
pentru afaceri, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
expertiză în afaceri, informaţii despre afaceri,
investigaţii pentru afaceri, servicii de relocare
pentru afaceri, estimări referitoare la afaceri,
servicii de agenţii de import-export, agenţii
de informaţii comerciale, agenţii de publicitate,
analiza preţului de cost, difuzare de anunţuri
publicitare, servicii de achiziţionare pentru
terţi, asistenţă în conducerea şi managementul
afacerilor, servicii de audit, închirierea de
automate de vânzare, închiriere de mașini
și aparatură de birou, birouri de plasare,
căutare de sponsorizare, cercetarea pieței,
prelucrarea administrativă pentru cereri de
mărfuri, servicii pentru compararea prețurilor,
compilarea informațiilor în fișiere electronice,
compilații statistice, prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, consultanţă pentru
probleme legate de personal, informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori, servicii
de contabilitate, servicii de cronică publicitară,
întocmire de declaraţii fiscale, decorarea
vitrinelor pentru magazine, distribuire de
eşantioane, distribuire de materiale publicitare,
organizare de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
festivaluri în scopuri publicitare, comerciale şi
de promovare a vânzărilor, organizarea de
evenimente în scopuri publicitare, întocmire
de extrase de conturi, facturare, gestionarea
de fişiere informatice, administrarea hotelurilor,
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închiriere de material publicitar, închiriere de
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, publicitate prin poştă,
vânzare la licitaţie, servicii de manechine în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
sondaje de opinie, studii de piaţă, pregătirea şi
publicarea de texte publicitare, publicitate on-line
într-o reţea computerizată, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, relaţii publice, servicii de
revistă presei, servicii de secretariat, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terţi, publicitate
cu privire la serviciile de construcţii, publicitate
cu privire la afacerile imobiliare, publicitate cu
privire la magazine şi reţele de magazine, malluri, publicitate cu privire la serviciile de shopping
personalizat, publicitate cu privire la sălile de
jocuri, centrele de divertisment, parcurile de
distracţie şi/sau tematice, promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale terţilor prin distribuirea de
cârduri de discount şi voucher-ere, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii ale altora, prin
distribuirea de materiale tipărite şi concursuri
de promovare, promovarea vânzării de bunuri
şi servicii ale altora prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cârdurilor de credit,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori promoţii,
servicii de publicitate outdoor, publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de telecomunicaţii
sau pe cale electronică, administrarea afacerilor
(îndrumări în conducerea şi administrarea
lor) pentru magazine en gros şi en
detail, mall-uri, centre comerciale, servicii de
consiliere referitoare la promovarea vânzărilor,
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare a vânzărilor, organizarea, exploatarea
şi supravegherea de programe de stimulare
a vânzărilor, consultanţă legată de vânzările
promoţionale, urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi, închirierea de standuri pentru
vânzare, organizarea, utilizarea şi monitorizarea
de programe de loialitate pentru clienţi şi
scheme de recompensare în scopul promovării
vânzărilor, servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi publicitar, organizarea
şi administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru client,
în scopul promovării vânzărilor, administrarea
unui program de promovare a vânzărilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul unui
cârd de membru, sa obţină reduceri la preţul
bunurilor şi serviciilor, ori servicii îmbunătăţite,
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare, pentru terţi, gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi, servicii
de control a stocurilor de marfă, servicii

de cârd de loialitate, servicii de vânzare
la licitaţie a proprietăţilor imobiliare, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitaţia are loc pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online dotate cu funcţie de
căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet, compararea
serviciilor de shopping, administraţie comercială
cu privire la licenţierea de bunuri şi servicii ale
altora, servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili, demonstraţii de
bunuri, servicii de reproducere a documentelor,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
promoţionale şi/sau publicitare, servicii de layout
în scopuri publicitare, marketing, cercetări în
marketing, studii de marketing, servicii de achiziţ
ionare pentru alţii (procurarea de bunuri şi
servicii pentru alte afaceri), producţia de filme
publicitare, servicii de testare psihologică pentru
selectarea de personal, servicii de dactilografiere
și stenografie, compilarea de statistici, servicii
de telemarketing, organizarea de campanii
publicitare pentru mall-uri, centre comerciale,
centre de distracţie, parcuri de distracţie,
publicitate pentru filme cinematografice,
intermedierea de contracte pentru terţi,
privind vânzarea şi cumpărarea de mărfuri,
intermedierea de contracte pentru terţi, privind
prestarea de servicii, servicii de call center,
pentru terţi, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), servicii de licitare, postarea
de afişe publicitare, Informaţii în domeniul
afacerilor, compilarea de informaţii în baze
de date, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, proiectarea de
materiale publicitare, publicitate directă prin
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de registru
de cadouri, servicii de aşezare în pagină pentru
scopuri publicitare, machetare pentru promoţiile
publicitare sau de vânzări, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, publicitate exterioară, publicitate cu
plata perclick, 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 sportive,
publicarea de texte publicitare, închirierea
de material publicitar, scrierea de scenarii
în scopuri de publicitate, închirierea de
standuri de vânzare, aranjarea vitrinelor pentru
magazine, marketing cu public ţintă, servicii
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de telemarketing, închirierea automatelor pentru
vânzarea de produse, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii oferite de centre
de divertisment, servicii oferite de parcuri
acvatice, parcuri de distracţie şi/ sau tematice,
grădini zoologice, închiriere de echipamente
şi aparate de divertisment, atracţii în parcuri
de divertisment, servicii de divertisment sub
formă de spectacole în parcuri de divertisment,
divertisment sub formă de prestaţii live făcute
de un personaj animat, furnizare de instalaţii
recreative, oferirea de informaţii în materie de
divertisment, prin toate canalele de comunicare,
divertisment on-line, radiofonic şi televizat,
producţia de filme (cu excepţia celor publicitare),
servicii de educaţie şi divertisment pentru copii
şi adulţi, activităţi sportive, activităţi pentru
timpul liber şi plăcere desfăşurate în scop
educativ, cultural, sportiv sau de divertisment,
servicii de agenţii de bilete (divertisment),
servicii de animatori, servicii oferite de biblioteci
şi biblioteci mobile, scrierea de texte, altele
decât cele publicitare, publicare de cărţi,
ziare, reviste, manuale, instrucţiuni, pliante,
afişe, servicii de publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare on-line,
servicii de casino, servicii de cinema, servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
oferite de cluburi (educaţie sau divertisment),
organizarea şi conducerea de colocvii,
conferinţe, congrese, simpozioane, workshopuri, seminarii, competiţii sportive, organizarea
şi conducerea de concursuri educative sau
de divertisment, organizarea de concursuri şi
evenimente sportive, închirierea de decoruri
pentru spectacole, exploatarea publicaţiilor online nedescărcabile, exploatarea sălilor de jocuri,
exploatarea terenurilor de golf, organizarea de
expoziţii şi târguri în scopuri culturale sau
educative, proiecţii de filme cinematografice,
jocuri on-line într-o reţea de calculatoare,
organizarea de loterii, tombole, organizarea de
baluri, de petreceri, de carnavaluri, de concursuri
de frumuseţe, în scopuri de divertisment,
organizarea de concerte, planificarea de recepţii
(servicii de divertisment), informaţii în materie
de recreere, reprezentaţii teatrale, rezervarea
de locuri pentru spectacole, producţie de
spectacole, prezentarea de spectacole live,
studiouri de înregistrare, furnizarea de servicii
educaţionale şi de divertisment pentru copii,
prin intermediul grupurilor de joacă, locuri de
joacă pentru copii (divertisment), închirierea
de filme cinematografice, distribuire de filme
cinematografice, prezentarea spectacolelor de
circ, servicii oferite de un disc- jockey,

producţia de emisiuni radio şi tv, servicii
de karaoke, exploatarea echipamentelor de
karaoke (divertisment), închirierea de jucării,
organizarea de competiţii online, servicii de
informare via hot-lines sau call-centers în
domeniul educaţiei şi al divertismentului, jocuri
de noroc, pariuri, pariuri sportive, închiriere de
aparate pentru cazino şi aparate de jocuri,
exploatarea de agenţii de pariuri, închiriere de
aparate și accesorii cinematografice, servicii
de divertisment şi educaţie oferite în tabere
şcolare, servicii de fotografiere, organizarea de
spectacole cu laser, servicii oferite de piscine,
oferirea de facilităţi pentru practicarea sporturilor
de iarnă, training (instruire) cu privire la vânzări,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment, academii
(educaţie), servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
pentru spectacole, furnizarea de facilităţi
pentru cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice
/spectacole
de
cinema,
închirierea de aparate cinematografice, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, informaţii despre
divertisment, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), închirierea de acvarii
interioare, servicii de karaoke, închirierea
de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole de modă
în scopuri de divertisment, organizarea de
evenimente de divertisment de tip cosplay
(joc costumat), fotografie, publicarea cărţilor,
furnizarea facilităţilor de recreere, organizarea
şi susţinerea de ateliere [instruire], înregistrarea
pe casete video, închirierea aparatelor de
înregistrare video, servicii de inginerie de
sunet pentru evenimente, sevicii de editare
video pentru evenimente, servicii de tehnician
de lumini pentru evenimente, servicii de disc
jockey, servicii de discotecă, informaţii despre
divertisment, servicii de karaoke, închirierea
de aparate de iluminat pentru scenele de
teatru sau studiourile de televiziune, producţia
de muzică, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestaţiilor live,
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furnizarea facilităţilor de recreere, informaţii
despre posibilităţile de recreere.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 06083
23/08/2019
TEODORA SOUVANNASOUCK,
STR. CPT. GHEORGHE
PREOTESCU NR. 13, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

EXTENSII RAPUNZEL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de comerţ online, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a următoarelor produse:
extensii de păr, peruci, produse cosmetice şi de
îngrijire a părului (cu excepţia transportului lor),
permiţând clienţilor să le vadă şi să le cumpere în
mod comercial, astfel de servicii pot fii furnizate
prin magazine de vânzare en gross şi en detail,
cât şi online, servicii de marketing.
41. Organizarea şi susţinerea de cursuri de
instruire în domeniul coafurii şi al makeup-ului,
organizarea de spectacole de modă în scopuri
de divertisment, organizarea concursurilor de
frumuseţe.
44. Servicii de coafuri.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06084
23/08/2019
ALEXANDRU-CRISTIAN
DUŞCǍ, STR. VICTORIEI
NR. 0, BL. M3, SC. B, AP. 20,
JUD. TELEORMAN, TURNU
MAGURELE, TELEORMAN,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

DailyDriven
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.12
(591) Culori revendicate:roşu (Pantone PMS
192), negru (Pantone Black 6C)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
marketing,
asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile
de ofertă/asistenţă administrativă pentru a
răspunde la cererile de propuneri (RFP),
informaţii în domeniul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor, servicii
de comerţ si de informare a consumatorilor,
organizare de licitaţii prin internet, servicii de
vânzare prin licitaţie online prin internet , cotaţii
pentru oferte de licitaţii, organizare de licitaţii
virtuale interactive, organizarea si coordonarea
de licitaţii si licitaţii inverse prin reţele
informatice si de telecomunicaţii, prestarea de
servicii de cercetare a pieţei şi de informaţii,
furnizare de baze de date computerizate online şi baze de date on-line care permit
căutarea în domeniul anunţurilor privind
comercializare de automobile, autovehicule si
alte mijloace de transport, promovare de
bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de calculatoare şi de comunicaţii,
investigaţii privind afacerile, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, informaţii comerciale şi consiliere
pentru consumatori în alegerea bunurilor şi
serviciilor, furnizarea de informaţii de contact

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
23/08/2019-24/08/2019

comerciale şi de afaceri, servicii de intermediere
comercială, servicii de intermediere a afacerilor,
servicii de informaţii competitive, furnizarea
de informaţii prin internet privind vânzarea
de automobile, autovehicule, motociclete si
alte mijloace de transport, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, studii de marketing, cercetare de
marketing,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri
şi servicii, furnizarea de informaţii prin
intermediul internetului în legătură cu vânzarea
de autoturisme, motociclete, autovehicule
si alte mijloace de transport, intermediere
de cumpărare de autoturisme, autovehicule,
motociclete si alte mijloace de transport, servicii
de vânzare cu amănuntul și
cu ridicata în domeniul automobilelor,
motocicletelor, precum și a accesoriilor pentru
acestea, asigurarea unei baze de date
cuprinzând produse şi servicii oferite de terţi, ce
poate fi accesata si cercetată on-line, asigurarea
unui ghid de comenzi on-line pentru localizarea,
organizarea şi prezentarea produselor şi
serviciilor altor comercianţi on-line, prezentarea
unei varietăţi mari de informaţii de interes
general prin intermediul reţelelor computerizate,
sondaje de opinie, întrebări privind afacerile,
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, publicitate cu plata
per click, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare
cu amănuntul, servicii de comparare a
preţurilor, promovarea bunurilor şi serviciilor
prin sponsorizarea evenimentelor sportive,
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de spaţiu publicitar, vânzarea de
spaţiu publicitar, promovarea vânzărilor pentru
terţi, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, sistematizarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în baze de date informatice,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
scrierea de texte publicitare, furnizarea și
distribuirea de informații pentru afaceri, inclusiv
pe internet, în rețele de cablu sau alte forme
de transfer de date, servicii de administrare a

relaţiilor cu clienţii, furnizarea de recomandări
despre produse și servicii, în scopuri comerciale
si de informare, servicii on-line de colaborări
de afaceri în reţea, servicii de rețele de
afaceri online accesibile prin aplicații mobile
descărcabile, furnizarea de informaţii de contact
comerciale si de afaceri, furnizarea de informații
sub formă de baze de date cu informații în
domeniile rețelelor de afaceri online, furnizarea
unei baze de date online cu motor de
căutare care conţine informaţii despre prestatorii
de servicii din domeniul automobilelor şi al
autovehiculelor
38. Telecomunicaţii, furnizarea accesului la
bazele de date, comunicaţii prin terminalele de
calculator, transmiterea cu ajutorul calculatorului
a mesajelor şi imaginilor, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
furnizarea de camere de chat pe internet,
trimiterea de mesaje, furnizarea de forumuri
online, flux continuu (streaming) de date,
furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele
globale de calculatoare, transmiterea fişierelor
digitale, transmitere pe internet de materiale
video,filme, poze, imagini, text, fotografii si
de informaţii, telecomunicaţii prin intermediul
platformelor şi portalurilor de internet, furnizarea
accesului la informaţii pe internet, schimb
electronic de mesaje prin intermediul liniilor de
chat, al camerelor de chat şi al forumurilor de
pe internet, servicii de poştă electronică, servicii
de videoconferinţă, furnizare de panouri de
mesaje electronice pentru transmisie de mesaje
de interes general între utilizatori, servicii de
difuzare date, servicii de agenţie de presă.
41. Servicii de publicare-on line, publicare online de recenzii, publicare multi-media, publicare
de fotografii, servicii de producţie audio,
video, multimedia şi de fotografii, servicii de
reporteri de ştiri, furnizare on-line de imagini
video, nedescărcabile, servicii de fotografiere,
informaţii despre evenimente, servicii de filmare,
furnizarea de filme, prezentarea prestaţiilor live.
42. Dezvoltarea si mentinerea unei platforme
de internet pentru comerţ, intermedieri intre
prestatori de servicii si clienti, furnizare de
informatii, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe siteurile
web, stocarea electronică a datelor, găzduirea
site-urilor (site-uri web), platforma ca serviciu
(PaaS), furnizarea de motoare de căutare pe
internet, găzduire pe servere, găzduire de
date, fişiere, aplicaţii şi informaţii computerizate,
asigurarea utilizării temporare de aplicaţii
software nedescărcabile disponibile pe
un site web, informaţii privind efectuarea
inspecţiei tehnice auto pentru vehicule.

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
23/08/2019-24/08/2019

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06085
23/08/2019
MOBIGARDEN SRL, SOS.
MANGALIEI, NR. 80A, POLIGON
III, CORP 3, BIROUL 1, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

MOBI GARDEN
outdoor furniture
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.04.16; 29.01.13
(591) Culori revendicate:alb, negru, rosu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea in avantajul terţilor în magazine
specializate cât şi online a mobilierului din
plastic ,fibră sau lemn
pentru exterior (scaune,banci,mese,cutii), a
ghivecelor şi a altor accesorii pentru gradină,a
unor unelte folosite
în îngrijirea grădinilor, freze, hidrofoare, pompe
apă, cutii de depozitare ,coşuri de gunoi, mese
de călcat, dulapuri
pe roţi, caserole din plastic, căsuţe de gradină,
îngrăşământ pentru plante, solare pentru plante,
compostor
ecologic ( exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06086
23/08/2019
NUTELMANIA SRL, STR.
CRINILOR, NR. 3, SCARA B, ET.
M, AP. 12, JUDETUL TIMIS, SAT
GHIRODA, TIMIȘ, ROMANIA
TEODORU I.P. S.R.L., STR.
NERVA TRAIAN NR.12, BL. M37,
SC.1, ETJ. 1, AP.1, SECTOR 3 ,
BUCUREŞTI, 031046, ROMANIA

AUTOMATUL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 08.07.04;
25.01.06; 29.01.15
(591) Culori revendicate:alb, negru, visiniu,
galben, maro, verde, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Pizza, pizza preparată, pizza conservată,
pizza congelată, amestecuri de pizza, sosuri
pentru pizza,
blaturi de pizza, condimente pentru pizza, aluat
pentru pizza, făină pentru pizza, mâncăruri
preparate
sub formă de pizza, blaturi de pizza coapte în
prealabil.
35. Închiriere de automate de vânzare,
închiriere de distribuitoare automate acționate cu
fise, închiriere de
distribuitoare automate pe bază de card,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației,
servicii de franciză pentru asistență de
marketing, asistență privind comercializarea
produselor, în cadrul
unui contract de franciză, servicii oferite de un
francizor, respectiv asistență în conducerea sau
administrarea întreprinderilor industriale sau
comerciale, consiliere de afaceri privind
francizarea de
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restaurante, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la
domiciliu, servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de comenzi online,
asistență și
management acordate beneficiarilor de franciză,
în montarea și exploatarea automatelor
destinate exclusiv
coacerii și livrării de pizza în afara localurilor,
servicii de vânzare pizza prin intermediul
automatelor pentru
vânzarea de produse sau prin mijloace
electronice, închirieri de distribuitoare automate
de produse
alimentare, închirieri de distribuitoare automate
de pizza, închirieri de distribuitoare automate
pentru
prepararea şi vânzarea de pizza.
39. Livrare de pizza (transport), aprovizionarea
distribuitoarelor automate (transport).
43. Închirieri de distribuitoare automate de
băuturi, servicii de restaurante fast-food,
aprovizionare pentru
restaurante fast-food cu autoservire, restaurante
cu autoservire, servicii de restaurant și bar,
servicii de
restaurante pentru furnizarea de mâncăruri
rapide, servicii de restaurant și catering.

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

(540)

M 2019 06087
23/08/2019
SC CASA GERMANA SRL, BDUL.STIRBEI VODA NR. 25, BL.
A1, SC. 1, ET. 3, AP. 23, JUDEŢ
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

SecureDELTA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

M 2019 06088
23/08/2019
AGER SOFTWARE SRL, STR.
OLTENI, NR. 119A, JUDEŢ
VALCEA, BUJORENI OLTENI,
78452, VALCEA, ROMANIA

(540)

M 2019 06089
23/08/2019
SC BIA-AUTO SRL, STR.
ANOTIMPULUI NR. 6, BL. 55, AP.
32, JUDEŢ PRAHOVA, PLOIEŞTI,
PRAHOVA, ROMANIA
SC ROMPATENT DESIGN
SRL, STR. ŢEPEŞ VODĂ, NR.
130, ET. 1, AP. C1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

CORAL APA ALCALINA
CU CORAL DE OKINAWA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și
sucuri de fructe, siropuri și alte preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor.
───────

FEREASTRA BIA
Windows & Doors
(531)

Clasificare Viena: 07.03.02; 26.11.01;
27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
6. Usi, ferestre si cadre din aluminiu, feronerie
din aluminiu pentru aceste produse.
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40. Fabricarea la comandă de tâmplărie, uşi,
ferestre şi cadre termopan.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06090
23/08/2019
S.C. NETWORK ONE
DISTRIBUTION S.R.L., STR.
MARCEL IANCU NR. 3-5, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEȘTI NR. 11, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ACUSTICO by HORIZON

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 06091
24/08/2019
CSI ZONE ONLINE,
STR.AL.FRAGILOR NR. 9,
BL. V2, SC. B, AP. 29, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANTA,
900427, CONSTANȚA, ROMANIA

Freddo Cafe
(531)

Clasificare Viena: 11.03.03; 11.03.04;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.12; 26.04.05;
26.04.16; 26.04.18
(591) Culori revendicate:auriu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 06092
24/08/2019
PROFI ROM FOOD SRL , CALEA
SEVER BOCU NR.31, JUD TIMIS,
TIMISOARA, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94, BL.
14 A, SC. 4, AP. 127, SECTOR 1,
BUCURESTI, BUCURESTI

BISTRO by PROFI
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
11.03.03; 29.01.14
(591) Culori revendicate:maro (pantone
4625C), maro (pantone 7516C), rosu
(pantone 1795C), alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, fructe de mare, păsări şi vânat,
extracte din carne, produse din care, produse din
peşte, înlocuitori de carne pe bză de legume,
fructe şi legume conservate, congelate, uscate
şi fierte, salate gata preparate, salate de fructe,
deserturi pe bază de iaurturi, deserturi bazate
pe fructe, băuturi pe bază de lapte, băuturi
pe bază de soia, deserturi pe bază de lapte,
gustări (chips-uri) pe bază de cartofi, gustări
(chips-uri) pe bază de legume, gustări (chipsuri) pe bază de creveţi, măsline preparate,
pastă de mesline, alge comestibile preparate,
flori comestibile, preparate, ciuperci conservate,
fistic, nuci, stafide, alune, arahide, migdale
preparate, seminţe procesate, amestecuri de
fructe confiate, amestecuri de fructe şi nuci
preparate, amestecuri de fructe uscate, batoane
be bază de nuci, fructe şi seminţe, jeleuri,
dulceţuri, gemuri, compoturi, ouă, lapte şi
produse lactate, înlocuitori de lapte, produse
din soia, iaurturi cu seminţe, uleiuri şi grăsimi
comestibile, supe, supe creme din legume,
mâncăruri preparate care conţin legume,
mâncăruri preparate care conţin în principal ouă,

produse din peşte preparate, pentru consum
uman, icre de peşte, preparate, mâncăruri
gătite constând în principal din legume, produse
din legume preparate, mâncăruri preparate
constând în totalitate sau în cea mai mare parte
din carne, tahini, produse tartinabile pe baza de
legume, produse tartinabile pe baza de alune,
produse tartinabile pe bază de carne si /sau
peste.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
băuturi gata preparate pe bază de cafea, băuturi
gata preparate pe baz
ă de cacao si/sau ciocolată, băuturi gata
preparate pe bază de ceai (nemedicamentoase),
orez, făină
preparate din cereale, popcorn, gustări pe bază
de cereale , gustari sarate si/sau dulci fabricate
din cereale
sub forma expandata si/sau extrudata, cereale
pentru micul dejun, produse pentru micul dejun
ce contin
cereale, batoane de cereale si batoane
energizante, pâine, produse de brutarie, produse
de patiserie,
produse de cofetărie, îngheţată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de
copt, sare, mu
ştar, oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă
(apa îngheţată), feluri de mâncare bazate în
special pe
orez, mâncăruri preparate bazate în special pe
paste, pizza, sandvişuri, hot-dog (sandvişuri),
humus (pastă de năut).
32. Ape minerale și carbogazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
băuturi din
legume şi sucuri din legume, smoothies, băuturi
granita nealcoolice, siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor., ape minerale
și carbogazoase și alte băuturi nealcoolice,
smoothie-uri, băuturi răcoritoare,
sorbeturi (băuturi).
35. Publicitate, servicii de comenzi on-line,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, de produse
alimentare
şi băuturi destinate consumului uman (cu
excepţia transportului acestora), permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor
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web, organizarea de târguri și expoziții în
scopuri comerciale sau publicitare, închirierea
automatelor pentru
vânzarea de produse, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
catering care
constau în furnizarea de produse alimentare şi
băuturi, servicii de restaurant, servicii de bufet
pentru gustări
(snack-bar), servicii de cofetarie.
───────

