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Cereri Mărci publicate în 28/09/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 06624 21/09/2020 BEST MIXMEDIA SRL BUCURESTI TV HD

2 M 2020 06628 21/09/2020 BEST DENTAL STUDIO SRL BDS BEST DENTAL STUDIO

3 M 2020 06629 21/09/2020 SONIA OLIVIA BENDORFEAN Dracula Mureș Park

4 M 2020 06630 21/09/2020 SONIA OLIVIA BENDORFEAN Carnavalul Dracula Mureș

5 M 2020 06631 21/09/2020 OTTER-DISTRIBUTION SRL PASS

6 M 2020 06633 21/09/2020 LEEA'S ROOM SRL Leea's Room Furniture for kids

7 M 2020 06634 21/09/2020 GREENCODRU SRL MUMA CODRULUI

8 M 2020 06635 21/09/2020 GREENCODRU SRL GREEN Codru

9 M 2020 06637 21/09/2020 SC ACUARELLO BY NUMBERS
SRL

Acuarello art by numbers

10 M 2020 06640 21/09/2020 FIRST BANK SA FIRST BANK CREDITUL DE
ORIUNDE

11 M 2020 06641 21/09/2020 AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

VOGUE LA CIGARETTE ROSE
UNIQUE

12 M 2020 06642 21/09/2020 AMERICAN-CIGARETTE
COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED

VOGUE LA CIGARETTE BLEUE
UNIQUE

13 M 2020 06643 21/09/2020 REMEDICA IP LIMITED MINEAPP

14 M 2020 06645 21/09/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
(ASCDMSS)

CAMPIONATUL NAŢIONAL DE
AIRSOFT

15 M 2020 06646 21/09/2020 ASOCIATIA DE SPRIJIN
PENTRU CONSTITUIREA,
DEZVOLTAREA SI
MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE,
ASCDMSS

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE
AIRSOFT

16 M 2020 06647 21/09/2020 NILBIDI TRANS BELLEZON

17 M 2020 06648 21/09/2020 DE MAR SPECIAL S.R.L. ELEGANT HOUSE

18 M 2020 06649 21/09/2020 BLUE FOX SECURITY SRL BLUE FOX SECURITY BFS

19 M 2020 06650 21/09/2020 VICTOR LUPU DJILLY

20 M 2020 06651 21/09/2020 VICTOR LUPU SOLEY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2020 06652 21/09/2020 SC ALCOVIN SRL MY HISTORY

22 M 2020 06654 21/09/2020 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE SA

Scoala9 Hotspot BRD

23 M 2020 06655 21/09/2020 S.C. COCKTAIL STORY S.R.L. RUVA

24 M 2020 06656 21/09/2020 SMARTIFACT SRL dental marketing

25 M 2020 06657 21/09/2020 CONSILO WEB SRL CONSILO
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(210) M 2020 06624
(151) 21/09/2020
(732) BEST MIXMEDIA SRL, STR.

TEILOR NR. 11, JUD. PRAHOVA,
CAMPINA, 105600, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

BUCURESTI TV HD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.24

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

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
38. Servicii de telecomunicații.
41. Producţia de spectacole de televiziune.

───────

(210) M 2020 06628
(151) 21/09/2020
(732) BEST DENTAL STUDIO SRL,

STRADA DRISTORULUI
NR.97-119, BL.63, SC.2, AP. 328,
SECTOR 3, BUCURESTI, 31534,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BDS BEST DENTAL STUDIO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 26.01.18; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#43B02A), roz (HEX #F04E98)

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

5. Substanţe profilactice dentare, rășini sintetice
utilizate în stomatologie, antibiotice pentru
utilizare în stomatologie.
10. Freze folosite în stomatologie, piese
protetice pentru stomatologie, implanturi
(proteze) folosite în stomatologie, irigatoare
orale utilizate în stomatologie.
35. Servicii de marketing în domeniul
stomatologiei.
42. Servicii de laborator pentru cercetări în
domeniul stomatologiei.
44. Servicii de stomatologie, consiliere în
domeniul stomatologiei, furnizare de informații
despre stomatologie, servicii de stomatologie
estetică, servicii de stomatologie veterinară.

───────

(210) M 2020 06629
(151) 21/09/2020
(732) SONIA OLIVIA BENDORFEAN,

STR. LUNGA NR. 24, JUD.
MURES, REGHIN, 545300,
MUREȘ, ROMANIA

(540)
Dracula Mureș Park

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2020 06630
(151) 21/09/2020
(732) SONIA OLIVIA

BENDORFEAN, STR LUNGA
NR. 24, JUD. MURES, REGHIN,
545300, MUREȘ, ROMANIA

(540)
Carnavalul Dracula Mureș

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare.
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───────

(210) M 2020 06631
(151) 21/09/2020
(732) OTTER-DISTRIBUTION SRL, STR.

INDUSTRIILOR, NR. 10, JUD.
ILFOV, CHIAJNA, 077040, ILFOV,
ROMANIA

(540)

PASS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12; 26.11.03

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2020 06633
(151) 21/09/2020
(732) LEEA'S ROOM SRL, STR. COZIEI

NR.32, JUD. HUNEDOARA, DEVA,
HUNEDOARA, ROMANIA

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

(540)

Leea's Room
Furniture for kids

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.02.01; 03.02.24

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben, accesorii
pentru mobilier, care nu sunt din metal, accesorii
pentru pătuțuri (cu excepția lenjeriei de pat),
scaune balansoare pentru copii, birouri, cadre
cu rafturi, nu din metal (mobilier), comode,
cutii pentru jucării (mobilier), dulăpioare, divane,
divane cu spații de depozitare, etajere,
grilaje din lemn, grilaje de siguranță (bariere)
extensibile pentru scări, lăzi de depozitare
nemetalice, leagăne pentru verandă, mobilier
pentru dormitor, mobilier pentru copii, mobilier
pentru casă, birou și grădină, mobilier pentru
bebeluși, mobilier, paturi, pătuțuri pentru copii,
dispozitive nemetalice de protecție pentru
mobilier, piese de mobilier, panouri decorative
din lemn (mobilier), rafturi utilizate ca piese de
mobilier pentru copii, rafturi modulare (mobilier),
scaune pentru bebeluși, scaune de copii, țarcuri
(pentru copii).
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───────

(210) M 2020 06634
(151) 21/09/2020
(732) GREENCODRU SRL, SAT CODRU

NR. 70, JUD. BIHOR, COMUNA
ȘOIMI, BIHOR, ROMANIA

(540)
MUMA CODRULUI

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute și neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante și flori
naturale, hrană pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2020 06635
(151) 21/09/2020
(732) GREENCODRU SRL, SAT CODRU

NR. 70, JUD. BIHOR, COMUNA
ȘOIMI, BIHOR, ROMANIA

(540)

GREEN Codru

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.25; 06.01.02; 03.04.07;
29.01.14

(591) Culori revendicate:verde, negru, maro,
albastru

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte din
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulcețuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muștar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, brute și neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante și flori
naturale, hrană pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2020 06637
(151) 21/09/2020
(732) SC ACUARELLO BY NUMBERS

SRL, STR. VARFUL CU DOR NR.
27A, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

Acuarello art by numbers

(531) Clasificare Viena:
01.15.11; 26.01.03; 26.01.18; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14

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

clase:
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35. Servicii de agenție de import cu seturi de
pictură pe numere, servicii de comerț online și
offline cu seturi de pictură pe numere.

───────

(210) M 2020 06640
(151) 21/09/2020
(732) FIRST BANK SA, ȘOS. NICOLAE

TITULESCU NR. 29-31, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) COSMOVICI ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. POVERNEI NR. 7, ET. 2,
AP. 06, SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FIRST BANK CREDITUL

DE ORIUNDE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de relații cu publicul,
organizare de prezentări, expuneri și
demonstrații în scop de afaceri, servicii de
târguri comerciale și de expoziții comerciale,
coordonare și organizare de expoziții,
evenimente și demonstrații cu scop comercial
sau antreprenorial, servicii de fidelizare,
motivare și recompensare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, furnizare de informații în materie de
comerț și servicii de informare a consumatorilor,
servicii de comerț cu amănuntul și cu ridicata,
vânzare prin licitație publică, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
prelucrarea administrative a datelor, servicii
de consultanță în afaceri, analiză de afaceri,
cercetare și servicii de informare, studii de piață,
colectarea și sistematizarea datelor de afaceri,
gestiunea afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou.
36. Servicii de asigurare, subscriere de
asigurări, estimări și evaluări pentru scopuri de
asigurare, servicii de garanție, servicii imobiliare,
brokeraj cu garanții reale imobiliare, servicii
financiare privind furnizarea de bonuri valorice
pentru achiziția de bunuri, servicii de depunere
în casete valorice, servicii financiare, monetare
și bancare, servicii de tranzacționare și schimb
valutar, servicii de tranzacționare de mărfuri și
titluri de valoare, servicii de împrumut, de credit

și leasing financiar, servicii de recuperare a
datoriilor și de factoring, servicii de investiții,
investirea fondurilor, subscrieri financiare și
emisiuni de titluri de valoare (banking de
investiții), tranzacții și transferuri financiare,
servicii de plată, servicii bancare cu numerar,
cec și ordine de plată, servicii de carduri
bancare, servicii fiscale și vamale, servicii de
informare, consiliere și consultanță financiară,
evaluare financiară și furnizare de rapoarte de
credit, servicii de evaluare, planificare financiară,
servicii de finanțare, servicii privind capitalul
de risc, colectarea de fonduri și sponsorizare,
servicii de evaluare financiară.

───────

(210) M 2020 06641
(151) 21/09/2020
(732) AMERICAN-CIGARETTE

COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, CH-2926, ELVEȚIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VOGUE LA CIGARETTE

ROSE UNIQUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────
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(210) M 2020 06642
(151) 21/09/2020
(732) AMERICAN-CIGARETTE

COMPANY (OVERSEAS)
LIMITED, ROUTE DE FRANCE 17,
BONCOURT, CH-2926, ELVEȚIA

(740) ZMP Intellectual Property SRL,
C.A. ROSETTI 17, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
VOGUE LA CIGARETTE

BLEUE UNIQUE
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
34. Ţigări/ţigarete, tutun, brut sau prelucrat,
tutun de rulat, tutun de pipă, produse din tutun,
înlocuitori de tutun (nu pentru uz medical),
ţigări de foi, trabucuri, brichete pentru ţigări/
ţigarete, brichete pentru ţigări de foi, chibrituri,
articole pentru fumători, hârtie pentru ţigări/
ţigarete, tuburi pentru ţigări/ţigarete, filtre pentru
ţigări/ţigarete, dispozitive de buzunar pentru
rularea ţigărilor/ţigaretelor, maşini manuale
pentru injectarea tutunului în tuburile de hârtie,
ţigări/ţigarete electronice, lichide pentru ţigări/
ţigarete electronice, produse din tutun cu scopul
de a fi încălzite.

───────

(210) M 2020 06643
(151) 21/09/2020
(732) REMEDICA IP LIMITED, GRIVA

DIGENI 115, TRIDENT CENTRE,
3101, CIPRU, LIMASSOL, CIPRU

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MINEAPP

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

3. Preparate cosmetice, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, loţiuni pentru păr, creme
cosmetice, preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii, apă micelară, loţiuni pentru uz

cosmetic, preparate pentru îngrijirea unghiilor,
antiperspirante (produse de toaletă), truse
cosmetice umplute, deodorante de uz personal,
preparate de duş pentru igienă personală
sau folosite ca deodorant (produse de
toaletă), şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice, produse pentru machiaj, produse de
demachiere, măşti cosmetice, lapte demachiant
pentru toaletă.
5. Produse farmaceutice, medicale şi de
uz veterinar, alimente, preparate, substanţe
şi băuturi dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, suplimente dietetice
pentru oameni şi animale, preparate şi
substanţe medicinale, suplimente alimentare
de uz medical, suplimente alimentare pe
bază de vitamine şi/sau minerale, suplimente
nutritive, medicamente, băuturi de uz medicinal,
ceaiuri medicinale, preparate nutraceutice
de uz terapeutic sau medical, dulciuri
farmaceutice, suplimente homeopate, alimente
pentru bebeluşi, dezinfectanţi şi antiseptice,
creme, loţiuni, geluri, săpunuri, şampoane,
preparate de toaletă medicinale, preparate
farmaceutice, medicale şi veterinare, preparate
sanitare pentru scopuri medicale, substanţe
şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, suplimente dietetice
de uz uman şi veterinar, plasturi, materiale
de pansat, adjuvanţi pentru scopuri medicale,
anestezice, astringenţi pentru scopuri medicale,
scoarţe pentru scopuri farmaceutice, bicarbonat
de sodiu pentru scopuri farmaceutice, preparate
biologice pentru scopuri medicale, bomboane,
medicinale, bomboane pentru scopuri medicale,
cărbune pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri farmaceutice, preparate
chimice pentru scopuri medicale, preparate
chimico-farmaceutice, gumă de mestecat
pentru scopuri medicale, spray-uri pentru
scopuri medicale, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, preparate de diagnosticare pentru
scopuri medicale, substanţe dietetice adaptate
pentru uz medical, digestive pentru scopuri
farmaceutice, medicamente pentru scopuri
medicale, elixire (preparate farmaceutice),
preparate enzimatice pentru scopuri medicale,
enzime pentru scopuri medicale, extracte
din plante pentru scopuri medicale, loţiuni
pentru scopuri farmaceutice, preparate
medicamentoase de toaletă, nămol medicinal /
sediment medicinal (nămol), infuzii medicinale,
ceai medicinal, uleiuri medicinale, ierburi
medicinale, rădăcini medicinale, medicamente
de uz uman, suplimente alimentare pe bază
de minerale, preparate nutraceutice pentru
scopuri terapeutice sau medicale, suplimente
nutritive, pastile pentru scopuri farmaceutice /
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tablete pentru scopuri farmaceutice, preparate
farmaceutice, preparate fitoterapeutice pentru
scopuri medicale, extracte de plante pentru
scopuri farmaceutice, propolis pentru scopuri
farmaceutic, suplimente dietetice pe bază de
propolis, lăptişor de matcă pentru scopuri
farmaceutice, seruri, siropuri pentru scopuri
farmaceutice, tincturi pentru scopuri medicale,
tonice (medicamente), preparate pe bază de
oligoelemente pentru uz uman şi veterinar,
preparate pe bază de vitamine, suplimente
plasturi cu vitamine, carbolineum (antiparazitar),
cărbune pentru scopuri farmaceutice, laxative,
suplimente alimentare pe bază de minerale, fibre
dietetice, depurative, suplimente enzimatice,
fermenţi pentru scopuri farmaceutice, probiotice.

───────

(210) M 2020 06645
(151) 21/09/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

CONSTITUIREA, DEZVOLTAREA
SI MANAGEMENTUL
STRUCTURILOR SPORTIVE
(ASCDMSS), STR. I.L. CARAGIALE
NR. 27, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
CAMPIONATUL

NAŢIONAL DE AIRSOFT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 06646
(151) 21/09/2020
(732) ASOCIATIA DE SPRIJIN PENTRU

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

(540)
FEDERAȚIA ROMÂNĂ

DE AIRSOFT
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2020 06647
(151) 21/09/2020
(732) NILBIDI TRANS, STR. MIHAIL

KOGALNICEANU, NR. 115, BL.
A1, SC. 2, AP. 60, BRAILA, 810090,
BRĂILA, ROMANIA

(540)
BELLEZON

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, aparate de ras.

───────
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(210) M 2020 06648
(151) 21/09/2020
(732) DE MAR SPECIAL S.R.L.,

STRADA GARII,NUMARUL 731,
SAT HARMAN,COMUNA HARMAN,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

ELEGANT HOUSE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.05; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri, marketing imobiliar,
publicitate pentru imobile comerciale sau
rezidențiale, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, analiză de marketing în domeniul
imobiliar, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de promovare
în domeniul construcţiilor, şi anume organizarea
de proiecte de promovare a construcţiilor la
nivel de organizaţie, servicii de coordonare de
proiecte de afaceri pentru proiecte de construcţii,
dezvoltare de concepte de utilizare pentru bunuri
imobiliare în domeniul economic, mediere şi
încheiere de tranzacţii comerciale pentru terţi.
36. Afaceri imobiliare, promovare (finanţare)
de proiecte imobiliare, administrare de bunuri
imobiliare şi de imobile, închiriere de
apartamente, servicii imobiliare, servicii de
finanţare pentru achiziții imobiliare, asistență
în domeniul achizițiilor imobiliare, servicii

de consultanță privind proprietățile imobiliare,
servicii pentru construcţii, şi anume pregatire
financiara a proiectelor de construcţii, curtaj în
proprietăţi imobiliare, dezvoltare de concepte
de utilizare pentru imobile din punct de vedere
financiar, gestionarea proprietăţilor (imobiliare).
37. Servicii de construcţii, construirea de
zone rezidențiale, construcție de proprietăți
rezidențiale, construcții de clădiri rezidențiale,
consultanță privind construcția de clădiri și
de clădiri rezidențiale, construcții de clădiri
rezidențiale și comerciale, construire de proiecte
imobiliare, servicii de antreprenoriat, şi anume
realizarea proiectelor de construcţie (servicii de
construcţii).
43. Restaurante şi cazare temporară, închiriere
de cazare temporară în case şi apartamente
de vacanţă, furnizare de cazare temporară în
apartamente de vacanţă, servicii de cazare
hotelieră, servicii de cazare temporară, servicii
ale agenţiilor de cazare, organizare de
cazare pentru turişti, servicii de cazare pentru
evenimente, servicii de cazare pentru vacanţe.

───────

(210) M 2020 06649
(151) 21/09/2020
(732) BLUE FOX SECURITY SRL, BD.

PIPERA NR. 1/II, BIROU NR. 4
(B4), ETAJ 4, ORAȘ VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) ENACHE IP PARTNERS SRL,
BD. UNIRII NR. 64, BL. K4, SC. 3,
ET. 4, AP. 73, SECTOR 3, 030834,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BLUE FOX SECURITY BFS

(531) Clasificare Viena:
03.01.08; 27.05.01; 27.05.17
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

45. Servicii de pază și protecție, servicii
de pază antiefracție, monitorizarea sistemelor
de securitate, servicii de securitate fizică,
consultanță în materie de securitate, închiriere
de aparatură de securitate, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății, servicii prestate de gardă
de securitate, servicii de securitate pentru
evenimente publice, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, evaluare a riscurilor în
materie de securitate, închiriere de aparate
de supraveghere de securitate, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control, servicii
de inspecții de securitate pentru terți, servicii de
monitorizare electronică în scopuri de securitate.

───────

(210) M 2020 06650
(151) 21/09/2020
(732) VICTOR LUPU , STR. CPT.

JUVERDEANU NR. 85, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DJILLY

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

29. Semințe de floarea soarelui procesate,
semințe de dovleac procesate, arahide, migdale,
fistic, caju, nuci și produse din gama nuts
procesate, fructe confiate, deshidratate și altfel
procesate, gemuri, dulcețuri, uleiuri alimentare
de floarea soarelui, rapiță, soia, germeni
de porumb, nucă, dovleac și alte produse
oleginoase.
30. Miere și derivate din miere de uz alimentar,
cereale pentru micul dejun, ciocolată și produse
derivate pe bază de ciocolată.
31. Semințe de floarea soarelui și de dovleac,
brute și neprocesate, arahide, migdale, fistic,
caju, nuci și alte produse din gama nuts, brute și
neprocesate.
32. Siropuri pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de agenție de import-export, servicii
de comerț în sistem tradițional și online
a produselor: semințe de floarea soarelui
procesate, seminţe de floarea-soarelui brute şi
neprocesate, semințe de dovleac procesate,
seminţe de dovleac brute şi neprocesate,
arahide, migdale, fistic, caju, nuci și alte produse

din gama nuts procesate, arahide, migdale, fistic,
caju, nuci și alte produse din gama nuts brute
şi neprocesate, fructe confiate și deshidratate și
altfel procesate, gemuri, dulcețuri, siropuri pentru
prepararea băuturilor, miere și derivate din miere
de uz alimentar, uleiuri alimentare de floarea
soarelui, rapiță, soia, germeni de porumb, nucă,
dovleac și alte produse oleginoase, cereale
pentru micul dejun, ciocolată și produse derivate
pe bază de ciocolată.

───────

(210) M 2020 06651
(151) 21/09/2020
(732) VICTOR LUPU , STR. CPT.

JUVERDEANU, NR. 85, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 023106,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SOLEY

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

29. Semințe de floarea soarelui procesate,
semințe de dovleac procesate, arahide, migdale,
fistic, caju, nuci și produse din gama nuts
procesate, fructe confiate, deshidratate și altfel
procesate, gemuri, dulcețuri, uleiuri alimentare
de floarea soarelui, rapiță, soia, germeni
de porumb, nucă, dovleac și alte produse
oleginoase.
30. Miere și derivate din miere de uz alimentar,
cereale pentru micul dejun, ciocolată și produse
derivate pe bază de ciocolată.
31. Semințe de floarea soarelui și de dovleac,
brute și neprocesate, arahide, migdale, fistic,
caju, nuci și alte produse din gama nuts, brute și
neprocesate.
32. Siropuri pentru fabricarea băuturilor.
35. Servicii de agenție de import-export, servicii
de comerț în sistem tradițional și online
a produselor: semințe de floarea soarelui
procesate, seminţe de floarea-soarelui brute şi
neprocesate, semințe de dovleac procesate,
seminţe de dovleac brute şi neprocesate,
arahide, migdale, fistic, caju, nuci și alte produse
din gama nuts procesate, arahide, migdale, fistic,
caju, nuci și alte produse din gama nuts brute
şi neprocesate, fructe confiate și deshidratate și
altfel procesate, gemuri, dulcețuri, siropuri pentru
prepararea băuturilor, miere și derivate din miere
de uz alimentar, uleiuri alimentare de floarea
soarelui, rapiță, soia, germeni de porumb, nucă,
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dovleac și alte produse oleginoase, cereale
pentru micul dejun, ciocolată și produse derivate
pe bază de ciocolată.

───────

(210) M 2020 06652
(151) 21/09/2020
(732) SC ALCOVIN SRL, STR.

VITICULTORI NR. 2, JUD.
TULCEA, MACIN, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
STR. ȚEPEȘ VODĂ NR. 130,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 021527,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MY HISTORY

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, vinuri cu
denumire de origine controlată din arealul Măcin,
esențe alcoolice, extracte alcoolice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de comerț, regruparea în avantajul terţilor a
vinurilor și a altor băuturi alcoolice (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, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, servicii de
marketing, promovare, servicii de cercetare şi
informaţii de piaţă, promovare de bunuri şi
servicii prin intermediul reţelelor de calculatoare
şi de comunicaţii, servicii de magazin fizic sau
on-line de comercializare cu amănuntul şi/sau cu
ridicata.

───────

(210) M 2020 06654
(151) 21/09/2020
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE SA, BD. ION
MIHALACHE NR. 1-7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011171,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Scoala9 Hotspot BRD

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

16. Publicații educative (tipărite), publicații
imprimate.
35. Servicii de promovare și publicitate
41. Servicii de educație și instruire, organizarea
de manifestări știintifice și culturale desfășurate
on line, adresate profesorilor, elevilor și părinților,
educație și instruire, furnizare de informații
despre activități culturale.

───────

(210) M 2020 06655
(151) 21/09/2020
(732) S.C. COCKTAIL STORY S.R.L.,

STR. AGRICULTORI NR. 115, BL.
79, SC. 1, ET. 2, AP. 9, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RUVA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ciocolată, zahăr, miere, sirop de
melasă, cafea aromată, cafea măcinată, cafea
decafeinizată, cafea cu lapte, boabe de cafea
procesate, concentrate de cafea, amestecuri de
cafea, băuturi din cafea, înlocuitori de cafea,
cafea gata preparată, cafea cu ciocolată, arome
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de cafea, cafea cu gheață, cafea preparată și
băuturi pe bază de cafea, capsule cu cafea,
pungi cu cafea, amestecuri de esențe de cafea
și extracte de cafea, boabe de cafea măcinate,
boabe de cafea prăjite, înlocuitori de cafea
(surogate de cafea sau preparate din plante
folosite în loc de cafea), băuturi pe bază de
cafea, înlocuitori de cafea pe bază vegetală,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
băuturi cu gheață pe bază de cafea, cafea,
ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, băuturi gata
preparate pe bază de cafea, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
înlocuitori de cafea (pe bază de cereale sau
cicoare), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), băuturi gazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), băuturi pe
bază de cafea cu conținut de lapte, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură).

───────

(210) M 2020 06656
(151) 21/09/2020
(732) SMARTIFACT SRL, STR.

OAŞULUI, NR. 86-90, AP.45,
BLOC I1, ETAJ 7, JUDEŢUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400256, CLUJ,
ROMANIA

(540)

dental marketing

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.10; 26.04.04

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

35. Agenții de publicitate, analiza reacției
la publicitate și cercetare de piață, analiza
sensibilizării publicului cu privire la publicitate,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, cercetare
de piață pentru publicitate, consultanță în
afaceri privind publicitatea, compilare de statistici
privind publicitatea, consultanță în publicitate și
marketing, consultanță pentru afaceri
privind publicitatea, consultanță privind
publicitatea în presă, consultanță privind

publicitatea comercială, consultanță privind
publicitatea, consultanță referitoare la servicii
de publicitate și promovare, colectarea de
informații privind publicitatea, dezvoltare de
conceptii de publicitate, difuzarea de date privind
publicitatea, expoziții în scopuri comerciale sau
de publicitate, furnizare de informații privind
publicitatea, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe Internet,
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere
de contracte de publicitate și promovare
pentru alte persoane, întocmirea de texte de
publicitate comercială, negociere de contracte
de publicitate, organizarea de publicitate,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, productie de
publicitate televizată şi radiofonică, promovare
(publicitate) de concerte, promovare (publicitate)
de călătorii, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovarea afacerii
(publicitate), publicitate, publicitate de tip pay-
per-click (PPC), publicitate cu răspuns direct,
publicitate directă prin poștă, publicitate directă
prin poștă pentru atragerea de noi clienți și
menținerea bazei de clienți existente, publicitate
în presă de interes general și în presa de
specialitate, publicitate în reviste, publicitate
în reviste, broșuri și ziare, publicitate, în
special servicii pentru promovarea de produse,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice, publicitate la produsele și serviciile
vânzătorilor online prin intermediul unui ghid
online cu funcție de căutare, publicitate on-
line într-o rețea informatizată, publicitate online,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, publicitate pentru site-urile
web ale firmelor, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate prin bannere, publicitate
prin corespondență, publicitate prin toate
mijloacele publice de comunicare, publicitate
și marketing, publicitate și reclamă, servicii
de agenție de publicitate, servicii de asistență
privind publicitatea, servicii de asistență și
consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, servicii de cercetare cu privire la
publicitate și marketing, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de creare de
mărci (publicitate și promovare), servicii de
editare de publicitate, servicii de publicitate,
servicii de publicitate comercială legate de
francizare, servicii de publicitate digitală, servicii
de publicitate furnizate prin intermediul unei
baze de date, servicii de publicitate furnizate
prin Internet, servicii de publicitate furnizate
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pe internet, servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de publicitate, promovare și
relații publice, servicii de publicitate și marketing,
servicii de publicitate și de promovare, servicii de
publicitate și reclamă, servicii de publicitate și de
marketing furnizate prin canalele de comunicare,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin bloguri, servicii de publicitate și marketing
online, servicii de reclamă și publicitate.

42. Actualizarea paginilor web pentru terți,
administrare de servere, administrare de servere
de la distanță, cercetare în domeniul inteligenței
artificiale, cercetare în domeniul tehnologiei
informației, creare de platforme informatice
pentru terți, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, diagnoza problemelor la
hardware-ul de calculator folosind un software,
gestionarea motoarelor de căutare, gestionarea
serviciilor informatice (ITSM), managementul
proiectelor IT, proiectare, creare și programare
de pagini web, proiectare și dezvoltare de
sisteme informatice, întreținere de software de
prelucrare a datelor, studii de analiză comparată
referitoare la eficiența sistemelor informatice.

───────

(210) M 2020 06657
(151) 21/09/2020
(732) CONSILO WEB SRL, SOS

SIBIULUI, NR. 2, ET. 3, BIROU 210
SI 212, SELIMBAR, 557260, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
CONSILO

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

35. Servicii de plasare pentru stagii de
formare profesională (recrutare de personal),
servicii de informații și consultanță pentru
carieră (cu excepția consultanței educațională
sau de formare), servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de externalizare
în domeniul operațiunilor comerciale, servicii
de externalizare în domeniul analizelor
comerciale, servicii de externalizare sub formă

de intermediere de contracte de servicii
pentru terți, administrare a afacerilor pentru
agenții și brokeri de asigurări, pe bază de
externalizare, servicii de externalizare sub
formă de organizare de achiziții de produse
pentru alte persoane, consultanță în marketing,
consultanță privind marketingul, consultanță
în management, consultanță în afaceri,
consultanță privind publicitatea, consultanță
privind promovarea comercială, consultanță
privind achizițiile comerciale, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
privind prelucrarea datelor, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind managementul comercial, consultanță
în planificarea afacerilor, consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță
în managementul afacerilor, consultanță
privind publicitatea comercială, consultanță
în organizarea firmelor, consultanță în
organizarea întreprinderilor, consultanță privind
eficiența afacerilor, consultanță privind
promovarea vânzărilor, consultanță pentru
management corporativ, consultanță privind
selectarea managerilor, consultanță privind
organizarea afacerii, consultant în organizarea
afacerilor, consultanță privind plasarea
personalului, consultanță privind alegerea
(cu excepţiaconsultantei educţionale sau
de formare a carierei), consultanță în
marketing comercial, consultanță profesională în
marketing, consultanță profesională în afaceri,
consultanță profesională în afaceri, consultanță
în publicitate și marketing, consultanță în
domeniul achizițiilor comerciale, servicii de
consultanță în recrutare de personal, servicii
de consultanță în marketing, servicii de
consultanță privind marketingul, consultanță
în afaceri pentru firme, consultanță privind
comerțul în barter, consultanță privind vânzarea
de firme, consultanță în materie de personal,
consultanță referitoare la managementul
comercial, consultanță privind planificarea
în afaceri, consultanță în materie de
management, consultanță privind publicitatea
în presă, servicii de consultanță în afaceri,
consultant comercială privind fuziunile de
firme, consultanță referitoare la managementul
afacerilor, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță în afaceri
privind publicitatea, consultanță pentru afaceri
privind publicitatea, consultanță în materie de
afaceri, consultanță în materie de angajări,
servicii de consultanță privind publicitatea,
consultanță privind managementul riscului
(afaceri), consultanță privind relațiile cu publicul,
consultanță privind cercetarea în afaceri,
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consultanță în domeniul cercetării pieței,
consultanță privind organizarea și funcționarea
afacerilor, servicii de consultanță privind
identitatea corporativă, consultanță privind
achizițiile în domeniul comercial, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță privind gestiunea documentelor
de afaceri, consultanță în managementul
și organizarea afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță privind planificarea afacerilor,
servicii de consultanță privind planificarea
comercială, consultanță privind organizarea și
economia întreprinderii, servicii de consultanță
privind gestiunea comercială, servicii de
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță în afaceri pentru persoane
particulare, servicii de consultanță privind
comerțul internațional, consultanță privind
pregătirea statisticilor de afaceri, servicii
de consultanță privind strategiile comerciale,
consultanță în domeniul strategiilor de afaceri,
consultanță comercială privind administrarea
tehnologiilor informaționale, consultanță privind
constituirea și derularea afacerilor, asistență
și consultanță privind organizarea comercială,
servicii de consultanță privind managementul
afacerilor, servicii de consultanță în
administrarea afacerilor, consultanță comercială
în materie de fuziuni, asistență și consultanță
privind managementul afacerilor, consultanță
în afaceri privind marketingul strategic,
servicii de consultanță privind organizarea
afacerilor, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, servicii de consultanță privind
activitățile promoționale, servicii de consultanță
privind structura companiilor, servicii de
consultanță privind structura firmelor, servicii de
consultanță privind relațiile publice, consultanță
în materie de marketing direct, consultanță
în domeniul analizei activității economice,
prospectare de piață, distribuție și difuzare de
materiale publicitare (pliante, prospecte, material
tipărit, mostre), distribuire de prospecte și mostre
în scopuri publicitare, distribuire de prospecte
în scop publicitar, distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broșuri, mostre, în
special pentru vânzările la distanță pe bază de
catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere sau
nu, distribuire de materiale publicitare, și anume,
pliante, prospecte, broșuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanță pe bază de catalog
(indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu),
studii de piață, analiza studiilor de piață, studii
de piață prin telefon, servicii de studii de piață,
efectuare de studii de piață, rapoarte și studii de
piață, analiza datelor studiilor de piață, studiu de

piață și analiza studiilor de piață, furnizare de
informații despre studii de piață, cercetarea de
piață și studii de marketing, pregătire de rapoarte
și studii de piață, colectarea de informații privind
studiile de piață, analiza datelor și statisticilor
studiilor de piață, studii de sondaje de opinie cu
privire la piață, realizare de studii de piață care
implică sondaje de opinie, compilare de date
în baze de date electronice, servicii publicitare
privind baze de date, compilare de baze de
date computerizate, actualizare și întreținere de
date din baze de date informatice, compilarea
informațiilor în baze de date informatice,
compilarea informațiilor în baze de date
computerizate, controlul stocurilor cu ajutorul
bazelor de date, administrare și compilare de
baze de date computerizate, compilare de
informații în baze de date informatice, servicii
de localizare a stocurilor în baze de date,
compilare și sistematizare de informații în baze
de date, furnizare de informații comerciale din
baze de date online, abonamente la servicii de
baze de date prin telecomunicaţii, cercetarea
pieței prin intermediul unei baze de date
computerizate, compilarea și sistematizarea
de informații în baze de date computerizate,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, culegere și sistematizare
de informații în baze de date informatice,
compilare și introducere de informații în baze
de date informatizate, furnizare de informații
privind activitățile comerciale prin intermediul
bazelor de date computerizate, achiziții de
întreprinderi, servicii de achiziții, consiliere
privind achizițiile, servicii de intermediere în
achiziții, consiliere în afaceri privind achizițiile,
cercetări în materie de achiziții comerciale,
prelucrare administrativă pentru comenzi de
achiziție , prelucrare administrativă de comenzi
de achiziție computerizate, achiziții de produse în
numele societăților terțe, servicii de contabilitate
pentru fuziuni și achiziții, servicii de consultanță
în legătură cu achizițiile, achiziționare de
produse și servicii pentru alte firme, servicii
de administrare a afacerilor privind achiziția
de întreprinderi, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, obținere de contracte pentru achiziția
și vânzarea de produse și servicii, servicii de
consiliere și consultanță privind achiziționarea de
produse pentru terți, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, prelucrarea
administrativă a comenzilor de achiziție în cadrul
serviciilor furnizate de societăți de comandă
prin poștă, furnizare de informații și consiliere
pentru clienți cu privire la selecția produselor
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și articolelor de achiziționat, indexare web în
scop comercial sau publicitar, publicitate pentru
site-urile web ale firmelor, compilare de reclame
pentru pagini web pe internet, închiriere de
spațiu publicitar pe site-uri web, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web
online, promovare online de rețele informatizate
și pagini web, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, compilare de
anunțuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizarea pe pagini web de internet,
furnizare de spațiu pe pagini web pentru
promovarea de produse și servicii, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare
de produse și servicii, compilare de anunțuri
publicitare pentru a fi utilizate ca pagini web
pe internet, furnizare a unui registru cu site-
urile web ale terților pentru a facilita tranzacții
comerciale, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, transcriere de
mesaje, servicii de preluare de mesaje vocale
pentru abonați telefonici, servicii de preluare
a apelurilor telefonice și de gestionare a
mesajelor, organizarea pentru terți de servicii
de mesaje telefonice de întâmpinare și de
servicii de recepționare telefonică, promovarea
comercială, promovarea vânzărilor, servicii de
promovare, promovarea afacerii (publicitate),
servicii de promovare comercială, promovare
computerizată de afaceri, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare și publicitate,
servicii publicitare și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate
și de promovare, promovare de târguri
în scop comercial, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovarea produselor
și serviciilor prin sponsorizare, promovare de
produse și servicii pentru terți, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terți, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, servicii de promovare a afacerilor
prestate prin telex, asistență în materie de
management pentru promovarea afacerilor,
servicii ale camerelor de comerț pentru
promovarea afacerilor, servicii de agenții de
modele privind promovarea vânzărilor, servicii de
agenții de modele pentru promovarea vânzărilor,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii ale camerei de comerț
pentru promovarea comerțului, administrare a
programelor de stimulare pentru promovarea
vânzărilor, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovare de
servicii de asigurare, in numele unor terti,
promovare a vânzărilor prin programe de

fidelizare a clienților, servicii de asistență și
consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
servicii de publicitate și promovare, precum
și servicii de consultanță aferente, servicii de
modele în scop publicitar sau de promovare
a vânzărilor, intermediere de contracte de
publicitate și promovare pentru alte persoane,
promovare de servicii financiare și de asigurări,
în numele terților, promovarea produselor și
serviciilor terților prin administrarea vânzărilor
și programelor cu stimulente promoționale
care implică timbre comerciale, promovare
de produse și servicii ale terților printr-un
program de carduri cu premii de fidelitate,
promovare de produse și servicii ale altor
persoane prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, promovare de bunuri și
servicii ale terților prin intermediul rețelelor de
calculatoare și de comunicații, promovare de
produse și servicii ale terților prin intermediul
anunțurilor publicitare pe pagini de internet,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii
ale terților, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, promovare
de produse și servicii ale terților prin
intermediul unui program preferențial pentru
clienți, promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-
și asocia produsele și serviciile cu programe
de premiere, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
promovare vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de materiale tipărite și
organizarea de concursuri promoționale.
36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, consultanță fiscală
(nu contabilitate), servicii de consultanță
financiară, consultanță privind activitatea
bancară, consultanță pentru finanțare politică,
consultanță financiară privind împrumuturile,
analiză și consultanță financiară, consultanță
privind investiția de capital, consultanță în
materie de investiții, servicii de consultanță
privind investițiile, consultanță financiară privind
fondurile fiduciare, consultanță financiară
privind acționariatul angajaților, servicii de
consultanță privind acțiunile, consultanță
privind fondurile de investiții, consultanță
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privind acordarea de împrumuturi, servicii
computerizate de consultanță financiară,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), consultanță referitoare la investițiile
de capital, servicii de consultanță privind
investițiile financiare, servicii de consultanță
privind finanțele corporațiilor, servicii de
consultanță privind strategiile financiare,
servicii de consultanță privind finanțele
personale, acordare de consultanță fiscală
(nu contabilitate), consultanță profesională
în materie de finanțe, consultanță privind
rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de baze de date financiare,
servicii de baze de date financiare referitoare
la schimburile valutare, servicii de baze de
date financiare referitoare la părți sociale,
servicii de baze de date financiare cu privire
la acțiuni, servicii de informare în domeniul
finanțelor, furnizate online prin intermediul unei
baze de date computerizate sau prin internet,
finanțarea achizițiilor, finanțarea de achiziții,
achiziții pentru investiții financiare, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, procesarea plăților
pentru achiziționarea de produse și servicii
printr-o rețea de comunicații electronice, servicii
de asigurări referitoare la protecția achiziției,
protecția prețurilor și garanția extinsă pentru
produsele cumpărate folosind carduri de credit.
41. Formare complementară (instruire), formare
continuă (instruire), furnizare de formare,
formare în vânzări (instruire), cursuri de formare,
formare în afaceri (instruire), formare practică
(demonstrație), coaching (instruire) personal,
formarea personalului financiar, formare în
domeniul publicității, servicii de formare
profesională, furnizare de formare profesională,
formare în domeniul managementului, cursuri
de formare avansată, formare în domeniul
relațiilor publice, servicii de formare de personal,
furnizare de cursuri de formare, formare în
domeniul tehnologiei comunicațiilor, organizare
de cursuri de formare, organizare de sesiuni
de formare, servicii de instruire și formare,
servicii de formare în management, consultanță
în materie de formare, formare în domeniul
aptitudinilor profesionale, coordonare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri
de formare profesională, furnizare de cursuri
de formare continuă, furnizare de seminare
online de formare, servicii ale unei academii
de formare educative, furnizarea de facilitate
pentru formarea profesională (instruire), servicii
de formare în domeniul utilizării calculatoarelor,
organizare și coordonare de seminare de
formare, servicii de consultanță cu privire la

formarea angajaților, furnizare de informații
despre formarea (instruirea) continuă pe
internet, consultanță legată de formarea în
materie de competențe profesionale, servicii
de formare în domeniul utilizării software-lui
de calculator, servicii de formare cu privire
la instalarea sistemelor de testare controlate
de calculator, servicii de formare cu privire
la întreținerea sistemelor de testare controlate
de calculator, furnizare de formare prestată
într-o rețea globală de calculatoare, servicii
de consultanță în domeniul editorial, cursuri
pentru dezvoltarea abilităților de consultanță,
servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, consultanță în domeniul formării și
perfecționării, servicii de consultanță în domeniul
educației, cursuri de instruire în elaborarea
bazelor de date, servicii educative online
prin baze de date informatice, internet sau
extranet nedescărcabile, servicii de bibliotecă
furnizate prin intermediul unei baze de date
computerizate, publicare de materiale care pot
fi accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, organizarea de conferințe anuale
în domeniul achizițiilor, servicii de divertisment
sub formă de programe de televiziune webcam,
furnizare de informații despre antrenamentul fizic
pe un site web online, furnizare de informații
despre exerciții fizice pe un site web online,
furnizare de informații despre educație fizică
pe un site web online, asistență profesională
individualizată (coaching), coaching pentru
viață (instruire), servicii educaționale de tip
coaching, asistență profesională individualizată
(coaching) în domeniul finanțelor, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație).
42. Consultanță pentru dezvoltarea de produse,
consultanță profesională referitoare la ştiinţe
ergonomie, servicii de consultanță pentru
software, consultanță în domeniul tehnologiei
informației, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță tehnică în materie
de proiectare, servicii de consultanță privind
proiectarea clădirilor, consultanță în materie
de sisteme informatice, servicii de consultanță
privind controlul calității, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, consultanță
în domeniul programelor de calculator,
consultanță în materie de design web, servicii
de consultanță pentru amenajarea magazinelor
(servicii de design), consultanță de către
experți privind tehnologia, consultanță tehnică
în materie de producție, realizare de prospecții,
programare de software pentru studii de piață,
întreținerea bazelor de date, dezvoltare de baze
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de date, proiectare de baze de date, actualizarea
bazelor de date informatice, proiectare de
baze de date computerizate, proiectare și
dezvoltare de baze de date, instalare de software
pentru baze de date, găzduire de baze de
date de calculator, dezvoltare de software
pentru baze de date informatice, proiectare
de software pentru baze de date informatice,
închiriere de software pentru baze de date
electronice, cercetare științifică realizată cu
ajutorul bazelor de date, programare de software
pentru gestionarea bazelor de date, închiriere
de software pentru gestionarea bazelor de
date, instalare și întreținere de software pentru
baze de date, proiectare și dezvoltare de
programe pentru baze de date informatice,
proiectare și dezvoltare de software pentru
baze de date informatice, servicii de stocare
electronică pentru arhivare de baze de date,
imagini și alte date electronice, servicii de
stocare electronică pentru arhivare de baze
de date, reconstrucție de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare și
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, dezvoltare și întreținere de software
pentru baze de date electronice, instalare,
întreținere și actualizare de software pentru baze
de date, consultanță cu privire la programe
de baze de date electronice, proiectare și
dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date, proiectare de format electronic
de CD-ROM pentru baze de date electronice,
dezvoltare, actualizare și întreținere de software
și sisteme de baze de date, consultanță
privind proiectarea și dezvoltarea de programe
pentru baze de date informatice, proiectare
și dezvoltare de dicționare și baze de date
electronice pentru traduceri, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, programare
de software de calculator pentru dicționare
și baze de date electronice pentru traduceri,
furnizare de software online care nu poate fi
descărcat, pentru gestionarea bazelor de date,
leasing de software de calculator pentru citirea
bazelor de date cuprinzând cotații de preț,
creare de pagini web, proiectare de pagini
web, programare de pagini web, proiectare
de portaluri web, găzduire de portaluri web,
design de site-uri web, actualizarea paginilor
web pentru terți, întreținere de site-uri web,
proiectare de site-uri web, găzduire de pagini
web personalizate, programare de pagini web
personalizate, servicii de dezvoltare de pagini
web, servicii de proiectare de pagini web,
creare și întreținere de pagini web, construire
și întreținere de pagini web, servicii pentru
testarea utilizabilității paginilor web, dezvoltare

de pagini web pentru terți, gestionare de pagini
web pentru terți, compilare de pagini web
pentru internet, asigurarea utilizării temporare
de aplicații web, asigurarea utilizării temporare
de software web, găzduire de pagini web pe
internet (hosting), design de pagini principale
și pagini web, proiectare de pagini web în
scopuri publicitare, găzduire de site-uri web
pentru terți, creare, proiectare și întreținere de
pagini web, crearea și întreținerea siturilor web
pentru terți, creare de pagini web pentru alte
persoane, proiectare, creare și programare de
pagini web, crearea și întreținerea de pagini web
personalizate, furnizare de spațiu pe internet
pentru webloguri, consultanță în materie de
design de pagini web, servicii de proiectare și
creare de pagini web, crearea și proiectarea
de pagini web pentru terți, instalare de pagini
web pe internet pentru terți, creare și furnizare
de pagini web pentru terți, servicii de creare
de pagini web de internet, găzduirea site-
urilor de internet (site-uri web), elaborare și
întreținere de pagini web pentru terți, proiectare
și implementare de pagini web pentru terți,
găzduirea unui site web online pentru crearea și
găzduirea de micro site-uri web pentru afaceri,
creare și design de site-uri web pentru terți,
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe internet, proiectare de pagini principale
și de site-uri web, proiectare și întreținere de
site-uri web pentru terți, închiriere de spații
de stocare pentru site-uri web, găzduire de
spații de stocare pentru site-uri web, programare
de software pentru dezvoltare de site-uri web,
închiriere de software pentru dezvoltare de
site-uri web, proiectare și creare de pagini
principale și pagini web, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web, găzduire de
facilități web online pentru pentru alte persoane,
consultanță privind crearea și proiectarea de
site-uri web, proiectare și implementare de pagini
web în rețea pentru terți, creare și întreținere
de site-uri (pagini web) pentru terți, creare
și întreținere de site-uri web pentru telefoane
mobile, crearea și întreținerea de site-uri web
pentru telefoane mobile, proiectare și dezvoltare
de pagini principale și site-uri web, proiectare
și design grafic pentru crearea paginilor web
pe internet, furnizare de informații în domeniul
designului arhitectural printr-un site web, servicii
de testare a gradului de încărcare a site-urilor
web, design, creare, găzduire și întreținere de
site-uri web pentru terți, creare, întreținere și
găzduire de site-uri web pentru alte persoane,
proiectare și actualizare de pagini principale
și de site-uri web, proiectare și realizare de
pagini principale și de site-uri web, găzduire
și închiriere de spațiu de memorie pentru site-
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uri web, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, servicii de
administrare de site-uri web și hosting online
pentru terți, găzduire de spații web online pentru
terți, pentru realizarea de discuții interactive,
găzduire de spații web online pentru terți,
pentru partajare de conținut online, planificare,
creare, dezvoltare și întreținere de site-uri web
online pentru terți, asigurarea utilizării temporare
de aplicații software nedescărcabile, disponibile
pe un site web, consultanță privind crearea
și proiectarea de site-uri web pentru comerț
electronic, furnizare de informații referitoare la
studii clince prin intermediul unui site web
interactiv, furnizare de alerte privind accesul
copiilor la site-uri web și conținut online, scriere la
comandă de programe, de software și de coduri
de calculator pentru crearea de pagini web pe
internet, creare și design de indexuri de informații
bazate pe site-uri web pentru alte persoane
(servicii de tehnologia informației), codificare de
mesaje, servicii de certificare (autentificare) de
mesaje transmise prin telecomunicații, criptare,
decriptare și autentificare de informații, mesaje
și date, servicii de autentificare (control) de
mesaje transmise prin telecomunicații, platformă
ca serviciu (PAAS) care oferă platforme
software pentru transmisie de imagini, conținut
audiovizual, conținut video și mesaje.

───────


