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Cereri Mărci publicate în 18/06/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 04545 11/06/2021 CAMERA CU CAFEA SRL PRAJITORIE MAGAZIN

CAMERA CU CAFEA

2 M 2021 04546 11/06/2021 PROGRAMMATIC MEDIA SRL HailiHailo

3 M 2021 04547 11/06/2021 ISMAIL DUZGUN TURKISH Döner GRILL

4 M 2021 04548 11/06/2021 STELA ANDRONACHI Coffee Star

5 M 2021 04549 11/06/2021 CIPRIAN-CATALIN ENE
ANDREI POPESCU

BAGMAN

6 M 2021 04550 11/06/2021 VIAROM CONSTRUCT SRL conectăm comunități performăm
împreună

7 M 2021 04551 11/06/2021 METATRON ART & MORE SRL mT METATRON

8 M 2021 04552 11/06/2021 S.C ANTIFRUITSART SRL ANI FRUITS ART Livram surasul
unui vis dulce!

9 M 2021 04553 11/06/2021 SOFT MEDIA SRL audioclub

10 M 2021 04554 11/06/2021 SOFTBINATOR
TECHNOLOGIES SA

Softbinator

11 M 2021 04555 11/06/2021 FLEANCU AUGUSTIN - MIREL CUTURA ZILNIC! ENERGIE
PENTRU REVITALIZARE

12 M 2021 04556 11/06/2021 ABWRITE ADVANCED
SOLUTIONS S.R.L.

DOCEXPRESS

13 M 2021 04557 11/06/2021 ASV SECURITY COMBAT SRL ASV SECURITY

14 M 2021 04558 11/06/2021 BEST EUROPEAN SERVICES &
SOLUTIONS SRL

CONTESTO TEHNOLOGY FOR
JUSTICE JUSTICE FOR ALL

15 M 2021 04559 11/06/2021 ALIRA TRUST WORLD SRL ET ELITTUDE

16 M 2021 04560 11/06/2021 FILOTE ANDREEA-MARIA
PERSOANĂ FIZICĂ
AUTORIZATĂ

FYL-ICE DUMBRĂVENI
ÎNGHEȚATĂ NATURALĂ

17 M 2021 04561 11/06/2021 CELLER CAMPRECIOS S.L. GALAN

18 M 2021 04562 11/06/2021 SC HERBAGETICA SRL Extracte Standardizate
HERBAGETICA AcnePrim
Formulă intensă cu 19 extracte
premium

19 M 2021 04563 11/06/2021 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Extracte Standardizate
HERBAGETICA Colesterix
Formulă concentrată cu 14
extracte premium
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
20 M 2021 04564 11/06/2021 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Extracte Standardizate

HERBAGETICA DiabetPrim
Formulă concentrată cu 14
extracte premium

21 M 2021 04565 11/06/2021 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Extracte Standardizate
HERBAGETICA GutaPrim
Formulă concentrată cu 19
extracte premium

22 M 2021 04566 11/06/2021 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Extracte Standardizate
HERBAGETICA FărăStres
Formulă intensă cu 6 extracte
premium

23 M 2021 04567 11/06/2021 S.C. HERBAGETICA S.R.L. Extracte Standardizate
HERBAGETICA DormBine
Formulă intensă cu 7 extracte
premium

24 M 2021 04568 11/06/2021 PEPSICO, INC. FIZZ UP

25 M 2021 04569 11/06/2021 THE PROVIDER FM SRL THE PROVIDER Premium
Facility Services

26 M 2021 04570 11/06/2021 IDEAL RENTIMOB SRL Iubesc Natura

27 M 2021 04571 11/06/2021 CARP MANAGEMENT &
CONSULTING S.R.L

Madero Furniture made with
passion

28 M 2021 04572 11/06/2021 HORIA IOAN SAN-PETRU O2 oxyBOX

29 M 2021 04573 11/06/2021 SC TRE BICCHIERI LA BETTOLA DEL PARCO

30 M 2021 04574 11/06/2021 THE COCA-COLA COMPANY BEHIND THE BAR DISCOVER
THE CITY SIP BY SIP

31 M 2021 04575 11/06/2021 ROMANIA HYPERMARCHE SA Rodul Pământului

32 M 2021 04576 11/06/2021 BLISS SRL GOODIES

33 M 2021 04577 11/06/2021 FLORINA CÂINEANU LAVANDA fest

34 M 2021 04578 11/06/2021 DR REDDY'S LABORATORIES
LTD

SILQ FORTE

35 M 2021 04579 11/06/2021 ELECTROPLAST SA elpElectroplast

36 M 2021 04580 11/06/2021 NICOLAE MORĂRESCU IT'S TIME TO GRADUATE!

37 M 2021 04581 11/06/2021 LEYKOM IMPORT EXPORT
SRL

Ledart

38 M 2021 04582 11/06/2021 AMAZONAS WEB TRADING
SRL

WAMA

39 M 2021 04583 11/06/2021 PEL-ILIE S.R.L. PASUL PALMA

40 M 2021 04584 11/06/2021 BIG IDEA HUB DESIGN SRL BIG IDEA HUB
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
41 M 2021 04585 11/06/2021 COMPLET SECURITY

SERVICES SRL
CSS COMPLET SECURITY
SERVICES

42 M 2021 04586 11/06/2021 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV CARMISTIN

43 M 2021 04587 11/06/2021 JUSTIN OVIDIU PARASCHIV CARMISTIN

44 M 2021 04588 11/06/2021 ETI GIDA SANAYI VE TICARET
ANONIM ŞIRKETI

ETİ DARE WITH DARK
CHOCOLATE

45 M 2021 04589 11/06/2021 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
KIDS TAMPA 2015 BRASOV

FC KT FC KRONSTADT

46 M 2021 04590 12/06/2021 DOGANAY GIDA SRL KORINITTA

47 M 2021 04591 12/06/2021 SC COMITAS SRL LA CANAPELE SHOT
FACTORY

48 M 2021 04592 12/06/2021 SC COMITAS SRL LA CANAPELE FOOD
FACTORY SHAORMA BURGER
DONER

49 M 2021 04593 12/06/2021 SC COMITAS SRL LA CANAPELE TASTY FOOD
SHAORMA BURGER DONER

50 M 2021 04594 12/06/2021 ROMANIAN FINANCIAL
NETWORK SRL

PHIDL

51 M 2021 04595 12/06/2021 FLOREA ROXANA MARIA ZuZa

52 M 2021 04596 13/06/2021 LOGITRADE S.R.L. VERDINI Laveta magică

53 M 2021 04598 13/06/2021 CLEVER MEDIA NETWORK
S.R.L.

Notele lui Banciu

54 M 2021 04599 13/06/2021 CLEVER MEDIA NETWORK
S.R.L.

LEGENDELE OLIMPIENILOR

55 M 2021 04600 13/06/2021 TEF HOTELS SRL Van Berry

56 M 2021 04601 13/06/2021 TEF HOTELS SRL XOS



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/06/2021-13/06/2021

(210) M 2021 04545
(151) 11/06/2021
(732) CAMERA CU CAFEA SRL, STR.

ION IRIMESCU 152 C, JUD.
SUCEAVA, MOARA CARP, 727376,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

PRAJITORIE MAGAZIN
CAMERA CU CAFEA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 11.03.04;
26.01.05; 26.01.16

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

30. Ciocolată, zahăr, miere, sirop de melasă,
cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai acestora,
gheață, înghețată, iaurt înghețat și șerbeturi,
sare, mirodenii, arome și condimente, cereale
procesate, amidon și produse preparate din
acestea, preparate pentru copt și drojdie, zahăr,
îndulcitori naturali, glazuri dulci și umpluturi dulci,
produse apicole respectiv: miere.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative

───────

(210) M 2021 04546
(151) 11/06/2021
(732) PROGRAMMATIC MEDIA SRL,

ALEEA ADRIAN CARSTEA NR. 3,
NR. 3 BL. 33B SC. 2 ET. 8 AP. 100,
SECTOR 3, 031838, ROMANIA

(540)

HailiHailo

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.13.25;
29.01.03; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:verde (HEX
#3ab76d, #80c342, #dbe23c,
#009797), negru (HEX #80c342), roşu
(HEX #ef3824)

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

9. Aplicații software descărcabile, software
mobil, software integrat, software de calculator,
aplicații software descărcabile, software pentru
logistică, pachete de software, software pentru
intranet, software de navigație, software
pentru telefoane mobile, aparate electronice
de navigație, dispozitive de navigație gps,
sisteme electronice de navigație, software pentru
sisteme de navigație gps, sisteme de navigație
multimedia pentru vehicule, sisteme de navigație
auto cu afișaje interactive, aplicații de calculator
descărcabile pentru aparate de navigație pentru
vehicule.

───────
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(210) M 2021 04547
(151) 11/06/2021
(732) ISMAIL DUZGUN, STR. DOAMNA

GHICA NR.6, BL 3, AP. 126,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

TURKISH Döner GRILL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 08.07.25

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

clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2021 04548
(151) 11/06/2021
(732) STELA ANDRONACHI, B-DUL

TIMIŞOARA NR.44A, SC.A, ET.4,
AP.86, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Coffee Star

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 01.01.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:vişiniu (Pantone202
C)

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
tapioca și sago, pâine, produse de patiserie și
cofetărie, ciocolată, înghețată, sorbeturi și alte
înghețate comestibile, zahăr, miere, sirop de
melasă, gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2021 04549
(151) 11/06/2021
(732) CIPRIAN-CATALIN ENE, BD.

METALURGIEI NR. 132, BL.
B2B, SC. 1, AP. 1, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA
ANDREI POPESCU, CALEA
FLOREASCA NR. 89, BL CORP
A, ETAJ 4, AP 10, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BAGMAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 01.01.05; 11.07.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.08

(591) Culori revendicate:galben deschis,
galben închis, negru, alb

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

28. Nade pentru pescuit, momeală artificială
pentru pescuit, echipament de pescuit,
respectiv: undițe, lansete, mulinete (mosoare
pentru pescuit), articole de pescuit, respectiv:
momeala pentru pescuit (momeală artificială
pentru pescuit), accesorii pescuit, respectiv:
instrumente pentru pescuit, cârlige de pescuit,
agrafe pentru realizarea monturilor, linii (fire) de
pescuit, plute de pescuit, cârlige de pescuit,
nadă artificială de pescuit, momeală de pescuit
(sintetic), momeală artificială pentru pescuit, cutii
cu nade pentru pescuit (articole de pescuit),
greutăți de plumb pentru pescuit, momeală
artificială de aruncat în apă pentru pescuit.

───────

(210) M 2021 04550
(151) 11/06/2021
(732) VIAROM CONSTRUCT SRL, STR.

INTRAREA GLUCOZEI NR. 37-39,
TRONSON 1, PARTER, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 023828, ROMANIA

(540)

conectăm comunități
performăm împreună

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.03; 27.05.17; 29.01.01;
29.01.04; 29.01.06; 29.01.08; 26.11.02

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
280C) roşu (Pantone 199C), Alb, negru
(Ral 9005)

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare și construcții,
construcții transportabile metalice, cabluri și fire
neelectrice din metale comune, mici articole de
fierărie, containere metalice pentru depozitare
sau transport, seifuri.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, țevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.
19. Materiale, nu din metal, pentru edificare
și construcție, conducte rigide, nu din metal,
pentru edificare, asfalt, smoală, gudron și
bitum, construcții transportabile, nu din metal,
monumente nemetalice.
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.
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22. Frânghii și sfori, plase, corturi și prelate,
marchize din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul și depozitarea
materialelor în vrac, materiale de capitonare,
amortizare și de umplutură, cu excepția
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, fibre textile brute și înlocuitori pentru
acestea
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
36. Servicii financiare, monetare și bancare,
servicii de asigurare, afaceri imobiliare.
37. Servicii de construcții, servicii de instalare
și de reparații, extracție minieră, foraje pentru
extracția de petrol și de gaze.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale, reciclarea
gunoaielor și deșeurilor, filtrarea aerului
și tratarea apei, imprimare, conservarea
alimentelor și a băuturilor.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2021 04551
(151) 11/06/2021
(732) METATRON ART & MORE SRL,

STR. EMIL GARLEANU NR. 11, BL.
A8, SC.1, ET. 6, AP. 20, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, 031142, ROMANIA

(540)

mT METATRON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 29.01.04;
29.01.06

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#0067a0), alb (HEX #FFFFFF)

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

28. Articole și echipament de sport.
───────

(210) M 2021 04552
(151) 11/06/2021
(732) S.C ANTIFRUITSART SRL, STR.

LEVANTICA NR. 36, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ANI FRUITS ART Livram
surasul unui vis dulce!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.07.16; 05.01.16; 29.01.01;
29.01.02; 29.01.06; 29.01.07; 29.01.08;
01.03.01; 06.19.11

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

30. Ciocolată, căpşuni glazurate în ciocolată,
praline de ciocolată, prăjituri, produse de
cofetărie.
35. Publicitate, management, organizarea şi
administrarea afacerilor , lucrări de birou, servicii
de comerţ cu produse cofetărie.
42. Crearea şi menţinerea de site-uri web.

───────
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(210) M 2021 04553
(151) 11/06/2021
(732) SOFT MEDIA SRL, STR. EROU

IANCU DUMITRU NR. 17, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, 077190,
ILFOV, ROMANIA

(540)

audioclub

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.01.01; 26.01.02;
26.01.12; 29.01.01; 29.01.08

(591) Culori revendicate:negru (HEX
#000000), portocaliu (HEX #bb4400)

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

35. Servicii de comerţ online cu: echipamente
profesionale si hi-fidelity utilizate in industria
muzicii, aplicaţii individuale home audio, instalaţii
de sunet pentru concerte/live şi pentru studiouri
de înregistrări.
42. Creare de site-uri web.

───────

(210) M 2021 04554
(151) 11/06/2021
(732) SOFTBINATOR TECHNOLOGIES

SA, STR. NICOLAE FILIPESCU,
NR. 39-41, ET. 3, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

Softbinator

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.01

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

9. Software de calculator folosit ca interfață
de programare a aplicațiilor (api), software
de calculator descărcabil folosit ca interfață
de programare a aplicației (api), software,
aplicații software descărcabile, software
gratuit, software utilitar, software educational,
software adaptabil, software industrial, software
electromecanic, software senzitiv, software
multimedia, software mobil, software științific,
software interactiv, software social, software
antispyware, software biometric, software
bancar, software integrat, software colaborativ,
platforme de software colaborative (software)
înregistrate sau descărcabile, software pentru
fiabilitatea software-ului, software pentru
testarea de software, software de compilare,
software de comunicații, software de calculator,
software video interactiv, software pentru
jocuri, software de decodare, software
pentru tablete, software de bioinformatică,
software pentru editare, software de asistență,
software de simulare, software pentru studenți,
software pentru divertisment, software pentru
fabricație, software de pregatire, software de
telecomunicatii, software de securitate, software
pentru predare, software de autentificare,
aplicații software descărcabile, software cad-
cam, software pentru logistică, software pentru
domotica, software pentru plăți, pachete de
software, software pentru cartografiere, software
pentru conferințe, software pentru servere,
software de sistem, software pentru criptografie,
software pentru inventariere, software pentru
birouri, software de optimizare, software pentru
testare, software de contabilitate, software
pentru intranet, software pentru topografie,
software pentru planificare, software pentru
prezentare, software de editare, software pentru
extranet, software pentru întreprinderi, software
pentru reportare, software pentru animație,
software de navigație, software de rețea,
software de referință, software de realitate
virtuală, software pentru comprimarea datelor,
microprocesoare programabile prin software,
software pentru gestiunea documentelor,
software de reprezentare tabelară, software
pentru verificarea creditelor, software
pentru recuperarea creanțelor, cartușe
(software) pentru calculatoare, software
pentru tehnoredactare computerizată, software
de calculator (programe), software de
gestiune financiară, grafică digitală (software
descărcabil), software pentru telefoane mobile,
pachete de software integrat, software de
operare încorporat, software de calculator
descărcabil, software pentru recunoasterea
fetelor, software pentru analiză facială, software
pentru realitate augmentată, software pentru
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recunoasterea vocala, software informatic utilitar
descărcabil, software de mesagerie instantanee,
software pentru tehnologia afacerilor, software
pentru control parental, software pentru
gestionare locală, software de divertisment
interactiv, software pentru cursuri virtuale,
software de comunicații unificate, software
pentru inginerie electrică, software de întreținere
predictivă, software pentru inginerie civilă,
software pentru inginerie mecanică, software
de calculator înregistrat, software antivirus
pentru calculatoare, software de afișaj electronic,
software pentru cloud computing, software
pentru telefoane inteligente, software pentru
plăți electronice, software pentru recunoasterea
caracterelor, software pentru redirecționarea
mesajelor, software pentru asistent virtual,
software pentru servere virtuale, software
pentru automatizare industrială, software pentru
detectarea incendiilor, software pentru servere
media, software pentru servere proxy, software
pentru afișare video, software pentru controlul
mișcării, software pentru contracte inteligente,
software pentru administrarea prezentării,
software interactiv pentru afaceri, software
descărcabil pentru jocuri, aplicații software
pentru roboți, software pentru conferințe video,
software pentru ingineria produselor, software
pentru editare audio, software pentru simularea
aplicațiilor, software pentru e-mail, software
pentru învățare automată, software de blog-uri,
software pentru server web, aplicații software
pentru web, software pentru automatizarea
documentelor, software pentru artă grafică,
software pentru controlarea mediului, software
de inteligență artificială, software de animație
3d, software pentru simulare (formare), software
pentru gestionarea macrodatelor, software
pentru plugin-uri, software pentru monitorizarea
sănătății, software pentru monitorizarea
mediului, pachete de software de calculator,
software pentru telefonie prin calculator,
software de calculator pentru codificare,
software de calculator pentru ingineria de
software asistată de calculator, software pentru
organizarea adunărilor generale, software
de grafică pe calculator, software pentru
gestionarea proceselor industriale, software
pentru cititoare de carduri, platforme de software
de calculator, software pentru mesagerie on-
line, software pentru compunerea de muzică,
software pentru comunicarea de date, software
de prelucrare a datelor, software pentru
motoare de căutare, programe de calculatoare
(software descărcabil), software de aplicații
de calculator, software pentru economizor de
ecran, software de recunoaștere a gesturilor,
aplicații software de calculator, descărcabile,

software de calculator pentru publicitate,
software pentru table interactive whiteboard,
software pentru diagnoză și depanare,
software informatic de uz comercial, software
pentru acces la internet, software pentru
monitorizarea sistemelor informatice, software
pentru prelucrarea tranzacțiilor comerciale,
software de analiză a discursului, software
descărcabil pentru poșta electronică, software
de mesagerie instantanee descărcabil, software
de sincronizare de fișiere, software pentru
mijloace de comunicare, software pentru flux
de lucru, software pentru master în educație,
software utilizat in domeniul muzical, software
de protejare a confidențialității, software de
diagnoză la distanță, software pentru comunități
de utilizatori, aplicații software pentru telefoane
mobile, software care permite recuperarea
datelor, software de calculator pentru televiziune,
software pentru gestionarea dispozitivelor
mobile, software de administrare de afaceri,
software pentru dezvoltare de aplicații, software
de calculator pentru divertisment, software
descărcabil de pe internet, software pentru
servere pentru imprimante, software pentru
servere de aplicații, software pentru servere
de fișiere, software pentru administrarea de
clădiri, software pentru dezvoltare de produse,
software pentru servere de comunicații, software
pentru servere de cloud, software pentru
stocare digitală distribuită, aplicații software
pentru controlul iluminării, software pentru
gestionarea performanței economice, platforme
pentru controlul reviziei (software), software
de asistență în producție, software pentru
extragere de date, software pentru simulare de
vehicule, software pentru gestionarea riscului
operațional, software pentru medii de dezvoltare,
software pentru repararea erorilor informatice,
software de management de conținut, software
de gestiune a datelor, software de suport
pentru sisteme, software pentru previziuni
de piață, software pe partea de server,
software de comandă pentru mașini, software
pentru streaming de multimedia, software
pentru recuperarea de informații, software
pentru detectarea de riscuri, software de
control de conținut, software pentru acces la
conținut, software pentru fiabilitatea hardware-
ului, software pentru dezvoltare de jocuri,
software pentru tablouri de bord, software pentru
gestionarea de imagini, platforme software
de management colaborativ, software pentru
comerț cu amănuntul, software pentru sisteme
de rezervare, software pentru crearea de
diagrame, software pentru testarea hardware-
ului, software pentru jocuri video pe calculator,
software de interfață grafică pentru utilizator,
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software pentru integrarea segmentelor de
control, software pentru asigurarea securității
poștei electronice, software pentru operare
lan (rețea locală), software pentru jocuri de
realitate virtuală, software pentru recunoașterea
optică a caracterelor, software de divertisment
interactiv pentru calculatoare, software pentru
automatizarea arhivării de date, software pentru
gestionarea tipăririi la imprimantă, software
de calculator pentru automatizarea fabricilor,
software de calculator pentru estimarea
costurilor, software de calculatoare pentru
comerț electronic, software pentru controlul
imprimantelor de calculator, cartușe pentru
jocuri de calculator (software), software
pentru upi (interfață universală periferică),
software educațional de calculator pentru copii,
software de calculator pentru administrarea
rețelelor, software de calculator pentru
controlul timpului, software de calculator
pentru programarea faxurilor, software pentru
comandarea terminalelor cu autoservire,
software pentru prelucrarea de imagini digitale,
software utilizat la prelucrarea plachetelor
semiconductoare, software și platforme digitale
de telefonie, aplicații software pentru dispozitive
fără fir descărcabile, software pentru firewall-
uri pentru calculatoare, software multimedia
înregistrat pe cd-rom, software pentru jocuri de
calculator, descărcabil, software de securitate
descărcabil pentru calculatoare, software pentru
sisteme de navigație gps, software pentru
analiza datelor de afaceri, firmware și software
pentru țigări electronice, software pentru
securitatea rețelelor și dispozitivelor, software
pentru întocmire de declarații fiscale, software
și aplicații pentru dispozitive mobile, software
înregistrat pentru jocuri pe calculator, software
pentru jocuri video de calculator, software-uri
descărcabile pentru cloud computing, software
de calculator pentru controlul amplificatoarelor,
seturi pentru dezvoltare de software (sdk),
software de aplicații informatice pentru televizor,
software pentru dispozitive electronice digitale
portabile, aplicații software descărcabile pentru
telefoane inteligente, software pentru efectuarea
de tranzacții online, software de calculator
pentru controlul iluminatului, software pentru
gestionarea unui magazin online, software de
aplicații pentru dispozitive mobile, software
pentru documentarea și analiza incendiilor,
aplicații software de tipul business intelligence
descărcabile, software pentru optimizarea
motoarelor de căutare, software pentru
tomografie cu raze x, software de învățare
automată pentru finanțe, software de inteligență
artificială pentru vehicule, software de învățare
automată pentru supraveghere, software pentru

utilități, securitate și criptografie, software de
realitate augmentată pentru simulări, software
de realitate augmentată pentru învățământ,
software pentru aplicații web și servere, software
de realitate virtuală pentru învățământ, software
de cinema de realitate virtuală, software de
învățare automată pentru analize, software de
inteligență artificială pentru analiză, software
pentru procese de fabricație inteligente, software
de inteligență artificială pentru supraveghere,
software de învățare automată pentru publicitate,
software pentru servere de poștă electronică,
software de realitate virtuală pentru simulări,
software pentru realitate virtuală și augmentată,
software pentru administrarea conținutului web
(wcm), software pentru jocuri de calculator,
înregistrat, software interactiv pentru baze
de date, software pentru jocuri cu realitate
augmentată, software de recunoaștere optică
a semnelor, software pentru furnizori de
soluții digitale, software pentru generarea
de imagini virtuale, software de realitate
virtuală pentru telecomunicații, software pentru
automatizarea proceselor robotice (rpa), suite de
programe de birou (software), software pentru
dezvoltarea mijloacelor de comunicare, software
de recunoaștere inteligentă a caracterelor,
software de suport pentru luarea deciziilor,
software pentru speculații intrazilnice (day
trading), software pentru simulare (servicii
de divertisment), software pentru planificarea
resurselor întreprinderii (erp), software pentru
gestionarea lanțului de aprovizionare, software
pentru grafică 3d pe calculator, software de
operare usb (magistrală serială universală),
software de calculator pentru gestionarea
tranzacțiilor financiare, software folosite pentru
dozimetrie în domeniul radioterapiei, dispozitive
de control industriale care includ software,
software de calculator pentru căutarea de
date, software pentru sisteme de operare
pe calculator, software de calculator legat
de istoricul financiar, software de calculator
pentru seturi de caractere, software de
calculator descărcat de pe internet, software
de calculatoare destinat estimării resurselor
necesare, jocuri video programate incluse
pe cartușe (software), instrumente pentru
dezvoltarea de software de calculator, software
de calculator pentru comunicarea între
microcalculatoare, software pentru serverul de
acces la rețea, software pentru livrare de
conținut fără fir, software pentru prelucrarea
de fișiere muzicale digitale, software informatic
pentru crearea de firewall-uri, software de
jocuri electronice pentru telefoane mobile,
software de dezvoltare a unui site web,
software pentru sisteme de navigație prin satelit,
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software interactiv multimedia pentru a juca
jocuri, software de calculator descărcabil pentru
gestionarea datelor, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informațiilor,
software de navigare pe rețele informatice
globale, software pentru fabricare asistată de
calculator (cam), software de monitorizare
de rețele tip cloud, software de proiectare
asistată de calculator (cad), aplicație software
pentru servicii de cloud computing, software
de calculator pentru acționarea de vehicule,
software informatic pentru prelucrarea datelor
de localizare, software de înregistrare a
datelor despre antrenamente, software de
realitate virtuală pentru învățarea medicinei,
software pentru punerea la comun de fișiere,
software pentru sincronizare de baze de date,
software de calculator pentru înregistrare de
sunete, software de modelare și simulare
a incendiilor, software pentru televiziune cu
circuit închis (cctv), software pentru servere de
baze de date, software de marketing pentru
motoare de căutare, software pentru sisteme
de informații geografice (gis), software pentru
rețea fără fir tip mesh, portaluri inteligente
pentru stocare definită prin software, software
pentru supravegherea de articole electronice
(eas), software de învățare automată pentru
domeniul sănătății, software de inteligență
artificială pentru domeniul sănătății, software
pentru inteligență artificială și învățare automată,
software de comunicare, rețelizare și rețele
sociale, software cms (sistem de gestionare a
conținutului), software pentru inginerie asistată
de calculator (cae), software pentru gestionarea
proceselor de afaceri (bpm), software pentru
sisteme informatice de management (mis),
software pentru managementul relațiilor cu
clienții (crm), software de calculator pentru
afișarea mediilor digitale, software de calculator
descărcabil pentru tehnologie blockchain,
software de calculator pentru asistarea
proiectării echipamentelor sportive, programe
pentru jocuri de calculator (software de
calculator), software de calculator pentru
analizarea informațiilor de piață, software
de procesare a datelor pentru reprezentări
grafice, software de operare pe calculator
pentru mainframe-uri, software de operare
pentru wan (rețea zonă extinsă), software
de calculator care permite jucarea de jocuri,
software de procesare a datelor pentru
procesarea textelor, software de calculator
pentru controlul accesului la calculatoare,
software de calculator pentru crearea de modele
financiare, software de simulare pentru utilizare
cu calculatoarele digitale, software de calculator
pentru prelucrarea datelor de comunicare,

software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, software de calculator
pentru gestionarea foilor de calcul, software
de imagistică prin satelit pentru interpretarea
fotografiilor, software pentru controlul funcționării
dispozitivelor audio și video, cartele codificate
pentru accesarea software-ului de calculator,
software informatic pentru comunicații în rețele
fără fir, software de jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software informatic pentru
administrarea rețelelor de calculatoare locale,
software de divertisment interactiv, descărcabil,
pentru jocuri video, software informatic pentru
sisteme de poziționare globală (gps), software
bios (sistem de bază de intrare/ieșire),
software de comunicare pentru conectarea
rețelelor informatice mondiale, software pentru
prelucrarea imaginilor, materialelor grafice și
textelor, software de calculator descărcabil
pentru transmiterea de informații, software
pentru realitate augmentată destinat creării de
hărți, software de calculator pentru prelucrarea
de imagini digitale, software care permite
funizarea de informații prin internet, middleware
pentru administrarea funcțiilor software pe
dispozitive electronice, software de calculator
în legătură cu domeniul medical, software de
calculator care permite schimb de informații,
software de calculator pentru diseminarea
datelor de localizare, software de prelucrare de
imagini pentru camere auto, software pentru
sisteme electronice de asistență la condus,
software pentru evaluarea comportamentului
clienților în magazine online, software de
calculator pentru curățarea și optimizarea
sistemelor, software chatbot de calculator pentru
simularea de conversații, software de inteligență
artificială pentru mașini fără șofer, software
de comerț electronic și de plăți electronice,
software pentru mijloace de comunicare și
pentru publicare, software pentru operarea și
gestionarea componentelor circuitelor integrate,
software pentru contabilizarea gazelor cu
efect de seră, software pentru detectarea
automată a proceselor economice (abpd),
software educaţional care conține instrucțiuni
pentru jucarea jocurilor, platforme software
care permit utilizatorilor să strângă bani,
platforme de software de calculator înregistrat
sau descărcabil, aplicații software descărcabile
destinate utilizării cu imprimante tridimensionale,
software pentru gestionarea ciclului de viață
al produselor, platforme de software de
calculator pentru rețele sociale înregistrate
sau descărcabile, software de recunoaștere
optică a codurilor de bare, software de
calculatoare pentru comunicarea cu utilizatorii
calculatoarelor portabile, software de calculator
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pentru citirea la distanță a contoarelor,
software interactiv de divertisment pentru
folosirea cu calculatoare personale, software de
calculator adaptat pentru utilizarea în operarea
calculatoarelor, pachete de software integrat
pentru utilizare la automatizarea laboratoarelor,
suporturi de date pentru calculatoare, care conțin
software înregistrat, software de calculator
pentru interpretarea amprentelor digitale sau
palmare, software pentru facilitarea tranzacțiilor
securizate cu cărți de credit, software de
calculator pentru scanarea imaginilor și a
documentelor, software care permite transmisia
de fotografii către telefoane mobile, software
pentru editarea de imagini, sunete și materiale
video, software de întreținere și operare a unui
sistem informatic, software pentru crearea și
editarea de muzică și sunete, aplicație software
pentru servicii de rețele sociale prin internet
descărcabile, software de jocuri electronice
pentru dispozitive electronice de mână, software
de divertisment interactiv, descărcabil, pentru
jocuri pe calculator, software informatic pentru
convertirea documentelor imagini în formate
electronice, software de comunicare pentru
conectarea utilizatorilor de rețele informatice,
software pentru realitate augmentată destinat
utilizării pe dispozitive mobile, software pentru
jocuri de calculator utilizat jocuri interactive
online, software de calculator pentru compilarea
de date de localizare, software de calculator
pentru colectarea de date de localizare, software
de calculator pentru transmisia de date de
localizare, software pentru servicii de posta
electronica si mesagerie electronica, software
de calculator înregistrat pentru conducere
auto în siguranță, software pentru comanda
aparatelor și instrumentelor pentru iluminat
scenic, software pentru sisteme de detectare
a accesului neautorizat (ids), software de
marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, software pentru optimizarea costului pe
clic (pay per click), software pentru jocuri de
calculator folosit pe aparate mobile, software
descărcabil pentru jocuri electronice pentru
dispozitive fără fir, software de calculator pentru
utilizare la proiectarea circuitelor integrate,
software de sistem de gestionare a fluxului
de lucru, platforme de editare colaborativă
în timp real (rtce) (software), software
pentru gestionarea conținutului la nivel de
întreprindere (ecm), software de calculator
pentru monitorizarea de la distanță a contoarelor,
software pentru controlul și îmbunătățirea calității
sunetului la echipamentele audio, software
de calculator pentru autorizarea accesului
la baze de date, programe de jocuri pe
calculator descărcate de pe internet (software),

calculatoare personale care includ software
privind informații legate de dietă, software pentru
comerț prin intermediul unei rețele globale
de comunicații, software de calculator pentru
crearea de site-uri web dinamice, software
de calculator pentru optimizarea resurselor
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, cutii
adaptate pentru stocarea de discuri de software
de calculator, software pentru organizarea și
vizualizarea de imagini digitale și fotografii,
software de calculator pentru contabilitate inter-
rețea în domeniul telecomunicațiilor, software
de calculator descărcabil pentru monitorizare
la distanță și analiză, software pentru
gestionarea operațională a cardurilor magnetice
și electronice portabile, software de calculator
pentru detectarea pericolelor pentru rețelele de
calculatoare, software care permite furnizarea
de informații prin rețele de comunicare, software
pentru administrarea de jocuri și jocuri de
noroc online, software pentru care permite
furnizarea de medii electronice prin internet,
software pentru integrarea de publicitate online
pe site-uri web, software pentru închirierea de
spațiu publicitar pe site-uri web, software de
calculator care permite căutarea ți recuperarea
de date, software de sistem și de suport de
sistem și firmware, software pentru planificarea,
integrarea și optimizarea aplicațiilor pentru orașe
inteligente, software de calculator descărcabil de
pe rețele globale de calculatoare, software de
calculator pentru comunicarea între calculatoare
printr-o rețea locală, software de calculator
pentru creare de seturi de caractere și
fonturi, software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, software
de calculator pentru controlul și gestionarea
accesului la aplicațiile serverului, hardware de
calculator folosit la ingineria de software asistată
de calculator, software pentru protecția datelor
cu caracter personal și a vieții private, software
de calculator pentru testarea vulnerabilității
calculatoarelor și rețelelor de calculatoare,
software pentru aplicații de calculator cu jocuri și
jocuri de noroc, software care permite furnizarea
de medii electronice prin rețele de comunicare,
software de calculator interactiv care furnizează
informații de navigație și călătorie, software
pentru crearea de materiale publicitare online
pe site-uri web, software pentru procesarea
plăților electronice către și de la alte persoane,
software de conversie a limbajului natural
în comenzi executabile de mașini, software
de calculator descărcabil pentru a fi utilizat
ca portmoneu electronic, software descărcabil
pentru accesul și comanda la distanță a
unui calculator, software pentru prelucrarea
datelor și imaginilor pentru realizarea de
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modele tridimensionale, software de calculator
pentru sisteme biometrice de identificare și
autentificare a persoanelor, software de aplicații
pentru calculatoare personale pentru sistemele
de control al documentelor, plăci de circuite
suplimentare pentru conectarea calculatoarelor
la software-ul de rețea, programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzacțiilor de valori
mobiliare (software), software de calculator care
poate fi descărcat prin intermediul rețelelor
informatice globale, software pentru jocuri pe
calculator destinate utilizării pe telefoanele
mobile și celulare, software pentru jocuri pe
calculator, descărcabil dintr-o rețea globală
de calculatoare, software informatic destinat
utilizării în crearea și elaborarea de site-uri
web, software pentru căutarea și recuperarea de
informații printr-o rețea de calculatoare, software
de calculator pentru comanda de la distanță a
aparatelor de securitate, software de calculator
pentru monitorizarea utilizării calculatoarelor și
internetului de către copii, software de calculator
menit sa faciliteze servicii de teleconferinta,
videoconferinta si videotelefon, software de
control pentru iluminat destinat utilizării în
locații comerciale și industriale, software pentru
aplicații de calculator destinat utilizării cu
dispozitive de calculator portabile, software
de aplicații de calculator destinat utilizării
la implementarea internetului lucrurilor (iot),
software pentru administrarea de date și fișiere
și pentru baze de date, software pentru
prelucrarea de imagini, grafice, conținut audio,
conținut video și text, software de monitorizare,
analiză, control și derulare de operațiuni
din lumea fizică, software de calculator
descărcabil pentru proiectarea și modelarea de
produse imprimabile tridimensionale, software
de aplicații pentru calculatoare personale
pentru gestionarea sistemelor de control
al documentelor, software pentru controlul
sistemelor de mediu, de acces și de securitate
pentru clădiri, software de comunicare pe
calculator care permite clienților să acceseze
informații referitoare la conturi bancare și să
efectueze tranzacții bancare, drivere software
pentru dispozitive electronice care permit
hardware-ului de calculator și dispozitivelor
electronice să comunice unele cu altele,
software pentru îmbunătățirea posibilităților
audiovizuale ale aplicațiilor multimedia, și anume
integrarea de text, sunet, grafici, imagini fixe
și animate, software pentru comerțul electronic
care permite utilizatorilor să execute tranzacții
comerciale electronice prin intermediul unei
rețele informatice globale, software pentru
realitate augmentată destinat utilizării pe
dispozitive mobile pentru integrarea datelor

electronice cu medii din lumea reală, software
pentru integrarea inteligenței artificiale și învățării
automate în tehnologia de lucru cu volume mari
de date, software descărcabil pentru jocuri de
calculator într-o rețea informatică mondială și de
pe dispozitive fără fir.
35. Marketing în cadrul publicării de software,
servicii de comerț cu ridicata cu privire la
software de calculator, servicii de comerț
cu amănuntul cu privire la software de
calculator, furnizarea de informații despre
produse de larg consum cu privire la software,
furnizarea de asistență pentru produse de
larg consum cu privire la software, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale educaționale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale educaționale,
administrare de programe de schimburi culturale
și educative, servicii publicitare pentru cărți,
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare si reviste, organizare de
evenimente, expoziţii, târguri şi spectacole în
scopuri comerciale, promoţionale şi publicitare,
promovare, publicitate în reviste, administrare
de certificări profesionale (vocaționale), servicii
de consultanta in domeniul carierei (altele
decat cele cu scop educativ si de instruire),
servicii de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), organizare și coordonare de târguri
de recrutare, realizare de târguri și expoziții
virtuale online, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, servicii privind
constituirea de rețele pentru îmbunătățirea
carierelor.
36. Acordări de burse de studii, furnizare
de informații privind cursul bursei, burse de
valori pentru tranzacționarea acțiunilor și a
altor titluri financiare, organizare de burse
de valori pentru comerțul cu acțiuni și alte
valori financiare, colectarea de fonduri şi
sponsorizare, investiţii de fonduri în scopuri
caritabile, organizarea de colecte în scopuri
caritabile, organizarea de activităţi de colectare
de fonduri pentru susţinerea cercetării medicale
şi a procedurilor pentru cei aflaţi în dificultate,
organizarea de finanţări pentru proiecte
umanitare, organizare de fonduri pentru proiecte
de ajutor extern, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru organizaţii non-profit, organizarea
de colecte de binefacere (pentru terţi),
servicii filantropice privind donațiile financiare,
servicii de binefacere în domeniul donațiilor
monetare, sponsorizare financiară, sponsorizare
și protecție financiară, sponsorizare financiară
pentru activități sportive, colectarea de fonduri
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și sponsorizare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor teatrale, sponsorizarea financiară
a evenimentelor culturale, sponsorizare
financiară pentru activități de divertisment,
sponsorizare financiară și finanțare a
filmelor, strângere de fonduri și sponsorizare
financiară, sponsorizare financiară de activități
sportive electronice, servicii de finanțare
pentru sponsorizarea afacerilor, sponsorizarea
financiară a evenimentelor de dans,
sponsorizare financiară și finanțare a
programelor radio, sponsorizarea financiară a
evenimentelor de arte vizuale, sponsorizare
financiară și finanțare a programelor de
televiziune, consiliere pentru împrumuturi,
consultanță privind asistența financiară pentru
educaţie, creditare financiară, servicii de
consiliere privind creditarea, servicii de
împrumut, finanţare de credite în rate, servicii
de investiţie în taxele şcolare, administrare
de credite, gestionare de credite, asigurări de
credite, consiliere privind creditele, servicii de
intermediere de credite personale, acordare
de credite temporare, acordare de credite
de consum, servicii de evaluare a creditelor,
finanţarea creditelor pe termen scurt, agenţii
de evaluare a creditelor, servicii de credite
pentru nevoi personale, consultanţă financiară
privind serviciile de credite, oferirea posibilităţilor
pentru împrumuturi şi credite, furnizare de
informaţii referitoare la credite, furnizare
de informaţii referitoare la creditele pentru
studenţi, consultanţă privind acordarea de
împrumuturi, servicii financiare privind acordarea
de împrumuturi, servicii de creditare, servicii
de creditare reînnoibile, servicii de împrumut
şi creditare, birouri de creditare, finanţare
pentru împrumuturi personale, finanţare pentru
mici întreprinzători, finanţare pentru dezvoltarea
de produse, facilitare şi intermediere pentru
finanţare, gestionare pentru acordare de
finanţare, servicii de finanţare a capitalului de
risc pentru inventatori, servicii de finanţare a
capitalului de risc pentru universităţi, furnizare de
facilităţi de finanţare pentru leasing cu opţiune
de cumpărare, servicii de finanţare a capitalului
de risc pentru instituţii de cercetare, acordare de
finanţare pentru firme în curs de înfiinţare şi nou
înfiinţate, servicii de finanţare a capitalului de risc
pentru firme în curs de înfiinţare şi nou înfiinţate,
servicii de finanţare a capitalului de risc pentru
organizaţii comerciale, finanţare de închiriere cu
opţiune de cumpărare pentru automobile, servicii
de finanţare pentru asigurarea fondurilor de
risc, schimburi financiare, servicii de schimburi
financiare, acordare de împrumuturi pentru
studenţi, consiliere financiară privind serviciile de

împrumuturi pentru studenţi, acordări de burse
de studii.
41. Servicii de instruire cu privire la programarea
de calculatoare, programare (organizare de
programe) pe o rețea globală de calculatoare,
servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, instruire în operarea
sistemelor software, instruire în proiectarea de
sisteme software, servicii de instruire în materie
de software, organizarea de cursuri de instruire
în software de calculator, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de pregătire în domeniul dezvoltării de software,
servicii de formare în domeniul utilizării software-
lui de calculator, împrumut de cărți cu privire
la software-ul pe calculator, acordarea de
premii în educație, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, acreditare
de performanțe educaționale, administrarea
serviciilor educaționale, cercetare în domeniul
educației, acreditare de servicii de educație,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
consiliere în carieră (educație), servicii de
consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire), pregătire informatizată în materie de
consiliere în carieră, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), consultanță profesională
referitoare la educație, consultanță în domeniul
formării și perfecționării, coordonare de
evenimente educative, servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, difuzare de materiale educative,
educație vocațională pentru tineri, educație
preșcolară, elaborare de manuale educative,
furnizarea educației, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicarea de materiale multimedia
online, informatii in domeniul educatiei furnizate
on-line dintr-o baza de date computerizata
sau de pe internet, instruire educativă, servicii
educative și de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărți educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanță
privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, tabere de vară (divertisment
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și educație), servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de cluburi (divertisment sau
educație), servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, educație și formare în
domeniul muzicii și divertismentului, organizare
de serbări în scopuri educative, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
producție de programe de televiziune în direct
cu scop educativ, organizare de tururi ghidate
la obiective culturale în scopuri educative,
organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizare de congrese
și de conferințe în scopuri culturale și
educative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiții educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii

de educație universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiții, organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaționale de schimb
de experiență pentru studenți, organizare și
coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii de
învățământ la distanță oferite online, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
servicii culturale, organizarea de seminarii în
materie de activităţi culturale, organizare de
simpozioane referitoare la educaţie., organizare
de activităţi culturale pentru tabere de
vară, servicii de educaţie muzicală, educaţie
vocaţională pentru tineri, servicii specifice
şcolilor (educaţie), servicii de informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, asistenţă
profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
recreative, împrumut de cărţi, consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării, coordonare



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/06/2021-13/06/2021

de cursuri de instruire, de educaţie şi de
pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, informaţii de
materie de educaţie, elaborarea de materiale
didactice distribuite la prelegerile profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminare de management, formare continuă,
fotoreportaje, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune
de bandă largă fără fir şi online, furnizare
de publicaţii electronice, furnizare de publicaţii
online nedescărcabile, furnizare de informaţii
referitoare la activitatea editorială, furnizarea de
tutoriale online, informaţii referitoare la recreere,
instruire referitoare la conveniente sociale,
organizarea de baluri, organizarea de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi
de divertisment, organizarea de evenimente
de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de

seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri
pe teme educaţionale, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de seminarii și
congrese, furnizarea de informații despre
congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare
de congrese, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, organizare de festivaluri
(divertisment), servicii de festivaluri muzicale
(divertisment), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
educaţionale, demonstraţii în direct pentru
divertisment, organizare de demonstraţii de dans
(divertisment), organizare de demonstraţii în
scopuri culturale, organizarea de demonstraţii în
scopuri educaţionale, organizare de evenimente
muzicale (divertisment), servicii de maestru
de ceremonii pentru petreceri şi evenimente
speciale, prezentare de demonstraţii de
dans, organizarea de demonstraţii în scopuri
recreative, susținere de prelegeri pe teme
educaționale, organizarea de evenimente
politice cu scop cultural, educativ, organizarea
de manifestări culturale, mese rotunde şi
seminarii, instruire politică efectuată prin
massmedia, desfăşurarea de activităţi politice
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
educație și instruire, pregătire și instruire,
organizare de cursuri de instruire, publicare
de manuale de instruire, instruire în domeniul
tehnicilor informatice, organizare de seminare de
instruire, desfășurare de seminarii de instruire,
coordonare de cursuri de instruire, transfer
de know-how (instruire), instruire în domeniul
furnizării de servicii juridice, furnizarea de
publicaţii dintr-o reţea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate,
furnizare online de reviste cu articole pe teme
politice care nu pot fi descărcate, publicarea
de reviste electronice, furnizarea de publicaţii
online, publicarea online de cărţi şi reviste
electronice publicarea de reviste în format
electronic pe internet, publicarea de materiale şi
publicaţii tipărite, furnizare de centre de pregătire
pentru tineri, furnizare de cursuri de pregătire
pentru tineri, organizare de programe de instruire
pentru tineri, furnizare de cursuri de instruire
pentru tineri în vederea pregătirii in domeniul
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politic, coordonare de cursuri de instruire, de
educație și de pregătire în domeniul politic
pentru tineri și adulți, organizarea de mitinguri,
întruniri cu caracter electoral, organizarea de
conferinţe şi congrese, activităţi cu caracter
sportiv şi cultural pentru nominalizarea şi
susţinerea candidaţilor în campanii electorale,
publicaţii de texte şi cărţi, organizarea
de simpozioane, expoziţii, congrese, colocvii
istorico-politice cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de activităţi cu
caracter politic, adunări generale, dezbateri
publice, iniţiative legislative, demonstraţii cu
scop cultural, educativ, organizarea de activităţi
social-ştiinţifice, conferinţe cu diverse tematici
cu scop cultural, educativ sau de divertisment,
organizarea de spectacole în scopuri politice,
organizarea şi desfăşurarea de campanii
electorale pentru alegeri locale, parlamentare
şi prezidenţiale cu scop cultural, educativ,
susținere de prelegeri pe teme sociale, politice,
publicare de documente în materie de pregătire
profesională, știință, dreptul public și probleme
sociale, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de bandă
largă, fără fir și online, proiectarea filmelor,
distribuție de filme, divertisment prin filme,
prezentare de filme, servicii de producție de
filme, producție de filme în studiouri, servicii
pentru producția de filme cinematografice,
producție de filme cinematografice de animație,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, servicii
de înregistrări audio, de filme, video și de
televiziune, găzduire și organizare de ceremonii
de decernare de premii referitoare la filme,
furnizare de divertisment sub formă de clipuri
de filme printr-un site internet, servicii de editare
în procesul de post producție a muzicii, a
materialelor video și a filmelor, servicii de
prelegeri (instruire) referitoare la competențe în
domeniul marketingului, servicii de instruire în
materie de marketing în comerțul cu amănuntul,
producție de filme formative, producția de
filme cinematografice, coaching pentru viață
(instruire), demonstrații în scop de instruire,
furnizarea de instruire online, servicii de recreere
și instruire, organizarea și conducerea de
conferințe, organizare de seminarii și conferințe,
organizare de conferințe în domeniul publicității,
organizare de conferințe în domeniul afacerilor,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, servicii de scriere pentru bloguri,
servicii de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, divertisment
pe internet, producție de documentare, producție
de prezentări audiovizuale, servicii educaționale

de sprijin, cursuri școlare legate de sprijinul
educațional, cursuri de sprijin pentru învățarea
limbilor străine.
42. Programare pentru calculatoare,
programare de software educativ, programare
de echipamente multimedia, programare de
aplicații multimedia, programare de pagini
web, dezvoltare software, programare și
implementare, programare de pagini web
personalizate, programare de software pentru
telecomunicații, programare de animații pe
calculator, cercetare privind programarea
pe calculator, consultanță tehnică privind
programarea calculatoarelor, servicii științifice
de programare de calculatoare, programare
de sisteme de control electronic, servicii
de proiectare și programare informatică,
programare de software pentru jocuri video,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de informații
privind programarea informatică, servicii de
consultanță privind programarea calculatoarelor,
programare a calculatoarelor (servicii în
materie de), programare de software pentru
gestionarea bazelor de date, proiectare,
dezvoltare și programare de software de
calculator, programare de software pentru
platforme de comerț electronic, programare de
software pentru procesarea datelor electronice
(edp), programare de software pentru importarea
și gestionarea datelor, întocmire de rapoarte
referitoare la programare de calculator,
servicii de consultanță tehnică referitoare
la programarea informatică, programare de
calculatoare pentru imprimarea de coduri de
bare, furnizare de studii tehnice referitoare
la programare pe calculator, programare de
software pentru dezvoltare de site-uri web,
programare de software pentru platforme
de informații pe internet, programare de
calculatoare pentru organizarea datelor între
cumpărători și furnizori, servicii de consultanță
și de informații despre programare pentru
calculatoare, programare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea datelor,
programare de software pentru evaluarea
comportamentului clienților în magazine online,
programare de software de calculator pentru
citirea, transmiterea și organizarea datelor,
programare de software de operare pentru rețele
de calculatoare și servere, programare pentru
calculatoare pentru sistemele de procesare
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a datelor și de comunicații, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
furnizare de informații în legătură cu tehnologia
calculatoarelor și programare prin intermediul
unui site, programare de software de calculator
pentru dicționare și baze de date electronice
pentru traduceri, servicii de consultanță și
de informații despre proiectare, programare și
întreținere de software de calculator, programare
de software pentru portaluri de internet,
spații de chat, linii de chat și forumuri pe
internet, actualizarea software-ului, proiectare
de software, inginerie de software, dezvoltare
de software, creare de software, elaborare de
software, întreținere de software, închirierea
de software, instalarea de software, inginerie
de software informatic, software ca serviciu
(saas), proiectare personalizată de software,
dezvoltare de software în cadrul publicării
de software, actualizarea software-ului pentru
computer, copiere de software de calculator,
configurare de software de calculator, servicii
de personalizare de software, scriere de
software de calculator, proiectare de sisteme
software grafice, închirieri de hardware și
software, întreținere și reparare de software,
reparare de software de calculator, servicii
de consultanță pentru software, modernizare
de software de calculatoare, dezvoltare de
software pentru drivere, proiectare de software
pentru drivere, dezvoltare și testare de software,
testare de software de calculator, furnizare
de software nedescărcabil online, software ca
serviciu (saas) care oferă software de învățare
automată, software ca serviciu (saas) care oferă
software pentru învățare profundă, închiriere
de software de divertisment, dezvoltare de
software pentru terți, design și dezvoltare
de software, proiectare de software pentru
terți, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, software ca
serviciu (saas) care oferă software pentru rețele
neurale profunde, închirierea de software pentru
accesarea internetului, elaborarea (conceperea)
de software de calculator, proiectare, dezvoltare
și implementare de software, creare, întreținere
și adaptare de software, proiectare de software
de realitate virtuală, închirierea de programe
(software) pentru computere, studii de proiecte
privind software-ul, cercetare și dezvoltare de
software informatic, elaborare și actualizare
de software informatic, întreținere, reparații și
actualizare de software, dezvoltare de software
de realitate virtuală, închirieri de calculatoare și
de software, consultanță în domeniul proiectării
de software, proiectare de software pentru
prelucrarea imaginilor, dezvoltare de software-

uri multimedia interactive, servicii tehnice
de descărcare de software, actualizare de
software pentru prelucrarea datelor, închiriere de
software pentru prelucrarea datelor, proiectare
de software pentru telefoane inteligente,
actualizare de software pentru telefoane
inteligente, închiriere de software pentru
jocuri video, dezvoltare de software pentru
jocuri video, proiectare de software pentru
jocuri video, închiriere de software pentru
gestionarea inventarului, asigurarea utilizării
temporare de software web, proiectare și
dezvoltare de software antivirus, actualizare
de software pentru dispozitive încorporate,
proiectare de software pentru dispozitive
încorporate, întreținere de software pentru
accesul la internet, întreținere și actualizare de
software de calculator, identificarea defecțiunilor
în software-ul de calculator, controlul calității
privind software-ul de calculator, consultanță
profesională privind programele software de
calculator, închirierea și întreținerea software-
ului de computer, proiectare de software pentru
procesarea semnalului digital, dezvoltare de
software pentru procesarea semnalului digital,
servicii pentru proiectare de software de
calculator, servicii pentru scrierea de software
de calculator, proiectare la comandă de pachete
de software, scriere și actualizare de software
de calculator, închirieri de hardware și software
pentru calculatoare, actualizarea și ameliorarea
software-ului de calculator, proiectare de
software pentru jocuri pe calculator, servicii de
programare de software de calculator, cercetare
în materie de software de calculator, servicii de
instalare și întreținere de software, actualizare
de software de calculator pentru terți, întreținere
și modernizare de software de calculator,
dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru drivere, proiectare de software pentru
sisteme de operare, dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, închiriere de software
de jocuri pe calculator, proiectare de software
de procesare de text, întreținere de software de
prelucrare a datelor, dezvoltare de software de
procesare de text, întreținere de software pentru
sisteme de comunicații, dezvoltare de software
pentru sisteme de comunicații, actualizare
de software pentru sisteme de comunicații,
programare de software pentru jocuri pe
calculator, cercetare privind dezvoltarea de
software de calculator, configurare de hardware
de calculator folosind software, configurare
de rețele de calculatoare folosind software,
instalare de software pentru baze de date,
instalare de software pentru accesul la internet,
închiriere de software de calculator pentru
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călătorii, consultanță în domeniul software-ului
de securitate, consultanță privind actualizarea de
software de calculator, dezvoltare și întreținere
de software de calculator, programare de
software pentru platforme de internet, proiectare
și dezvoltare de software pentru jocuri de
calculator și software pentru realitate virtuală,
creare și întreținere de software pentru bloguri,
consultanță privind întreținerea de software de
calculator, programare de software pentru studii
de piață, proiectare de hardware și software
pentru calculator, dezvoltare de hardware
si software de calculator, furnizare de uz
temporar de software nedescărcabil, dezvoltare
de software de calculator pentru terți, proiectare
și dezvoltare de software de calculator,
proiectare și scriere de software de calculator,
dezvoltare de software pentru operatorii audio
și video, servicii de proiectare privind software-
ul de calculator, cercetarea, dezvoltarea,
proiectarea și actualizarea software-ului
informatic, dezvoltare de soluții de aplicații
software de calculator, instalare, reparare și
întreținere de software de calculator, proiectare
de software pentru operatorii audio și video,
servicii de calibrare privind software-ul de
calculator, eliminarea erorilor de software de
calculator pentru terți, proiectare, actualizare și
întreținere de software de calculator, proiectare,
întreținere și actualizare de software de
calculator, rezervarea problemelor de hardware
și software pentru computere, creare, întreținere
și modernizare de software de calculator,
instalare, inițiere și întreținere de software de
calculator, instalare, întreținere și actualizare de
software de calculatoare, instalare, actualizare și
întreținere de software de calculator, instalare și
personalizare de aplicații software de calculator,
închirieri de calculatoare și de software de
calculator, întreținere de software utilizat în
domeniul comerțului electronic, proiectare și
dezvoltare de software pentru prelucrarea
datelor, dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, proiectare de software
pentru baze de date informatice, creare și
dezvoltare de software pentru jocuri video,
închiriere de software de calculator pentru
gestiune financiară, proiectare și dezvoltare de
software pentru gestiunea energiei, găzduire
de software destinat utilizării la gestionarea
bibliotecilor, remedierea problemelor la software
de calculator (suport tehnic), închiriere de
software pentru gestionarea bazelor de date,
proiectare și dezvoltare de software pentru
planificarea rutelor, consultanță privind software-
ul pentru sisteme de comunicații, închiriere de
software pentru baze de date electronice, servicii
consultative și informații despre software de

calculator, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea inventarului, închiriere de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
de realitate virtuală, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, leasing de software cu
autentificare unică pentru aplicații, concepere
și dezvoltare de software cu autentificare
unică, proiectare și dezvoltare de software
pentru mesagerie instantanee, proiectare de
software pentru terți în domeniul calculatoarelor,
asigurarea utilizării temporare a unui software
nedescărcabil pentru a permite furnizorilor de
software să urmărească conținutul multimedia,
servicii software ca serviciu (saas) care
oferă software pentru învățare automată,
învățare aprofundată și rețele neurale profunde,
dezvoltare de programe software pentru
operațiuni securizate în rețea, proiectare
de software de calculator pentru comanda
terminalelor automate, închirieri de calculatoare
și actualizare de software de calculator,
proiectare de software pentru stocarea și
recuperarea informațiilor multimedia, servicii
de consultanță profesională privind software-
ul de calculator, instalare și întreținere de
software pentru acces la internet, proiectare de
software pentru comprimare și decomprimare
conținut multimedia, proiectare de programe și
software de calculator pentru aviație, proiectare,
întreținere, închiriere și actualizare de software
de calculator, instalare, întreținere și reparații
de software pentru sistemele computerizate,
dezvoltare de software pentru stocarea și
recuperarea datelor multimedia, elaborare de
programe pentru calculator și proiectare de
software, servicii de asistență și întreținere
pentru software de calculator, actualizare
și întreținere de software și programe de
calculator, leasing de software cu privire
la cotații de preț, dezvoltare de software
pentru compresia și decompresia conținutului
multimedia, instalare, întreținere, reparare și
service de software de calculator, servicii
de consultanță în materie de calculatoare și
software, proiectare, întreținere, dezvoltare și
actualizare de software de calculator, proiectare
și dezvoltare de software pentru prelucrare de
imagini, proiectare și dezvoltare de software
pentru sisteme de operare, furnizare de
informații despre proiectarea și dezvoltarea de
software, proiectare și dezvoltare de software
de recuperare a datelor, consultanță în materie
de proiectare și dezvoltare de software,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea de
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software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru logistică,
cercetare în materie de programe și software
de calculatoare, închiriere de software pentru
dezvoltare de site-uri web, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru investiții, instalare, întreținere, actualizare
și îmbunătățire de software de calculator,
proiectare de software destinat utilizări cu
mașini de tipărit, întreținere și actualizare
de software pentru sisteme de comunicare,
instalare și întreținere de software pentru
baze de date, asigurarea utilizării temporare
de un software nedescărcabil pentru afaceri,
proiectare și dezvoltare de software pentru
jocuri de calculator, proiectare și dezvoltare de
arhitectură pentru software de calculator, creare
și dezvoltare de software în domeniul aplicațiilor
mobile, instalare de software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), furnizarea
accesului temporar la software de divertisment
interactiv nedescărcabil, proiectare și dezvoltare
de hardware și software de calculator, servicii
de proiectare privind componentele hardware
și software de calculator, servicii de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator,
proiectare de software pentru procesare și
distribuție de conținut multimedia, servicii de
cercetare și consultanță privind software-ul
de calculator, proiectare, desen și scriere la
comandă de software de calculator, dezvoltare
de software pentru procesarea și distribuirea
de conținut multimedia, dezvoltare de soluții
software pentru furnizorii și utilizatorii de
internet, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, servicii de
asistență tehnică în materie de software de
calculator, servicii pentru proiectarea software-
ului de prelucrare de date electronice, dezvoltare
de software de aplicații pentru livrare de
conținut multimedia, furnizare de consiliere
tehnică cu privire la hardware și software,
proiectare și dezvoltare de software pentru baze
de date informatice, proiectare și dezvoltare
de software pentru managementul lanțului
de aprovizionare, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru prelucrarea
textelor, servicii de consiliere și de dezvoltare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software pentru importarea și gestionarea
datelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date, platforme
pentru jocuri sub formă de software ca serviciu
(saas), dezvoltare de software pentru detectarea
automată a proceselor economice (abpd),
furnizarea accesului temporar la software
cu autentificare unică online, nedescărcabil,
furnizare de software de calculator într-o rețea

informatică globală, servicii de consultanță în
materie de utilizare de software de calculator,
închirieri de software de calculator pentru citirea
unui flux de date, servicii de consultanță în
materie de proiectare de software de calculator,
consultanță și consiliere în materie de hardware
și software de calculator, servicii de consultanță
privind calculatoarele care utilizează medii de
software heterogene, servicii de consultanță
referitoare la software utilizat în domeniul
comerțului electronic, servicii de inginerie
de software pentru programe de procesare
a datelor, asigurarea utilizării temporare de
software de calculator online, nedescărcabil
pentru traducere, închiriere de software de
operare pentru rețele de calculatoare și
servere, proiectare și dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web, găzduire
de servere și software pentru controlul
accesului ca serviciu (acaas), permiterea
utilizării temporare de instrumente pentru
dezvoltarea de software online nedescărcabil,
platforme pentru inteligență artificială sub formă
de software ca serviciu (saas), platforme pentru
design grafic sub formă de software ca serviciu
(saas), creare și dezvoltare de software de
calculator pentru simulare de vehicule, servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, servicii de consultanță în
materie de software de calculator folosit pentru
imprimare, servicii de consultanță în materie
de software de calculator folosit pentru grafică,
proiectare și dezvoltare de software și hardware
pentru amplificarea și transmiterea semnalelor,
servicii de consultanță în materie de software
de calculator folosit pentru editare, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-line pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
nedescărcabil pentru transmiterea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-
line nedescărcabil pentru transmiterea de
date, facilitarea utilizării temporare de software
nedescărcabil on-line pentru gestionarea de
date, dezvoltare, actualizare și întreținere de
software și sisteme de baze de date, servicii de
consultanță și de informații despre proiectare de
software de calculator, proiectare și dezvoltare
de software de calculator pentru evaluarea
și calcularea datelor, proiectare și dezvoltare
de software de calculator destinat utilizării cu
tehnologia medicală, proiectare și dezvoltare
de software pentru ghiduri electronice pentru
programe de televiziune, dezvoltare de software
de calculator destinată utilizării cu dispozitive de
control programabile, dezvoltare și testare de
metode de calcul, de algoritmi și de software,
asigurarea utilizării temporare de software online
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nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, servicii de consultanță și de informații
privind închirierea de software de calculator,
asigurarea utilizării temporare de aplicații
software nedescărcabile, disponibile pe un site
web, asigurarea utilizării temporare de software
online nedescărcabil pentru importarea și
gestionarea datelor, concepere și dezvoltare de
software de operare pentru rețele private virtuale
(vpn), proiectare de software pentru conversie
de date și conținut multimedia între diferite
protocoale, realizarea de studii de fezabilitate
privind hardware-ul și software-ul de calculator,
studii de proiecte tehnice în domeniul hardware-
ului și software-ului de calculator, leasing de
software de calculator pentru citirea bazelor de
date cuprinzând cotații de preț, prestare de
servicii de informații, consiliere și consultanță
în domeniul software-ului de calculator, servicii
de consultanță în domeniul dezvoltării de
produse și al îmbunătățirii calității produselor
software, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie de deschidere
a unei sesiuni unice pentru aplicații software
online, scriere la comandă de programe, de
software și de coduri de calculator pentru
crearea de pagini web pe internet, dezvoltare
de programe de calculator înregistrate pe
suporturi de date (software) concepute pentru
construcții și producția automatizată (cad/
cam), platformă ca serviciu (paas) care
oferă platforme software pentru transmisie de
imagini, conținut audiovizual, conținut video și
mesaje, furnizare de servicii de autentificare
a utilizatorilor printr-o tehnologie software și
hardware biometrică pentru tranzacții comerciale
electronice, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, asigurarea utilizării temporare de
software de operare online nedescărcabil pentru
accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea elaborării documentelor de transport
prin rețele de calculator, intraneturi și internet,
furnizare de acces temporar la un software de
calculator care nu poate fi descărcat, în vederea
urmăririi transporturilor de mărfuri prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la un software de calculator
care nu poate fi descărcat, în vederea procesării
expedițiilor prin rețele de calculator, intraneturi
și internet, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi coletelor prin rețele de
calculator, intraneturi și internet, furnizare de
acces temporar la program software care nu

poate fi descărcat pentru crearea și publicarea
de jurnale și bloguri personale online, furnizare
de acces temporar la un software online, care
nu poate fi descărcat, în vederea utilizării în
procesele de editare și imprimare, asigurarea
utilizării temporare a unui software nedescărcabil
penru a permite punerea în comun de conținut
multimedia și de comentarii între utilizatori.

───────

(210) M 2021 04555
(151) 11/06/2021
(732) FLEANCU AUGUSTIN -

MIREL, STR. CONSTANTIN
BRÂNCOVEANU NR. 33A, BL. 7B,
ET. 7, AP. 31, JUD. DÂMBOVIŢA,
TÂRGOVIŞTE, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

CUTURA ZILNIC! ENERGIE
PENTRU REVITALIZARE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

30. Cafea, zahăr, ceai, produse de patiserie.
32. Băuturi nealcoolice, sucuri din fructe.
35. Publicitate și marketing, servicii de comerț
cu cafea, zahăr, ceai, produse de patiserie,
băuturi nealcoolice, sucuri din fructe, servicii de
franciză, administrarea afacerii.
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43. Servicii de servire a băuturilor, servicii de
restaurant.

───────

(210) M 2021 04556
(151) 11/06/2021
(732) ABWRITE ADVANCED

SOLUTIONS S.R.L., INTR. SOLD.
GHEORGHE BUCIUMAT NR.
6, LOT. 2, ET. 1, SECTOR 1,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU NR. 21, AP.1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400432, CLUJ, ROMANIA

(540)

DOCEXPRESS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
9. Aplicații mobile, descărcabile.
35. Administrarea afacerilor, organizarea
afacerilor, pregătirea și completarea actelor
pentru activități de business, servicii de franciză,
publicitate și marketing.
36. Servicii de asigurări auto, servicii de
asigurări de viață, asigurări imobiliare, asigurări.

───────

(210) M 2021 04557
(151) 11/06/2021
(732) ASV SECURITY COMBAT SRL,

ALEEA DEALUL MĂCINULUI
NR. 11, BL. M29, SC. C, ET. 5,
AP. 95, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ASV SECURITY

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2021 04558
(151) 11/06/2021
(732) BEST EUROPEAN SERVICES

& SOLUTIONS SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 273, CORP
3, ET. 3, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

CONTESTO TEHNOLOGY FOR
JUSTICE JUSTICE FOR ALL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.04.05

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

35. Servicii de vânzare online, servicii de
planificare a programărilor [lucrări de birou],
servicii de reamintire a programărilor [lucrări
de birou], compilarea de informații în baze
de date computerizate , compilarea statisticilor,
furnizarea unei piețe comerciale online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de secretariat,
sistematizarea informațiilor în baze de date
computerizate.
42. Proiectarea și dezvoltarea de componente
hardware și software ale calculatorului,
proiectare de software pentru calculatoare ,
închirierea de software pentru calculatoare ,
analiza sistemelor informatice, proiectarea
sistemelor informatice , consultanță software
pentru calculatoare, crearea și proiectarea
pentru terți de indexuri de informații bazate pe
site-urile web (servicii de tehnologia informației),
consultanță în securitatea datelor, servicii de
criptare a datelor, închirierea de software
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pentru calculatoare, platforma ca serviciu
(PaaS), dezvoltare de platforme de calculatoare,
cercetare științifică.
45. Servicii juridice, servicii de soluționare
alternativă a litigiilor, servicii de arbitraj, cercetare
juridică , servicii de pregătire a documentelor
juridice, servicii juridice în legătură cu negocierea
contractelor pentru terți, consiliere juridică pentru
a răspunde la cererile de ofertă/consiliere juridică
pentru a răspunde la cererile de propuneri
(RFP), servicii de monitorizare juridică, servicii
de reprezentare juridică, servicii privind litigiile.

───────

(210) M 2021 04559
(151) 11/06/2021
(732) ALIRA TRUST WORLD SRL, STR.

SARARIE NR. 166, JUDETUL IASI,
IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. ION CREANGA NR. 106, BL
C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2, JUDETUL
IASI, IASI, 700381, IAȘI, ROMANIA

(540)

ET ELITTUDE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, servicii de
publicitate, marketing și promovare, asistență în
afaceri, management și servicii administrative,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoțional, organizare de parade de modă
în scopuri comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu accesorii de modă,
organizare de parade de modă în scopuri de

promovare a vânzărilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul vestimentar, administrare
a afacerilor pentru manechine, marketing de
produse, publicitate și marketing, marketing
pentru evenimente, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web, furnizare de informații de
marketing prin site-uri web, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, servicii de planificare a programărilor
(lucrări de birou), servicii de reamintire a
programărilor (lucrări de birou), furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri comerciale, publicitate
exterioară, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul.
40. Croitorie personalizată, vopsirea ţesăturilor,
tivirea ţesăturilor, tăierea ţesăturilor, modificarea
articolelor de îmbrăcăminte, asamblarea
personalizată a materialelor pentru terţi, croitorie
de damă, servicii de vopsire, împâslirea
ţesăturilor., croitorie la comandă, confecții,
brodare., croitorie pentru bărbați sau femei,
cusut artizanal și croitorie, furnizare de informații
despre croitorie de damă, furnizare de informații
despre croitorie, impermeabilizarea articolelor
vestimentare.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, divertisment de tipul
prezentărilor de modă, organizarea de
parade de modă pentru amuzament, cursuri
de croitorie, acreditare de performanțe
educaționale, angajare de artiști scenici pentru
evenimente (servicii de reprezentare), acreditare
de competențe profesionale, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
consultanță referitoare la planificare de
petreceri, coordonare de evenimente culturale,
coordonare de activități de divertisment,
coordonare de activități culturale, demonstrații
de dans masculin (divertisment), divertisment
de tipul concursurilor de frumusețe, îndrumare,
organizare de activități recreative, organizare
de gale în scop cultural, educațional sau de
divertisment.

───────
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(210) M 2021 04560
(151) 11/06/2021
(732) FILOTE ANDREEA-MARIA

PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR. PRINCIPALĂ NR. 112,
JUDETUL SUCEAVA, SAT
DUMBRĂVENI, COMUNA
DUMBRĂVENI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

FYL-ICE DUMBRĂVENI
ÎNGHEȚATĂ NATURALĂ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 08.01.18

(591) Culori revendicate:roz, galben, maro,
gri, portocaliu, alb

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

30. Înghețată.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată.

───────

(210) M 2021 04561
(151) 11/06/2021
(732) CELLER CAMPRECIOS S.L.,

CARRETERA BV-5008 KM 4,3 ,
TIANA, BARCELONA, 08391,
SPANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR. ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET.1, SECTOR
1, BUCURESTI, 011882, ROMANIA

(540)
GALAN

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

33. Băuturi alcoolice cu excepția berii, vinuri,
preparate alcoolice pentru prepararea băuturilor.

───────

(210) M 2021 04562
(151) 11/06/2021
(732) SC HERBAGETICA SRL, STR.

FLORILOR NR. 1085 BIS, JUDEŢ
BRAŞOV, PODU OLTULUI,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA AcnePrim

Formulă intensă cu
19 extracte premium

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 03.07.21; 25.01.15

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

clase:
5. Produse farmaceutice, medicale şi veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe și alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
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sugari, suplimente dietetice de uz uman și
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04563
(151) 11/06/2021
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA Colesterix

Formulă concentrată
cu 14 extracte premium

(531) Clasificare Viena:
03.07.11; 24.09.05; 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor si pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04564
(151) 11/06/2021
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA DiabetPrim

Formulă concentrată
cu 14 extracte premium

(531) Clasificare Viena:
03.07.11; 24.09.05; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.14

(591) Culori revendicate:alb, verde, roşu,
crem

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

5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor si pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 04565
(151) 11/06/2021
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA GutaPrim

Formulă concentrată
cu 19 extracte premium

(531) Clasificare Viena:
03.07.11; 24.09.05; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:roşu, alb, verde,
crem

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

5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor si pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04566
(151) 11/06/2021
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA FărăStres

Formulă intensă cu
6 extracte premium

(531) Clasificare Viena:
03.07.11; 24.09.05; 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
verde, alb

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

5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor si pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2021 04567
(151) 11/06/2021
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L.,

STR. FLORILOR NR. 1085 BIS,
HARMAN, JUD. BRASOV, SAT
PODU OLT, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

Extracte Standardizate
HERBAGETICA DormBine

Formulă intensă cu
7 extracte premium

(531) Clasificare Viena:
03.07.11; 24.09.05; 29.01.14; 01.01.05;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru, galben, alb,
verde

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

5. Produse farmaceutice, medicale si veterinare,
preparate sanitare pentru scopuri medicale,
substanţe si alimente dietetice adaptate pentru
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru
sugari, suplimente dietetice de uz uman si
veterinar, plasturi, materiale de pansat, materiale
pentru plombarea dinţilor si pentru amprente
dentare.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 04568
(151) 11/06/2021
(732) PEPSICO, INC., 700 ANDERSON

HILL ROAD, NY, PURCHASE,
10577, NEW YORK, STATELE
UNITE ALE AMERICII

(740) PETOSEVIC SRL, STR. DIONISIE
LUPU, NR. 54, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 010458, ROMANIA

(540)
FIZZ UP

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

32. Ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor nonalcoolice, băuturi
gazoase nealcoolice, băuturi răcoritoare, băuturi
energizante, băuturi izotonice, băuturi pentru
sportivi, apă cu arome, pulberi pentru băuturile
efervescente.

───────

(210) M 2021 04569
(151) 11/06/2021
(732) THE PROVIDER FM SRL, STR.

FICUSULUI, NR 1, VILA 34,
CORBEANCA FOREST,JUDETUL
ILFOV, BALOTESTI, ILFOV,
ROMANIA

(740) INTELLEXIS SRL, STR. CUŢITUL
DE ARGINT NR. 68, ET. 2, AP. 4,
SECTOR 4 , BUCURESTI, 040558,
ROMANIA

(540)

THE PROVIDER Premium
Facility Services

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.15; 26.11.06

(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
mov, indigo, albastru, roz, rosu
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

37. Servicii de informaţii şi consultanţă cu privire
la construcţii, servicii de consultanţă privind
reparaţiile la clădiri, consultanţă în domeniul
supervizării lucrărilor de construcţii, întreţinerea
clădirilor, reparaţii şi întreţinere de clădiri, servicii
de consiliere cu privire la întreţinerea clădirilor,
furnizare de informaţii privind construirea,
repararea şi întreţinerea de clădiri, furnizare de
informaţii, consiliere şi consultanţă cu privire
la curăţenie, închiriere de utilaje, instalaţii
şi echipamente pentru construcţii, demolări,
curăţenie şi întreţinere, închiriere de maşini şi
echipamente de curăţenie şi de spălat şi de
uscat, servicii de curăţenie, servicii de curăţenie
pentru spaţii rezidenţiale, servicii de curăţenie
în spaţiile comerciale, servicii de curăţenie
pentru birouri, servicii de curăţenie în uzine
industriale, curăţarea vehiculelor, curăţarea
coşurilor de fum, curăţarea străzilor, curăţarea
clădirilor (interior), curăţarea clădirilor (suprafaţa
exterioară), curăţarea geamurilor, curăţarea
uşilor, curăţarea articolelor de îmbrăcăminte,
spălarea rufelor, întreţinerea articolelor din piele,
curăţare şi reparare, călcarea lenjeriei, spălarea
lenjeriei, întreţinerea mobilei, recondiţionare,
reparare şi întreţinere de mobilier, vopsire,
interioară şi exterioară, aplicarea tapetului /
tapetare, întreţinere şi reparare de porţi,
instalarea şi repararea alarmelor antifurt,
întreţinere de aparatură de birou, întreţinere
de echipamente de birou, servicii de tâmplărie,
întreţinerea şi repararea podelelor, întreţinere
şi reparaţii de pardoseli, servicii de electricieni,
instalare şi reparare de echipamente de protecţie
împotriva inundaţiilor, întreţinere şi reparare
de instalaţii sanitare, servicii de consiliere cu
privire la întreţinerea instalaţiilor, reparare şi
întreţinere de aparate de ventilat, instalarea şi
repararea aparatelor electrice, recondiţionare,
reparare şi întreţinere a instalaţiilor electrice,
instalarea echipamentelor de încălzire, reparare
şi întreţinere de aparate de încălzire, instalarea
şi repararea alarmelor de incendiu, instalarea
şi repararea echipamentelor de refrigerare,
instalarea şi repararea cuptoarelor, instalarea
şi repararea aparatelor de aer condiţionat,
întreţinere şi reparaţii de sisteme de evacuare
în caz de incendiu, întreţinerea şi repararea
seifurilor, instalarea uşilor şi ferestrelor,
întreţinere de uşi şi ferestre, lustruirea,
instalarea, întreţinerea şi repararea geamurilor,
ferestrelor şi jaluzelelor, servicii de întreţinere
şi reparaţii cu privire la închizătoare de
uşi, instalarea echipamentelor de bucătărie,
montarea cablurilor, întreţinerea vehiculelor,
servicii de consiliere cu privire la întreţinerea

vehiculelor, încărcarea bateriilor la vehicule,
furnizarea informaţiilor legate de reparaţii,
repararea încuietorilor de siguranţă, întreţinere
şi reparare de sisteme de control al accesului,
întreţinerea si construcţia conductelor, lucrări de
instalaţie de apă şi canal, întreţinerea piscinelor,
servicii de deszăpezire, servicii de control
al dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură,
acvacultura, horticultura şi silvicultură, servicii
de exterminare a dăunătorilor, alţii decât
cei din agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură, dezinfectare, dezinsecţie, deratizare.
44. Servicii pentru îngrijirea grădinilor, grădinărit,
întreţinere de grădini, consultanţă în grădinărit,
proiectare (design) de grădini, închiriere de
ustensile de grădină, furnizare de informaţii
despre grădinărit, informaţii şi consiliere cu
privire la grădinărit, servicii de combatere
a dăunătorilor pentru agricultură, acvacultura,
horticultura şi silvicultură, servicii de control
al dăunătorilor pentru agricultură, horticultura
şi silvicultură, distrugerea dăunătorilor în
agricultură, acvacultura, horticultura şi
silvicultură.

───────

(210) M 2021 04570
(151) 11/06/2021
(732) IDEAL RENTIMOB SRL, STRADA

LOTRU NR.21, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 012253, ROMANIA

(540)
Iubesc Natura

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

22. Sacoșe și saci pentru împachetare,
depozitare și transport, plase.
31. Culturi agricole și de acvacultură, produse
horticole și forestiere brute şi neprocesate.

───────
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(210) M 2021 04571
(151) 11/06/2021
(732) CARP MANAGEMENT &

CONSULTING S.R.L, STR.
RAMNICUL VALCEA, NR 14,
BL 34 A, SC 1, AP 25, CAMERA
1, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Madero Furniture
made with passion

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
pluta, stuf, trestie, răchita, os, fildeş, os de
balena, scoici, sidef, spuma de mare, înlocuitori
ai acestora sau din material plastic.

───────

(210) M 2021 04572
(151) 11/06/2021
(732) HORIA IOAN SAN-PETRU, STR.

PETRU RARES NR. 22, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, BD. DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

O2 oxyBOX

(531) Clasificare Viena:
26.04.05; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
albastru inchis, mov

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

9. Camere hiperbare de oxigen, nu de uz
medical.
44. Servicii de terapie.

───────

(210) M 2021 04573
(151) 11/06/2021
(732) SC TRE BICCHIERI, BLVD.

IONITA SANDU STURZA, NR. 60,
JUD. BACĂU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

LA BETTOLA DEL PARCO

(531) Clasificare Viena:
25.01.19; 06.19.16; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
43. Servicii de asigurarea de hrană și băuturi.

───────
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(210) M 2021 04574
(151) 11/06/2021
(732) THE COCA-COLA COMPANY,

ONE COCA-COLA PLAZA,
GEORGIA, ATLANTA, 30313,
GEORGIA, STATELE UNITE ALE
AMERICII

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

(540)

BEHIND THE BAR DISCOVER
THE CITY SIP BY SIP

(531) Clasificare Viena:
11.03.02; 26.01.03; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, gri deschis,
negru, alb, gri închis

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

29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare,
alimente pe bază de carne, pește, fructe sau
legume, insecte comestibile, băuturi din lapte cu
conținut predominant de lapte, substituenţi de
lapte, lapte de migdale, lapte de nucă de cocos,
lapte de arahide, lapte de orez, lapte de soia,
ciuperci conservate, boabe și nuci preparate
pentru consumul uman, semințe pregătite pentru
consumul uman, care nu sunt condimente sau
arome, brânză, produse din brânză, amestecuri

de brânză, brânză de capră, branza cu mucegai,
brânză tartinabilă, batoane de brânză, cașcaval,
brânză albă moale
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială, băuturi
cu bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai,
orez, paste si tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, sorbeturi și alte produse similare sub
formă de înghețată, comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, condimente,
mirodenii, ierburi conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată), cereale
preparate pentru consum uman, de exemplu,
fulgi de ovăz, fulgi de porumb, orz decorticat,
bulgur, musli, pizza, plăcinte, sandvișuri, biscuiți
uscați, biscuiți umpluți cu brânză, biscuiți sărați,
biscuiți de graham, biscuiți crackers cu aromă de
fructe, biscuiți cu aromă de carne, floricele de
porumb, floricele de porumb învelite în caramel,
sare pentru floricele de porumb
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale
și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi
din fructe și sucuri de fructe, siropuri și
alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi fără alcool, băuturi răcoritoare,
băuturi pe bază de orez și soia, altele decât
substituenții din lapte, esențe și extracte de
fructe nealcoolice pentru prepararea băuturilor
altele decât uleiurile esenţiale.
33. Băuturi alcoolice, cu excepția berii, esențe
alcoolice altele decât uleiurile esenţiale, extracte
alcoolice altele decât uleiurile esenţiale, extracte
din fructe cu alcool altele decât uleiurile
esenţiale, vinuri, vinuri îmbogățite, cidru alcoolic,
rachiu de pere, spirtoase (băuturi), lichioruri,
esențe alcoolice, extracte din fructe alcoolice,
bitter, băuturi alcoolice care conțin fructe,
băuturi alcoolice, cu excepția berii, gin, băutură
alcoolică distilată pe bază de grâne, anason
(lichior), anisete (lichior), aperitive, arac (arak) /
arak (arac), bitter, coniac, cocktail-uri, curacao,
digestive (lichioruri și spirtoase), băuturi distilate,
hidromel (mied) / mied (hidromel), kirsch,
lichioruri de mentă, perry, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere, alcool
din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi), băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, vodcă,
whisky, preparate alcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
servicii de jocuri online, servicii de jocuri
de noroc, organizare de loterii, rezervarea
biletelor și rezervări pentru evenimente
de divertisment, educaționale și sportive,
spectacole cinematografice / spectacole de
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cinema, închirierea de aparate cinematografice,
servicii de club (divertisment sau educaţie),
servicii de discotecă, servicii de disc jockey,
servicii de divertisment, servicii de amuzament,
transfer de know-how (instruire), servicii de
cluburi de noapte (divertisment), închirierea de
filme, planificare de petreceri (divertisment),
furnizarea facilităților de recreere, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii de
agenție de bilete (divertisment)
43. Servicii de restaurante fast-food, servicii de
restaurante tip fast-food cu autoservire, servicii
de restaurant pentru furnizarea de fast-food,
decorare de alimente, sculptură în alimente,
închiriere de aparatelor de gătit, închirierea de
scaune, mese, feţe de masă, sticlărie, servicii
de lounge cu narghilea, servicii de baruri cu
narghilea, servicii de bucătari personali, servicii
ale barurilor, servicii de bar, servicii de barmani,
furnizare de informații despre servicii de bar.

───────

(210) M 2021 04575
(151) 11/06/2021
(732) ROMANIA HYPERMARCHE SA,

(540)

Rodul Pământului

(531) Clasificare Viena:
27.05.24; 05.07.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis, bej, galben, alb

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

30. Pâine, pâine de secară, pâine pave cu
secară și maia, pâine integrală, pâine cu tărâțe,
graham și maia, pâine multicereale, pâine cu
cereale și maia, pâine cu semințe și maia, pâine
neagră cu semințe și maia, baghete.

───────

(210) M 2021 04576
(151) 11/06/2021
(732) BLISS SRL, CALEA DUMBRAVII,

NR. 37, SIBIU, SIBIU, ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.

SOIMULUI, NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)
GOODIES

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

35. Publicitate în sectorul transport și livrare,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
și livrare la domiciliu, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu vânzarea de cutii de alimente pe
bază de abonament, managementul afacerilor
în sectorul transport și livrări, administrarea
afacerilor în domeniul transportului și livrărilor,
furnizare de informații publicitare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
furnizare de informații comerciale pe internet,
prin rețea prin cablu sau prin alte mijloace

9. Software descărcabil sub formă de aplicație
mobilă pentru comenzi și livrare de alimente,
software descărcabil sub formă de aplicații
mobile pentru restaurante virtuale pentru livrare
și comenzi, aplicații software descărcabile,
aplicatii mobile, aplicații software descărcabile,
aplicații descărcabile software pentru web,
software de aplicații de calculator descărcabile,
aplicații software descărcabil pentru telefoane
mobile, software pentru dezvoltare de aplicații
descărcabile, aplicații software descărcabile
pentru dispozitive fără fir, software și
aplicații descărcabile pentru dispozitive mobile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, software de aplicații descărcabile
pentru dispozitive mobile, aplicații software
descărcabil de tipul business intelligence.

ȘOS. DUDEȘTI-PANTELIMON NR.
73-75, SECTOR 3, BUCURESTI
ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
POVERNEI NR. 7, ET. 2, APT. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI
ROMANIA
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de transfer de date, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de informații cu privire la întreprinderi și informații
cu caracter comercial prin rețele informatice
globale
39. Livrare de alimente, livrare de vinuri, servicii
de livrare, livrarea de flori, livrarea de mărfuri,
livrarea de colete, livrare rapidă de mărfuri,
livrare de băuturi spirtoase, livrare și depozitare
de bunuri, depozitare și livrare de bunuri, livrare
de produse de băcănie, transport și livrare de
bunuri, servicii de livrare a mărfurilor, servicii
de livrare a pachetelor, livrare de colete prin
curierat, livrare de mărfuri prin curier, servicii de
livrare a alimentelor, distribuție și livrare de apă,
livrare de colete prin curier, livrare de alimente
de către restaurante, colectare, transport și
livrare de produse, livrare de coșulețe conținând
pâine și băuturi, ridicare și livrare de colete și
produse, servicii de curierat pentru livrarea de
pachete, servicii de curierat pentru livrarea de
colete, servicii de curierat pentru livrarea de
mărfuri, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrare de coșuri cadou cu
obiecte selectate pentru o ocazie sau un motiv
special, transport de alimente, ambalare de
alimente, ambalaje pentru alimente, depozitare
de alimente, transport refrigerat de alimente,
servicii de transport de alimente, servicii de
stocare a alimentelor, servicii de depozitare
de alimente congelate, depozitare de alimente
congelate în magazii, transport, transport
terestru, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport cu camionul, transport
prin curier, transport de marfă, transport
de fructe, transport de mărfuri, transport și
depozitare, transport de plante, servicii de
transport, rezervări pentru transport , transport
de bunuri, transport de colete, informații privind
transportul, transportare de mărfuri, organizarea
serviciilor de transport, transport de produse
cosmetice, transport terestru de marfă, transport
terestru de mărfuri, transport feroviar de
produse, informații în domeniul transportului,
transport și depozitare de bunuri, servicii de
transport de mărfuri, servicii de transport de
încărcături, servicii de transport de marfă,
transport de colete în 24h, depozitare de marfă
după transport, transport frigorific de produse
reci, servicii de rezervare pentru transport,
transport de mărfuri în vrac, servicii de agenție
de transport pentru organizarea transportului de
bunuri, servicii de transport rutier de mărfuri,
transportul de mărfuri în stare refrigerată, servicii
de transport și expediție de mărfuri, furnizare de
informații privind transportul de mărfuri.

43. Prepararea alimentelor, decorare de
alimente, servicii pentru furnizarea de alimente,
servicii de preparare a alimentelor, servicii de
restaurație pentru aprovizionarea alimentelor,
servicii de consultanță cu privire la alimente,
furnizare de alimente și băuturi în bistrouri,
furnizare de alimente persoanelor nevoiașe
(servicii caritabile), servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
pentru oaspeți, furnizare de alimente și băuturi
dintr-o rulotă mobilă, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, pregătirea și furnizare de
alimente și băuturi destinate consumului imediat,
furnizare de informații cu privire la prepararea
alimentelor și băuturilor, servicii de restaurație
pentru recepțiile firmelor (furnizare de alimente și
băuturi), servicii de caritate, și anume, furnizarea
de alimente pentru persoanele nevoiașe, servicii
de caritate, și anume furnizarea de catering de
alimente și băuturi, servicii de catering, servicii
de catering mobil, servicii de catering hotelier,
servicii de catering în exterior, servicii de catering
pentru firme, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru banchete, servicii de
catering pentru petreceri, serviciu de catering
pentru instituții, închiriere de echipament de
catering, servicii de catering pentru cantinele
firmelor, servicii de catering pentru instituții
educaționale, servicii de consultanță în domeniul
cateringului, servicii de catering pentru cămine
de bătrâni, servicii de catering pentru centre de
conferințe, servicii de catering pentru case de
oaspeți, servicii de catering pentru petreceri de
zile de naștere, servicii de catering pentru săli
spații special amenajate pentru expoziții, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru târguri și expoziții, servicii de catering
specializate în tăierea jambonului la târguri,
degustări și evenimente publice, servicii de
catering specializate în tăierea jambonului
pentru petreceri de căsătorie și evenimente
private, servicii de mâncare la pachet, oranizare
de recepții pentru nunți (mâncare și băutură),
servicii de club pentru furnizare de mâncare și
băuturi, servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu furnizarea de alimente
și băuturi.

───────
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(210) M 2021 04577
(151) 11/06/2021
(732) FLORINA CÂINEANU, STR.

ZĂRANDULUI NR. 2, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL,
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
BUCURESTI, 011653, ROMANIA

(540)

LAVANDA fest

(531) Clasificare Viena:
27.05.04; 27.05.10; 05.05.20

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea festivalurilor, organizarea de
competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, furnizarea online de publicaţii
electronice, nedescărcabile, furnizarea online
de imagini video, nedescărcabile, ateliere
organizate în scop cultural şi educativ, publicarea
de texte, altele decât textele de publicitate.

───────

(210) M 2021 04578
(151) 11/06/2021
(732) DR REDDY'S LABORATORIES

LTD, 8-2-337, ROAD NO.3,
BANJARA HILLS, ANDHRA
PRADESH-AP, HYDERABAD,
500034, INDIA

(740) CABINET DOINA TULUCA, BD.
LACUL TEI 56, BL 19 SC B AP 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 20392,
ROMANIA

(540)

SILQ FORTE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.09.24

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

5. Produse farmaceutice, suplimente alimentare
de uz uman, preparate medicale, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.

───────
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(210) M 2021 04579
(151) 11/06/2021
(732) ELECTROPLAST SA,

STR.SUBCETATE, NR.14, JUD.
BISTRITA NASAUD, BISTRITA,
420132, BISTRIȚA NĂSĂUD,
ROMANIA

(540)

elpElectroplast

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
6. Sârme metalice neelectrice.
9. Cabluri electrice.

───────

(210) M 2021 04580
(151) 11/06/2021
(732) NICOLAE MORĂRESCU, STR.

SOVEJA, NR. 118, BL. DR35, ET.
3, AP. 12, JUD. CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

IT'S TIME TO GRADUATE!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.05.03

(591) Culori revendicate:galben, maro, crem,
roz, rosu, mov, albastru, negru, alb

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

25. Eșarfe, eșarfe pentru gât, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), eșarfe de purtat pe umeri,
toci (pălării), robe (robe tradiționale), robe pentru
cor, îmbrăcăminte, articole care servesc la
acoperirea capului.
35. Regruparea în avantajul terţilor a eșarfe,
eșarfe pentru gât, eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), eșarfe de purtat pe umeri, toci
(pălării), robe (robe tradiționale), robe pentru
cor, îmbrăcăminte, articole care servesc la
acoperirea capului permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata si
amănuntul referitoare la eșarfe, eșarfe pentru
gât, eșarfe (articole de îmbrăcăminte), eșarfe
de purtat pe umeri, toci (pălării), robe (robe
tradiționale), robe pentru cor, îmbrăcăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
servicii de vânzare cu ridicata si amănuntul
online referitoare la eșarfe, eșarfe pentru gât,
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eșarfe (articole de îmbrăcăminte), eșarfe de
purtat pe umeri, toci (pălării), robe (robe
tradiționale), robe pentru cor, îmbrăcăminte,
articole care servesc la acoperirea capului,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la eșarfe, eșarfe pentru gât, eșarfe (articole
de îmbrăcăminte), eșarfe de purtat pe umeri,
toci (pălării), robe (robe tradiționale), robe
pentru cor, îmbrăcăminte, articole care servesc
la acoperirea capului, reclama, publicitate,
gestiunea afacerilor comerciale, administratie
comerciala, lucrari de birou in legatura cu
eșarfe, eșarfe pentru gât, eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), eșarfe de purtat pe umeri, toci
(pălării), robe (robe tradiționale), robe pentru
cor, îmbrăcăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, informatii despre vanzarea
de produse, prezentate sub forma unui ghid
de comenzi online, cu functie de cautare, cu
privire la eșarfe, eșarfe pentru gât, eșarfe
(articole de îmbrăcăminte), eșarfe de purtat pe
umeri, toci (pălării), robe (robe tradiționale), robe
pentru cor, îmbrăcăminte, articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire la
eșarfe, eșarfe pentru gât, eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), eșarfe de purtat pe umeri, toci
(pălării), robe (robe tradiționale), robe pentru
cor, îmbrăcăminte, articole care servesc la
acoperirea capului.
41. Organizare de petreceri, planificarea
de petreceri, planificarea de petreceri
(divertisment), servicii de planificare de
petreceri, consultanță referitoare la planificare
de petreceri, servicii de maestru de ceremonii
pentru petreceri și evenimente speciale,
consultanță în materie de planificare de
evenimente speciale, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, servicii de
editare video pentru evenimente, angajare de
artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), servicii de rezervare și vânzare
de bilete pentru evenimente, divertisment,
organizare de festivități în scopuri culturale.

───────

(210) M 2021 04581
(151) 11/06/2021
(732) LEYKOM IMPORT EXPORT

SRL, BD. BASARABIA, NR.
256, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) NEAGU C. CĂTĂLIN CABINET
INDIVIDUAL PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. ŢUŢEA
PETRE NR. 5, BL. 909, TR. 1, ET.
3, AP. 11, JUD IAŞI, IAŞI, 700730,
IAȘI, ROMANIA

(540)

Ledart

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.02

(591) Culori revendicate:mov, albastru, verde,
galben, portocaliu, rosu, negru, gri

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

9. Ochelari 3D, accelerometre, acumulatori,
electrici, alarme acustice / alarme sonore,
cabluri acustice, cuplaje acustice, actinometre,
adaptoare electrice, antene, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, altimetre, ampermetre,
amplificatoare, tuburi de amplificare / supape
de amplificare, anemometre, baterii anodice /
baterii de înaltă tensiune, anozi, dispozitive anti-
interferenţă (electricitate), apertometre (optică),
corpuri de iluminat (electricitate), receptoare
audio şi video, interfeţe audio, mixere audio,
aparatura didactică audiovizuală, baterii de
aprindere, baterii, electrice, încărcătoare de
baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive de
avertizare), cutii de branşament (electricitate),
sirene, dulapuri pentru difuzoare, cabluri,
electrice, maşini de calculat, calorimetre,
camere video, aparate de fotografiat (fotografie),
tuburi capilare, catozi, întrerupătoare cu
celulă (electricitate) / reductoare (electricitate),
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chipuri (circuite integrate), aparate de
cromatografie pentru utilizare în laboratoare,
cronografe (aparate de înregistrare a timpului),
camere cinematografice, filme cinematografice,
expuse, închizători de circuit, întrerupătoare
de circuit, lentile de apropiere, cabluri
coaxiale, bobine, electrice, aparate electrice
pentru comutare, comutatoare, comparatoare,
dispozitive de memorie pentru calculatoare,
programe de calculator, înregistrate, tastaturi
pentru calculatoare, programe de operare pe
calculator, înregistrate, dispozitive periferice
pentru calculator, componente software pentru
calculator, înregistrate, programe de calculator,
descărcabile, aplicaţii software pentru calculator,
descărcabile, componente hardware pentru
calculator, platforme software de calculator,
înregistrate sau descărcabile, software de
calculator pentru economizor de ecran,
înregistrat sau descărcabil, calculatoare,
consensatoare (capacitoare) / capacitoare,
conductoare, electrice, brăţări inteligente
(instrumente de măsurare), conexiuni pentru
liniile electrice, conectori (electricitate), lentile
de contact, contacte, electrice, panouri de
comandă (electricitate), conectori, electrici,
lentile de corectare (optică), contoare /
aparate de măsură, cuploare (echipament de
procesare a datelor), cuploare, electrice /
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, redresoare de curent, lămpi pentru
camere obscure (fotografie), camere obscure
(fotografie), aparate de procesare a datelor,
densimetre, densitometre, detectoare, rame
foto digitale, semne digitale, asistenţi personali
digitali (apd), tuburi de evacuare, electrice,
altele decât cele pentru iluminat / tuburi
electrice de evacuare, altele decât cele pentru
iluminat, unităţi de disc pentru calculatoare,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), dozatoare / dozimetre, fişiere de
imagini descărcabile, conducte (electricitate),
dinamometre, aparate pentru editarea filmelor
cinematografice, tuburi de protecţie pentru
cablurile de electricitate, materiale pentru
reţelele electrice (fire de sârmă, cabluri),
şine electrificate pentru montarea spoturilor,
electrolizoare, bobine electromagnetice, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afişaj electronic, publicaţii electronice,
descărcabile, sisteme electronice de control al
accesului pentru uşile cu interblocare, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
afişaje numerice electronice, cartele codate,
aparate de mărit (fotografie), epidiascoape,
egalizatoare (aparate audio), exponometre

(contoare de expunere la lumină), oculare,
instrumente care conţin oculare, cabluri cu
fibră optică, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), ecrane fluorescente, semnale
de ceaţă, neexplozive, cadre pentru
transparenţă fotografică, frecvenţmetre, fire
fuzibile, siguranţe, celule galvanice, baterii
galvanice, galvanometre, aparate de măsurare,
holograme, fire de identificare pentru cablurile
electrice, mantale de identificare pentru
cablurile electrice, dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă /
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, inductoare (electricitate), circuite
integrate, carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente) / carduri inteligente (carduri cu
circuite integrate), terminale interactive cu ecran
tactil, dispozitive de intercomunicare, interfeţe
pentru calculatoare, invertoare (electricitate),
cutii de joncţiune (electricitate), laptopuri, lasere,
nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
instrumente de nivelare, nivele (instrumente
pentru determinarea orizontalei), regulatoare
de lumină, electrice, indicatoare electronice
cu emisie de lumină, diode cu emisie
de lumină (led), balasturi pentru iluminat,
limitatoare (electricitate), indicatoare de pierdere
electrică, difuzoare, lanterne magice, casete
magnetice, fire magnetice, suporturi magnetice
de date, codificatoare magnetice, unităţi
cu bandă magnetică pentru calculatoare,
lupe (optică), măsuri, aparate de măsurat,
dispozitive de măsurat, electrice, instrumente
de măsurare, micrometre / instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule / înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi (optică),
modemuri, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), semne cu neon, calculator
tip notebook, obiective (lentile) (optică),
instrumente de observare, octante, ohmmetre,
lanterne optice / lămpi optice, lentile optice,
instrumente şi aparate optice, sticlă optică,
fibre optice (filamente conductoare de lumină),
condensatoare optice, cititoare optice de
caractere, suporturi optice de date, discuri
optice, oscilografe, fotometre, plottere, prize
electrice, calculatoare de buzunar, polarimetre,
playere media portabile, manometre, circuite
imprimate, plăci de circuite imprimate, prisme
(optică), procesoare (unităţi centrale de
procesare) / unităţi centrale de procesare
(procesoare), ecrane de proiecţie, aparate de
proiecţie, cititoare (echipament de procesare
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a datelor), refractometre, refractoare, aparate
de reglare, electrice, relee, electrice, dispozitive
pentru control de la distanţă, lasere de
salvare cu semnale luminoase, dispozitive
pentru proiecţia tastaturilor virtuale, diode
organice electroluminescente (oled), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice
(QLED), rezistenţe, electrice, indicatoare
rutiere, luminoase sau mecanice, aparate
de navigaţie prin satelit, semi-conductoare,
manşoane pentru cablurile electrice, sonerii
de semnalizare, lămpi de semnalizare, panouri
de semnalizare, luminoase sau mecanice,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare,
luminoase, proiectoare de diapozitive / aparate
cu proiecţie prin transparenţă, tuburi cu
oxigen, suporturi de înregistrare audio, benzi
de înregistrare audio, aparate de transmitere
a sunetelor, aparate de înregistrare a
sunetelor, aparate de reproducere a sunetelor,
spectografe, spectroscoape, stereoscoape,
tablouri de distribuţie, calculatoare tip
tabletă, telescoape, televizoare, terminale
(electricitate), comutator temporizat, automat,
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii),
transpondere, triode, unităţi flash usb, ecrane
video, plăcuţe pentru circuite integrate,
monitoare de afişare video purtabile, conectori
de doză (electricitate), fire, electrice, dispozitive
pentru tehnologia informației, audio-vizuale,
multimedia și fotografice, monitoare led,
drivere led, diode electroluminescente (LED),
microscoape cu led, ecrane de afișaj cu leduri
(LED), panouri de afişaj cu leduri (LED),
televizoare cu diode electroluminescente (LED),
senzori de poziție cu led, dispozitive de comandă
electronică (ECG) pentru lămpi și corpuri de
iluminat cu leduri, firme de neon, lumini de neon
(firme), indicatoare cu lumină de neon folosite la
circuite electrice.
11. Corpuri de iluminat pentru plafoane,
candelabre, lămpi cu lumină rece, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, lămpi
standard/ lămpi de podea, proiectoare de lumină,
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive /
ghirlande luminoase pentru decoraţiuni festive,
filamente pentru lămpile electrice, lanterne
pentru cap / lămpi portabile cu fixare pe cap,
faruri pentru automobile, numere luminoase
pentru case, lămpi de laborator, carcase
pentru lămpi / cupole pentru lămpi, lămpi
pentru ochelari, sticle pentru lămpi, globuri cu
lampă / globuri pentru lămpi, reflectoare pentru
lămpi, abajururi pentru lămpi, lămpi electrice,

lămpi, suporturi de abajur, felinare pentru
iluminat, becuri, becuri, electrice, becuri pentru
semnalizatoarele de direcţie ale vehiculelor,
difuzoare de lumină, aparate de iluminat cu
diode luminiscente (LED), instalaţii de iluminat
pentru vehiculele aeriene, aparate şi instalaţii
de iluminat, aparate de iluminat pentru vehicule,
lumini pentru vehicule, lumini, electrice, pentru
pomul de crăciun / instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, lumini pentru automobile /
lumini de automobile, filamente cu magneziu
pentru iluminat, lumini pentru motociclete, lămpi
de siguranţă, reflectoare, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, lămpi stradale, lanterne
electrice / lanterne electrice de buzunar, tuburi
luminoase pentru iluminat, faruri de vehicule,
reflectoare de vehicule, aparate de iluminat și
reflectoare, luminatoare led, leduri ambientale,
becuri cu led, lumini led subacvatice, benzi
cu led, lămpi cu led, lanterne cu leduri,
lumini led pentru iluminatul public, becuri cu
led pentru automobile, corpuri de iluminat cu
led, lămpi de siguranță cu leduri, lumânări
cu led-uri, aparate de iluminat cu diode
luminescente (LED), lumânări fără flacără cu
diode electroluminescente (leduri), instalații de
iluminat cu diode electroluminescente (leduri),
ansambluri de iluminat cu leduri pentru firme
luminoase, lămpi cu neon pentru iluminat.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (funcţii
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(funcţii de birou), licitare, postarea de afişe
publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, consultanţă în
managementul afacerilor, servicii specializate
privind eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
servicii de consiliere privind managementul
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
oferirea de informaţii în domeniul afacerilor,
furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de agenţie
de informaţii comerciale, asistenţă privind
managementul comercial sau industrial, oferirea
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de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori în alegerea bunurilor şi serviciilor,
administrare comercială privind licenţierea
bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor, oferirea
de informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare de marketing, servicii
de informaţii privind marketing-ul, cercetare
de marketing, marketing, servicii de relaţii
media, servicii de lobby comercial, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale
pentru terţi, negocierea contractelor de afaceri
pentru terţi, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri, publicitate exterioară, servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri), publicitate
cu plata per click, întocmirea ştatelor de plată,
servicii de fotocopiere, închirierea maşinilor de
fotocopiere, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul’ servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
relaţii publice, publicarea de texte publicitare,
închirierea de material publicitar, publicitate
radio, înregistrarea comunicărilor şi datelor
scrise, furnizarea de clasamente ale utilizatorilor
în scopuri comerciale sau publicitare, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, promovarea vânzarilor pentru terţi,
închirierea de standuri de vânzare, scrierea de
scenarii în scopuri de publicitate, optimizare
pe motoarele de căutare pentru promovarea
vânzărilor, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing
cu public ţintă, pregătirea documentaţiei
fiscale, servicii de depunere a documentaţiei
fiscale, servicii de telemarketing, publicitate
prin televiziune, transcrierea comunicărilor

(funcţii de birou), actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor în
bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare, servicii
de comerţ cu amănuntul şi cu ridicata, servicii
de comerţ în legătură cu ochelari 3d, servicii
de comerţ în legătură cu accelerometre, servicii
de comerţ în legătură cu acumulatori, electrici,
servicii de comerţ în legătură cu alarme acustice,
servicii de comerţ în legătură cu alarme sonore,
servicii de comerţ în legătură cu cabluri acustice,
servicii de comerţ în legătură cu cuplaje acustice,
servicii de comerţ în legătură cu actinometre,
servicii de comerţ în legătură cu adaptoare
electrice, servicii de comerţ în legătură cu
antene, servicii de comerţ în legătură cu sonerii
de alarmă, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu alarme, servicii de comerţ în legătură
cu altimetre, servicii de comerţ în legătură cu
ampermetre, servicii de comerţ în legătură cu
amplificatoare, servicii de comerţ în legătură
cu tuburi de amplificare, servicii de comerţ în
legătură cu supape de amplificare, servicii de
comerţ în legătură cu anemometre, servicii de
comerţ în legătură cu baterii anodice, servicii de
comerţ în legătură cu baterii de înaltă tensiune,
servicii de comerţ în legătură cu anozi, servicii de
comerţ în legătură cu dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), servicii de comerţ în legătură
cu apertometre (optică), servicii de comerţ în
legătură cu corpuri de iluminat (electricitate),
servicii de comerţ în legătură cu receptoare
audio şi video, servicii de comerţ în legătură
cu interfeţe audio, servicii de comerţ în legătură
cu mixere audio, servicii de comerţ în legătură
cu aparatura didactică audiovizuală, servicii de
comerţ în legătură cu baterii de aprindere,
servicii de comerţ în legătură cu baterii, electrice,
servicii de comerţ în legătură cu încărcătoare
de baterii, servicii de comerţ în legătură cu
balize, luminoase, servicii de comerţ în legătură
cu sonerii (dispozitive de avertizare), servicii
de comerţ în legătură cu cutii de branşament
(electricitate), servicii de comerţ în legătură
cu sirene, servicii de comerţ în legătură cu
dulapuri pentru difuzoare, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri, electrice, servicii de comerţ
în legătură cu maşini de calculat, servicii de
comerţ în legătură cu calorimetre, servicii de
comerţ în legătură cu camere video, servicii
de comerţ în legătură cu aparate de fotografiat
(fotografie), servicii de comerţ în legătură cu
tuburi capilare, servicii de comerţ în legătură
cu catozi, servicii de comerţ în legătură cu
întrerupătoare cu celulă (electricitate), servicii de
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comerţ în legătură cu reductoare (electricitate),
servicii de comerţ în legătură cu chipuri (circuite
integrate), servicii de comerţ în legătură cu
aparate de cromatografie pentru utilizare în
laboratoare, servicii de comerţ în legătură cu
cronografe (aparate de înregistrare a timpului),
servicii de comerţ în legătură cu camere
cinematografice, servicii de comerţ în legătură
cu filme cinematografice, expuse, servicii de
comerţ în legătură cu închizători de circuit,
servicii de comerţ în legătură cu întrerupătoare
de circuit, servicii de comerţ în legătură cu
lentile de apropiere, servicii de comerţ în
legătură cu cabluri coaxiale, servicii de comerţ
în legătură cu bobine, electrice, servicii de
comerţ în legătură cu aparate electrice pentru
comutare, servicii de comerţ în legătură cu
comutatoare, servicii de comerţ în legătură cu
comparatoare, servicii de comerţ în legătură
cu dispozitive de memorie pentru calculatoare,
servicii de comerţ în legătură cu programe
de calculator, înregistrate, servicii de comerţ
în legătură cu tastaturi pentru calculatoare,
servicii de comerţ în legătură cu programe
de operare pe calculator, înregistrate, servicii
de comerţ în legătură cu dispozitive periferice
pentru calculator, servicii de comerţ în legătură
cu componente software pentru calculator,
înregistrate, servicii de comerţ în legătură cu
programe de calculator, descărcabile, servicii de
comerţ în legătură cu aplicaţii software pentru
calculator, descărcabile, servicii de comerţ
în legătură cu componente hardware pentru
calculator, servicii de comerţ în legătură cu
platforme software de calculator, înregistrate
sau descărcabile, servicii de comerţ în legătură
cu software de calculator pentru economizor
de ecran, înregistrat sau descărcabil, servicii
de comerţ în legătură cu calculatoare, servicii
de comerţ în legătură cu consensatoare
(capacitoare), servicii de comerţ în legătură
cu capacitoare, servicii de comerţ în legătură
cu conductoare, electrice, servicii de comerţ
în legătură cu brăţări inteligente (instrumente
de măsurare), servicii de comerţ în legătură
cu conexiuni pentru liniile electrice, servicii de
comerţ în legătură cu conectori (electricitate),
servicii de comerţ în legătură cu lentile de
contact, servicii de comerţ în legătură cu
contacte, electrice, servicii de comerţ în legătură
cu panouri de comandă (electricitate), servicii
de comerţ în legătură cu conectori, electrici,
servicii de comerţ în legătură cu lentile de
corectare (optică), servicii de comerţ în legătură
cu contoare, servicii de comerţ în legătură
cu aparate de măsură, servicii de comerţ în
legătură cu cuploare (echipament de procesare
a datelor), servicii de comerţ în legătură cu

cuploare, electrice, servicii de comerţ în legătură
cu conexiuni, electrice, servicii de comerţ în
legătură cu capace pentru ieşirile electrice,
servicii de comerţ în legătură cu redresoare
de curent, servicii de comerţ în legătură cu
lămpi pentru camere obscure (fotografie), servicii
de comerţ în legătură cu camere obscure
(fotografie), servicii de comerţ în legătură cu
aparate de procesare a datelor, servicii de
comerţ în legătură cu densimetre, servicii de
comerţ în legătură cu densitometre, servicii de
comerţ în legătură cu detectoare, servicii de
comerţ în legătură cu rame foto digitale, servicii
de comerţ în legătură cu semne digitale, servicii
de comerţ în legătură cu asistenţi personali
digitali (apd), servicii de comerţ în legătură cu
tuburi de evacuare, electrice, altele decât cele
pentru iluminat, servicii de comerţ în legătură
cu tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, servicii de comerţ în
legătură cu unităţi de disc pentru calculatoare,
servicii de comerţ în legătură cu cutii de
distribuţie (electricitate), servicii de comerţ în
legătură cu panouri de distribuţie (electricitate),
servicii de comerţ în legătură cu console de
distribuţie (electricitate), servicii de comerţ în
legătură cu dozatoare, servicii de comerţ în
legătură cu dozimetre, servicii de comerţ în
legătură cu fişiere de imagini descărcabile,
servicii de comerţ în legătură cu conducte
(electricitate), servicii de comerţ în legătură cu
dinamometre, servicii de comerţ în legătură cu
aparate pentru editarea filmelor cinematografice,
servicii de comerţ în legătură cu tuburi de
protecţie pentru cablurile de electricitate, servicii
de comerţ în legătură cu materiale pentru
reţelele electrice (fire de sârmă, cabluri), servicii
de comerţ în legătură cu şine electrificate
pentru montarea spoturilor, servicii de comerţ
în legătură cu electrolizoare, servicii de comerţ
în legătură cu bobine electromagnetice, servicii
de comerţ în legătură cu etichete electronice
pentru produse, servicii de comerţ în legătură cu
panouri informative cu afişaj electronic, servicii
de comerţ în legătură cu publicaţii electronice,
descărcabile, servicii de comerţ în legătură
cu sisteme electronice de control al accesului
pentru uşile cu interblocare, servicii de comerţ
în legătură cu table electronice interactive,
servicii de comerţ în legătură cu tag-uri de
proximitate electronice ca aparate de control de
la distanţă, servicii de comerţ în legătură cu
afişaje numerice electronice, servicii de comerţ
în legătură cu cartele codate, servicii de comerţ
în legătură cu aparate de mărit (fotografie),
servicii de comerţ în legătură cu epidiascoape,
servicii de comerţ în legătură cu egalizatoare
(aparate audio), servicii de comerţ în legătură cu
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exponometre (contoare de expunere la lumină),
servicii de comerţ în legătură cu oculare, servicii
de comerţ în legătură cu instrumente care
conţin oculare, servicii de comerţ în legătură
cu cabluri cu fibră optică, servicii de comerţ
în legătură cu becuri pentru bliţ (fotografie),
servicii de comerţ în legătură cu avertizoare
luminoase (semnale luminoase), servicii de
comerţ în legătură cu bliţuri (fotografie), servicii
de comerţ în legătură cu ecrane fluorescente,
servicii de comerţ în legătură cu semnale de
ceaţă, neexplozive, servicii de comerţ în legătură
cu cadre pentru transparenţă fotografică, servicii
de comerţ în legătură cu frecvenţmetre, servicii
de comerţ în legătură cu fire fuzibile, servicii
de comerţ în legătură cu siguranţe, servicii de
comerţ în legătură cu celule galvanice, servicii
de comerţ în legătură cu baterii galvanice,
servicii de comerţ în legătură cu galvanometre,
servicii de comerţ în legătură cu aparate de
măsurare, servicii de comerţ în legătură cu
holograme, servicii de comerţ în legătură cu
fire de identificare pentru cablurile electrice,
servicii de comerţ în legătură cu mantale de
identificare pentru cablurile electrice, servicii de
comerţ în legătură cu dispozitive de pornire,
electrice, pentru pornirea de la distanţă, servicii
de comerţ în legătură cu dispozitive electrice
pentru pornirea de la distanţă, servicii de comerţ
în legătură cu inductoare (electricitate), servicii
de comerţ în legătură cu circuite integrate,
servicii de comerţ în legătură cu carduri cu
circuite integrate (carduri inteligente), servicii de
comerţ în legătură cu carduri inteligente (carduri
cu circuite integrate), servicii de comerţ în
legătură cu terminale interactive cu ecran tactil,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
intercomunicare, servicii de comerţ în legătură cu
interfeţe pentru calculatoare, servicii de comerţ
în legătură cu invertoare (electricitate), servicii
de comerţ în legătură cu cutii de joncţiune
(electricitate), servicii de comerţ în legătură
cu laptopuri, servicii de comerţ în legătură
cu lasere, nu cele pentru scopuri medicale,
servicii de comerţ în legătură cu capace pentru
lentile, servicii de comerţ în legătură cu lentile
pentru astrofotografie, servicii de comerţ în
legătură cu instrumente de nivelare, servicii de
comerţ în legătură cu nivele (instrumente pentru
determinarea orizontalei), servicii de comerţ în
legătură cu regulatoare de lumină, electrice,
servicii de comerţ în legătură cu indicatoare
electronice cu emisie de lumină, servicii de
comerţ în legătură cu diode cu emisie de
lumină (led), servicii de comerţ în legătură cu
balasturi pentru iluminat, servicii de comerţ în
legătură cu limitatoare (electricitate), servicii de
comerţ în legătură cu indicatoare de pierdere

electrică, servicii de comerţ în legătură cu
difuzoare, servicii de comerţ în legătură cu
lanterne magice, servicii de comerţ în legătură
cu casete magnetice, servicii de comerţ în
legătură cu fire magnetice, servicii de comerţ
în legătură cu suporturi magnetice de date,
servicii de comerţ în legătură cu codificatoare
magnetice, servicii de comerţ în legătură cu
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
servicii de comerţ în legătură cu lupe (optică),
servicii de comerţ în legătură cu măsuri, servicii
de comerţ în legătură cu aparate de măsurat,
servicii de comerţ în legătură cu dispozitive de
măsurat, electrice, servicii de comerţ în legătură
cu instrumente de măsurare, servicii de comerţ
în legătură cu micrometre, servicii de comerţ
în legătură cu instrumente de măsură, servicii
de comerţ în legătură cu microfoane, servicii de
comerţ în legătură cu microprocesoare, servicii
de comerţ în legătură cu microscoape, servicii
de comerţ în legătură cu microtoame, servicii
de comerţ în legătură cu contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule, servicii de comerţ în
legătură cu înregistratoare de kilometraj pentru
vehicule, servicii de comerţ în legătură cu
oglinzi (optică), servicii de comerţ în legătură
cu modemuri, servicii de comerţ în legătură
cu monitoare (componente hardware pentru
calculatoare), servicii de comerţ în legătură cu
monitoare (programe de calculator), servicii de
comerţ în legătură cu semne cu neon, servicii
de comerţ în legătură cu calculator tip notebook,
servicii de comerţ în legătură cu obiective
(lentile) (optică), servicii de comerţ în legătură cu
instrumente de observare, servicii de comerţ în
legătură cu octante, servicii de comerţ în legătură
cu ohmmetre, servicii de comerţ în legătură cu
lanterne optice, servicii de comerţ în legătură cu
lămpi optice, servicii de comerţ în legătură cu
lentile optice, servicii de comerţ în legătură cu
instrumente şi aparate optice, servicii de comerţ
în legătură cu sticlă optică, servicii de comerţ în
legătură cu fibre optice (filamente conductoare
de lumină), servicii de comerţ în legătură cu
condensatoare optice, servicii de comerţ în
legătură cu cititoare optice de caractere, servicii
de comerţ în legătură cu suporturi optice de date,
servicii de comerţ în legătură cu discuri optice,
servicii de comerţ în legătură cu oscilografe,
servicii de comerţ în legătură cu fotometre,
servicii de comerţ în legătură cu plottere,
servicii de comerţ în legătură cu prize electrice,
servicii de comerţ în legătură cu calculatoare
de buzunar, servicii de comerţ în legătură
cu polarimetre, servicii de comerţ în legătură
cu playere media portabile, servicii de comerţ
în legătură cu manometre, servicii de comerţ
în legătură cu circuite imprimate, servicii de
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comerţ în legătură cu plăci de circuite imprimate,
servicii de comerţ în legătură cu prisme (optică),
servicii de comerţ în legătură cu procesoare
(unităţi centrale de procesare), servicii de comerţ
în legătură cu unităţi centrale de procesare
(procesoare), servicii de comerţ în legătură cu
ecrane de proiecţie, servicii de comerţ în legătură
cu aparate de proiecţie, servicii de comerţ în
legătură cu cititoare (echipament de procesare
a datelor), servicii de comerţ în legătură cu
refractometre, servicii de comerţ în legătură cu
refractoare, servicii de comerţ în legătură cu
aparate de reglare, electrice, servicii de comerţ
în legătură cu relee, electrice, servicii de comerţ
în legătură cu dispozitive pentru control de la
distanţă, servicii de comerţ în legătură cu lasere
de salvare cu semnale luminoase, servicii de
comerţ în legătură cu dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, servicii de comerţ în legătură
cu diode organice electroluminescente (oled),
servicii de comerţ în legătură cu diode emițătoare
de lumină cu puncte quantice (qled), servicii
de comerţ în legătură cu rezistenţe, electrice,
servicii de comerţ în legătură cu indicatoare
rutiere, luminoase sau mecanice, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de navigaţie prin
satelit, servicii de comerţ în legătură cu semi-
conductoare, servicii de comerţ în legătură cu
manşoane pentru cablurile electrice, servicii de
comerţ în legătură cu sonerii de semnalizare,
servicii de comerţ în legătură cu lămpi de
semnalizare, servicii de comerţ în legătură
cu panouri de semnalizare, luminoase sau
mecanice, servicii de comerţ în legătură cu
semnale, luminoase sau mecanice, servicii de
comerţ în legătură cu indicatoare, luminoase,
servicii de comerţ în legătură cu proiectoare
de diapozitive, servicii de comerţ în legătură cu
aparate cu proiecţie prin transparenţă, servicii
de comerţ în legătură cu tuburi cu oxigen,
servicii de comerţ în legătură cu suporturi de
înregistrare audio, servicii de comerţ în legătură
cu benzi de înregistrare audio, servicii de comerţ
în legătură cu aparate de transmitere a sunetelor,
servicii de comerţ în legătură cu aparate de
înregistrare a sunetelor, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de reproducere a sunetelor,
servicii de comerţ în legătură cu spectografe,
servicii de comerţ în legătură cu spectroscoape,
servicii de comerţ în legătură cu stereoscoape,
servicii de comerţ în legătură cu tablouri de
distribuţie, servicii de comerţ în legătură cu
calculatoare tip tabletă, servicii de comerţ în
legătură cu telescoape, servicii de comerţ în
legătură cu televizoare, servicii de comerţ în
legătură cu terminale (electricitate), servicii de
comerţ în legătură cu comutator temporizat,
automat, servicii de comerţ în legătură cu

transformatoare (electricitate), servicii de comerţ
în legătură cu tranzistoare (electronice), servicii
de comerţ în legătură cu transmiţătoare de
semnale electronice, servicii de comerţ în
legătură cu transmiţătoare (telecomunicaţii),
servicii de comerţ în legătură cu seturi de
transmisie (telecomunicaţii), servicii de comerţ în
legătură cu transpondere, servicii de comerţ în
legătură cu triode, servicii de comerţ în legătură
cu unităţi flash usb, servicii de comerţ în legătură
cu ecrane video, servicii de comerţ în legătură
cu plăcuţe pentru circuite integrate, servicii de
comerţ în legătură cu monitoare de afişare
video purtabile, servicii de comerţ în legătură
cu conectori de doză (electricitate), servicii de
comerţ în legătură cu fire, electrice, servicii
de comerţ în legătură cu dispozitive pentru
tehnologia informației, audio-vizuale, multimedia
și fotografice, servicii de comerţ în legătură cu
monitoare led, servicii de comerţ în legătură
cu drivere led, servicii de comerţ în legătură
cu diode electroluminescente (led), servicii de
comerţ în legătură cu microscoape cu led,
servicii de comerţ în legătură cu ecrane de afișaj
cu leduri (led), servicii de comerţ în legătură
cu panouri de afişaj cu leduri (led), servicii
de comerţ în legătură cu televizoare cu diode
electroluminescente (led), servicii de comerţ în
legătură cu senzori de poziție cu led, servicii de
comerţ în legătură cu dispozitive de comandă
electronică (ecg) pentru lămpi și corpuri de
iluminat cu leduri, servicii de comerţ în legătură
cu firme de neon, servicii de comerţ în legătură
cu lumini de neon (firme), servicii de comerţ
în legătură cu indicatoare cu lumină de neon
folosite la circuite electrice, servicii de comerţ în
legătură cu corpuri de iluminat pentru plafoane,
servicii de comerţ în legătură cu candelabre,
servicii de comerţ în legătură cu lămpi cu lumină
rece, servicii de comerţ în legătură cu lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, servicii
de comerţ în legătură cu lămpi standard, servicii
de comerţ în legătură cu lămpi de podea,
servicii de comerţ în legătură cu proiectoare
de lumină, servicii de comerţ în legătură cu
tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice,
servicii de comerţ în legătură cu instalaţii cu
beculeţe pentru decoraţiuni festive, servicii de
comerţ în legătură cu ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, servicii de comerţ în legătură
cu filamente pentru lămpile electrice, servicii
de comerţ în legătură cu lanterne pentru cap,
servicii de comerţ în legătură cu lămpi portabile
cu fixare pe cap, servicii de comerţ în legătură
cu faruri pentru automobile, servicii de comerţ
în legătură cu numere luminoase pentru case,
servicii de comerţ în legătură cu lămpi de
laborator, servicii de comerţ în legătură cu
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carcase pentru lămpi, servicii de comerţ în
legătură cu cupole pentru lămpi, servicii de
comerţ în legătură cu lămpi pentru ochelari,
servicii de comerţ în legătură cu sticle pentru
lămpi, servicii de comerţ în legătură cu globuri cu
lampă, servicii de comerţ în legătură cu globuri
pentru lămpi, servicii de comerţ în legătură cu
reflectoare pentru lămpi, servicii de comerţ în
legătură cu abajururi pentru lămpi, servicii de
comerţ în legătură cu lămpi electrice, servicii de
comerţ în legătură cu lămpi, servicii de comerţ în
legătură cu suporturi de abajur, servicii de comerţ
în legătură cu felinare pentru iluminat, servicii de
comerţ în legătură cu becuri, servicii de comerţ
în legătură cu becuri, electrice, servicii de comerţ
în legătură cu becuri pentru semnalizatoarele
de direcţie ale vehiculelor, servicii de comerţ
în legătură cu difuzoare de lumină, servicii de
comerţ în legătură cu aparate de iluminat cu
diode luminiscente (led), servicii de comerţ în
legătură cu instalaţii de iluminat pentru vehiculele
aeriene, servicii de comerţ în legătură cu aparate
şi instalaţii de iluminat, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de iluminat pentru vehicule,
servicii de comerţ în legătură cu lumini pentru
vehicule, servicii de comerţ în legătură cu lumini,
electrice, pentru pomul de crăciun, servicii de
comerţ în legătură cu instalaţii electrice pentru
pomul de crăciun, servicii de comerţ în legătură
cu lumini pentru automobile, servicii de comerţ
în legătură cu lumini de automobile, servicii de
comerţ în legătură cu filamente cu magneziu
pentru iluminat, servicii de comerţ în legătură
cu lumini pentru motociclete, servicii de comerţ
în legătură cu lămpi de siguranţă, servicii de
comerţ în legătură cu reflectoare, servicii de
comerţ în legătură cu prize pentru corpurile de
iluminat electrice, servicii de comerţ în legătură
cu lămpi stradale, servicii de comerţ în legătură
cu lanterne electrice, servicii de comerţ în
legătură cu lanterne electrice de buzunar, servicii
de comerţ în legătură cu tuburi luminoase pentru
iluminat, servicii de comerţ în legătură cu faruri
de vehicule, servicii de comerţ în legătură cu
reflectoare de vehicule, servicii de comerţ în
legătură cu aparate de iluminat și reflectoare,
servicii de comerţ în legătură cu luminatoare
led, servicii de comerţ în legătură cu leduri
ambientale, servicii de comerţ în legătură cu
becuri cu led, servicii de comerţ în legătură
cu lumini led subacvatice, servicii de comerţ în
legătură cu benzi cu led, servicii de comerţ în
legătură cu lămpi cu led, servicii de comerţ în
legătură cu lanterne cu leduri, servicii de comerţ
în legătură cu lumini led pentru iluminatul public,
servicii de comerţ în legătură cu becuri cu led
pentru automobile, servicii de comerţ în legătură
cu corpuri de iluminat cu led, servicii de comerţ

în legătură cu lămpi de siguranță cu led-uri,
servicii de comerţ în legătură cu lumânări cu
led-uri, servicii de comerţ în legătură cu aparate
de iluminat cu diode luminescente (led), servicii
de comerţ în legătură cu lumânări fără flacără
cu diode electroluminescente (leduri), servicii de
comerţ în legătură cu instalații de iluminat cu
diode electroluminescente (leduri), servicii de
comerţ în legătură cu ansambluri de iluminat cu
leduri pentru firme luminoase, servicii de comerţ
în legătură cu lămpi cu neon pentru iluminat.

───────

(210) M 2021 04582
(151) 11/06/2021
(732) AMAZONAS WEB TRADING SRL,

STRADA TRIFOIULUI, NR 14B, AP
6B/3,JUD. CLUJ, CLUJ - NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

WAMA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

5. Produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului
9. Aparate și instrumente multimedia, aparate
și instrumente radio, conectori multimedia
pentru vehicule, dispozitive pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice
10. Echipament pentru exerciții fizice
11. Aparate de iluminat și reflectoare
25. Îmbrăcăminte și părți ale acesteia,
încălțăminte și articole pentru acoperirea
capului, articole pentru acoperirea capului
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28. Jocuri electronice portabile, articole și
echipament de sport, jucării, jocuri și articole de
joacă

───────

(210) M 2021 04583
(151) 11/06/2021
(732) PEL-ILIE S.R.L., STR.

ALEXANDRU CEL BUN, NR. 55,
SAT BOSANCI, JUD. SUCEAVA,
COMUNA BOSANCI, SUCEAVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PASUL PALMA

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 26.01.03; 27.05.01; 27.05.08;
02.09.14

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
roz, crem, albastru, mov, negru, alb

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de restaurante (servirea mesei), servicii de
rezervări la restaurant, servicii de restaurant
și bar, servicii oferite de snack-baruri, servicii
oferite de localuri tip snack-bar, furnizare de
alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, servire de alimente și
băuturi în restaurante și baruri, furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), asigurarea de hrană și
băuturi, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, furnizare de spații special amenajate

pentru banchete și evenimente sociale pentru
ocazii speciale, servicii de mâncare la pachet.

───────

(210) M 2021 04584
(151) 11/06/2021
(732) BIG IDEA HUB DESIGN SRL, STR.

IONITA SANDU STURZA, NR.20,
JUD. BACAU, BACAU, BACĂU,
ROMANIA

(540)

BIG IDEA HUB

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
13.01.17; 26.11.03

(591) Culori revendicate:bleumarin, galben,
alb

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

41. Educație, instruire, activitați sportive și
culturale.

───────
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(210) M 2021 04585
(151) 11/06/2021
(732) COMPLET SECURITY SERVICES

SRL, STR. PETOFI SANDOR,
NR. 19, MANSARDA, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400611, CLUJ,
ROMANIA

(540)

CSS COMPLET
SECURITY SERVICES

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 24.01.01

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

clase:
39. Transport, transport cu vehicule blindate,
transport de valori, transport cu mașini blindate,
transport securizat de valori.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru
a satisface nevoile persoanelor, servicii de
protectie si paza pe timp de zi si de noapte,
servicii de securitate fizică, servicii de siguranță,
salvare, securitate și control, servicii de siguranță
aeroportuară, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale, servicii de
securitate pentru protecția fizică a persoanelor,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, servicii de
securitate pe bază de microcipuri pentru animale
de companie, servicii de securitate pentru
protecția persoanelor, servicii de securitate
pentru evenimente publice, servicii de securitate
pentru clădiri, servicii de securitate fizică.

───────

(210) M 2021 04586
(151) 11/06/2021
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV,

BD. REPUBLICII NR. 164B, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) DOINA TULUCA, B-DUL LACUL
TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP. 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 20392,
ROMANIA

(540)

CARMISTIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.05.01; 26.05.18

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

35. Publicitate, servicii de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul a produselor de carne proaspătă
de pui şi carne de pui congelată, servicii de
vânzare on-line a produselor de carne proaspătă
de pui şi carne de pui congelată, administrarea
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul., asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, abonament la un canal
de televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicatii, abonamente la ziare, achiziții
de contracte de furnizare de energie, achiziții
de întreprinderi, achiziționare de produse și
servicii pentru alte firme, achiziții de produse în
numele societăților terțe, activități publicitare, în
special cu privire la rețele de telematică și de
telefonie, actualizare și administrare de informații
în registre, actualizarea informațiilor comerciale
într-o bază de date computerizată, actualizare și
întreținere de date din baze de date informatice,
actualizarea informațiilor publicitare într-o bază
de date computerizată, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru interpreți
de muzică, administrare a afacerilor pentru
restaurante, administrare a afacerilor pentru
manechine, administrare a afacerilor pentru
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autori și scriitori, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesioniști, administrare a afacerilor
pentru o companie aeriană, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de
înot, administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
teatre, administrare a afacerilor pentru agenții și
brokeri de asigurări, pe bază de externalizare,
administrare a afacerilor pentru centre de
conferințe, administrare a afacerilor pentru
hoteluri din stațiuni turistice, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
parcări auto, administrare a afacerilor pentru
actori, administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a conturilor de vânzări, administrare
a afacerilor pentru aeroporturi, administrare a
evidențelor comerciale, administrare a planurilor
de servicii medicale ale prestatorilor preferați,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, administrare a
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, administrare a programelor cu premii
de fidelitate care includ timbre comerciale,
administrare a programelor de vânzări și
de stimulente promoționale, administrare de
afaceri, administrare de afaceri pentru furnizorii
de servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare de certificări
profesionale (vocaționale), administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
de personal în scopuri publicitare, administrare
de planuri de asigurări sociale pentru angajați,
administrare de planuri de servicii medicale
preplătite, administrare de planuri de beneficii
pentru angajați, administrare de planuri de
pensii pentru angajați, administrare de programe
hoteliere de stimulare ale terților, administrare de
programe de fidelizare a clienților, administrare
de programe și servicii de rambursare
către farmacii, administrare de programe de
schimburi culturale și educative, administrare
de programe de rambursare către pacienți,
administrare de programe și servicii de
rambursare a cheltuielilor pentru medicamente,
administrare de programe cu premii de
fidelitate, administrare de registre financiare,
administrare de scheme asociative, administrare
de state de plată ale firmelor, în numele
terților, administrare, facturare și regularizare
de conturi în numele terților, administrare în
materie de activități de marketing, administrare

în materie de planificare a afacerilor,
administrare în materie de metode de vânzare,
administrare în materie de evaluare a afacerilor,
administrare interimară de afaceri, administrare
și compilare de baze de date computerizate,
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terți), administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor în domeniul transportului și livrărilor,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea (afacerilor) în materie
de metode statistice, administrarea afacerilor
comerciale, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate de
servicii, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, administrarea
centrelor de apeluri pentru terți, administrarea
comercială a licențelor produselor și a
serviciilor pentru terți, administrarea comercială
a programelor de acționariat pentru angajați,
administrarea condominiilor, administrarea
conturilor întreprinderilor, administrarea de
programe de fidelitate cu reduceri
sau stimulente, administrarea hotelurilor,
administrarea magazinelor, administrarea
programelor de fidelizare a pasagerilor
care călătoresc frecvent cu avionul,
administrarea resurselor umane și servicii
de recrutare, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, administrarea
societăților comerciale (pentru terți),
administrarea stațiilor de benzină (pentru terți),
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, administrație
comercială, administrarea vânzărilor, cercetări
pentru afaceri, estimări referitoare la afaceri
comerciale, consultanță profesională în afaceri,
servicii de relocare pentru afaceri, afișaj,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, agenție de angajare a personalului în
secretariat, agenții de distribuție pentru piese
de teatru, agenții de import-export, agenții
de import-export în domeniul energiei, agenții
de informații comerciale, agenții de informații
comerciale (furnizare de informații de afaceri,
de exemplu, marketing sau date demografice),
agenții de plasare, agenții de publicitate,
agenții de recrutare a manechinelor, agenții de
relații cu publicul, analiză a pieței cerealelor,
analiză a prețului de cost pentru depozitarea,
eliminarea, manipularea și reciclarea deșeurilor,
analiza afacerilor comerciale, analiza atitudinilor
companiei, analiza comercială a pieței, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiza comportamentului companiei,
analiza datelor comerciale, analiza datelor
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și statisticilor studiilor de piață, analiză
de marketing în domeniul imobiliar, analiză
de preț, analiza datelor studiilor de piață,
analiză de previziuni economice în scopuri
comerciale, analiză economică în scopuri de
afaceri, analiza evaluării privind managementul
afacerilor, analiza impactului publicității, analiza
în domeniul marketingului, analiza informațiilor
de afaceri, analiza postului pentru determinarea
seturilor de abilități ale angajatului și a
altor cerințe cu privire la angajat, analiza
prețului de cost, analiza profitului rezultat
din activitate, analiza reacției consumatorilor,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analiza sensibilizării publicului cu privire
la publicitate, analiză și cercetare de piață,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
analiză statistică în afaceri, analiza statisticilor
de afaceri, analiza statisticilor studiului de
piață, analiză strategică a activității economice,
analiza studiilor de piață, analiza tendințelor
de afaceri, analiza tendințelor de marketing,
analize cost-beneficiu, analize de piață, analize
publicitare, analize și rapoarte statistice,
anchete de conjunctură, anunțuri clasificate,
arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (funcții de secretariat), asistență
administrativă în procesul de prezentare a
unui răspuns la cererile de oferte, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
asistență comercială privind deschiderea de
francize, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență comercială privind crearea
de întreprinderi comerciale, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență,
consiliere și consultanță privind analiza
comercială, asistență, consiliere și consultanță
privind planificarea comercială, asistență,
consiliere și consultanță privind organizarea
comercială, asistență în administrarea
întreprinderilor industriale și comerciale,
asistență în administrarea afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în afaceri, asistență în afaceri privind
identitatea corporativă, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență
în domeniul administrării afacerilor în regim
de franciză, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în domeniul administrării afacerilor,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în domeniul managementului
corporatist, asistență în domeniul organizării
afacerilor, asistență în domeniul promovării
firmelor, asistență în gestiune de personal,
asistență în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor

comerciale ale unei firme industriale sau
comerciale, asistență în gestiunea comercială
a firmelor în sistem de franciză, asistență în
management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în marketing,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, asistență în materie de
management pentru înființarea întreprinderilor
comerciale, asistență în materie de management
privind afacerile, asistență în materie de
management, asistență la întocmirea statelor de
plată, asistență managerială pentru organizațiile
industriale, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de relații cu publicul, asistență pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, asistență pentru întreprinderi
industriale în legătură cu conducerea afacerilor
lor, asistență pentru întreprinderi în materie
de administrare a afacerii, asistență pentru
întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență privind comercializarea produselor,
în cadrul unui contract de franciză, asistență
privind gestiunea comercială în cadrul
unui contract de franciză, asistență privind
managementul activităților comerciale, asistență
privind managementul afacerilor, asistență
privind organizarea întreprinderii, asistență
privind planificarea comercială, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, asistență
și consultanță privind managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătuă cu organizarea
și managementul afacerilor, audit, audit contabil,
audit computerizat, audit de taxe de utilități
pentru terți, audit financiar, auditare afaceri,
brokeraj cu liste pe bază de nume și
adrese, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, campanii de
marketing, casting (recrutare) de artiști de
spectacol, castinguri pentru artiști (selecție
de personal), căutare de informații în
fișiere informatice, pentru terți, căutare de
sponsorizare, căutări privind informațiile despre
companie, cercetare computerizată comercială,
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colectare de informații comerciale, colectare de
date statistice în scopuri comerciale sau pentru
afaceri, colectare de date, citirea contoarelor
electrice pentru facturare, citirea contoarelor de
utilități pentru facturare, citirea contoarelor de
gaz pentru facturare, citirea apometrelor pentru
facturare, cercetări pentru afaceri, cercetări în
materie de achiziții comerciale, cercetări de
afaceri pentru noile afaceri, cercetarea pieței
și analiză comercială, cercetarea pieței prin
intermediul unei baze de date computerizate,
cercetarea de piață și studii de marketing,
cercetarea consumatorului, cercetare și studii
în domeniul afacerilor, cercetare și analiză în
domeniul manipulării pieței, cercetare și analiză
de piață, cercetare în domeniul publicității,
cercetare în domeniul afacerilor și cercetare de
piață, cercetare în domeniul afacerilor, cercetare
de piață pentru compilarea de informații despre
cititorii publicațiilor, cercetare de piață pentru
compilare de informații despre telespectatori,
cercetare de piață pentru publicitate, cercetare
de informații de afaceri, compilare de cataloage
de afaceri, compilare de baze de date
computerizate, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web
de internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web, compilare de anuare online
ale firmelor, compilare de anuare ale firmelor
în vederea publicării pe internet, colectare
de informații cu privire la analiza de piață,
colectare de informații cu privire la cercetarea
pieței, colectare de informații privind personalul,
colectarea de date (pentru terți), colectarea de
informații de afaceri, colectarea de informații
pentru afaceri, colectarea de informații privind
studiile de piață, colectarea de informații
privind publicitatea, colectarea de statistici
pentru afaceri, comandă computerizată de
stoc, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, compilare automată a datelor
medicale în baze de date computerizate,
compilare computerizată a listelor cu clienți,
compilare computerizată a listelor cu comenzi,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, compilare de adrese indexate,
compilare de date în baze de date electronice,
compilare de date matematice, compilare de
date pentru terți, compilare de date statistice
pentru cercetarea științifică, compilare de date
statistice, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare, compilare
de informații comerciale, compilare de informații
despre societăți, compilare de informații în baze

de date informatice, compilare de informații în
registre computerizate, compilare de informații
statistice privind cercetarea medicală, compilare
de liste cu potențiali clienți, compilare de liste
de adrese, compilare de liste de corespondență
directă, compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de registre comerciale,
compilare de repertorii pentru publicare în
rețelele globale de calculatoare sau internet,
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, compilare de statistici de afaceri și
informații comerciale, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de statistici
privind utilizarea serviciilor medicale, compilare
de statistici politice, compilare de statistici
referitoare la afaceri, compilare, producție și
diseminare de material publicitar, compilare
și analiză de informații și date cu privire la
managementul afacerilor, compilare și furnizare
de informații statistice și de informații privind
prețurile comerciale, compilare și introducere
de informații în baze de date informatizate,
compilare și sistematizare de informații în
baze de date, compilare și sistematizare a
informațiilor utilizate în transmisii electronice,
compilare și sistematizare a comunicațiilor și
datelor scrise, compilarea de date statistice
privind afacerile, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informații privind
dinamica pieței, compilarea de registre privind
exportatorii, compilarea informațiilor în baze
de date informatice, compilarea de registre
privind importatorii, compilarea informațiilor în
baze de date computerizate, compilarea și
sistematizarea de informații în baze de date
computerizate, compilații statistice, completarea
adreselor pe scrisori, transcrieri de comunicări,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
asistență în conducerea afacerilor, conducerea
afacerilor comerciale în numele terților, servicii
de consultanță pentru conducerea afacerilor,
confirmarea de reuniuni programate pentru
alte persoane, consiliere contabilă în domeniul
fiscal, consiliere contabilă privind întocmirea
declarațiilor fiscale, consiliere (contabilitate)
fiscală, consiliere cu privire la analiza obiceiurilor
de cumpărare și nevoilor clienților, oferită
prin date senzoriale, precum și referitoare
la calitate și cantitate, consiliere cu privire
la produse de consum, consiliere cu privire
la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu calculatoarele portabile,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, consiliere în afaceri privind
francizarea, consiliere în afaceri privind
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achizițiile, consiliere în domeniul afacerilor
cu privire la cesiuni, consiliere în domeniul
afacerilor cu privire la contabilitate, consiliere în
domeniul managementului afacerilor, consiliere
în domeniul marketingului pentru produse
chimice, consiliere în materie de angajări,
consiliere pe probleme de recrutare în
domeniul serviciilor financiare, consiliere privind
achizițiile, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, consiliere privind
analiza obiceiurilor de cumpărare ale
consumatorilor, consiliere și consultanță în
afaceri referitoare la francizare, consilierea
angajaților pe probleme economice, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
consilierea managementului privind plasarea de
personal, consultanță comercială în materie
de fuziuni, consultanță comercială privind
administrarea tehnologiilor informaționale,
consultanță (contabilitate) fiscală, consultanță cu
privire la căutarea de sponsori, consultanță cu
privire la optimizarea motoarelor de căutare,
consultanță cu privire la evaluări ale afacerilor,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul publicității, consultanţă cu privire la
contabilitate, consultanță fiscală (contabilitate),
consultanță în administrarea afacerilor cu
privire la aspecte legate producție, consultanță
în administrarea afacerilor, în domeniul
dezvoltării directorilor și personalului de
conducere, consultanță în afaceri, consultanță
în afaceri, în domeniul transportului și
al livrărilor, consultanță în afaceri pentru
persoane particulare, consultanță în afaceri
pentru firme, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță în afaceri
privind publicitatea, consultanță în domeniul
achizițiilor comerciale, consultanță în domeniul
auditului, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, consultanță în
domeniul afacerilor privind reorganizarea
financiară, consultanță în domeniul analizei
activității economice, consultanță în domeniul
contabilității fiscale, consultanță în domeniul
cercetării pieței, consultanță în domeniul
demografic în scopuri de marketing, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize cost-
beneficiu, consultanță în domeniul recrutării
de personal, consultanță în domeniul recrutării
de asistenți în domeniul juridic, consultanță
în domeniul recrutării de avocați, consultanță
în domeniul resurse umane, consultanță în
domeniul strategiilor de afaceri, consultanță
în gestiune de personal, consultanță în

managementul și organizarea afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în management, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, în
domeniul administrării de personal, consultanță
în managementul afacerilor în domeniul
călătoriilor în interes de serviciu, consultanță în
marketing, consultanță în marketing comercial,
consultanță în materie de recrutare a angajaților,
consultanță în materie de management al
afacerilor în sectorul de transport și livrări,
consultanță în materie de personal, consultanță
în materie de management al afacerilor,
consultanță în materie de rapoarte de
piață, consultanță în materie de eficiență a
afacerilor, consultanță în materie de angajări,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
în materie de management, consultanță în
materie de fuziuni de întreprinderi, consultanță
în materie de ocupare a forței de muncă
și administrarea de personal, consultanță în
materie de marketing direct, consultanță în
materie de relocalizare a firmelor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în organizarea întreprinderilor, consultanță
în planificarea afacerilor, consultanță în
planificarea afacerilor și în continuitatea
afacerilor, consultanță în publicitate și
marketing, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, consultanță organizațională pentru
programe de loialitate pentru clienți, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare a
marketingului, consultanță pentru întreprinderi
în materie de fuziuni, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
pentru management corporativ, consultanță
pentru probleme legate de personal,
consultanță privind achizițiile comerciale,
consultanță privind achizițiile în domeniul
comercial, consultanță privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, consultanță
privind calculul de cost al comenzilor
de vânzare, consultanță privind cercetarea
în afaceri, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță privind comercializarea
de produse chimice, consultanță privind
conducerea afacerilor pentru întreprinderi
industriale, consultanță privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi comerciale,
consultanță privind conducerea întreprinderilor
în sistem de franciză, consultanță privind
constituirea și derularea afacerilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță privind
fuziunile de firme, consultanță privind gestiunea
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documentelor de afaceri, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul comercial, consultanță privind
managementul marketingului, consultanță
privind managementul riscului (afaceri),
consultanță privind managementul cluburilor
de fitness, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, consultanță
privind marketingul, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de
sănătate, consultanță privind operațiunile
comerciale ale cluburilor de fitness, consultanță
privind organizarea și managementul afacerilor,
consultanță privind organizarea și gestiunea
unei întreprinderi comerciale, consultanță
privind organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță privind organizarea afacerii,
consultanță privind organizarea și economia
întreprinderii, consultanță privind organizarea de
campanii promoționale în afaceri, consultanță
privind planificarea în afaceri, consultanță
privind planificarea carierei, consultanță privind
plasarea forței de muncă, consultanță privind
plasarea personalului, consultanță privind
pregătirea statisticilor de afaceri, consultanță
privind prelucrarea datelor, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, consultanță privind
publicitatea în presă, consultanță privind
publicitatea comercială, consultanță privind
publicitatea, consultanță privind recrutarea
de personal, consultanță privind relațiile
cu publicul, consultanță privind selectarea
managerilor, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, consultanță
privind vânzarea de firme, consultanță
profesională cu privire la administrarea
afacerilor, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță privind
selectarea de personal, consultanță
profesională în marketing, consultanță
profesională cu privire la deschiderea unei
afaceri, consultanță profesională în afaceri,
consultanță profesională, investigații sau
informații în domeniul afacerilor, consultanță
profesională privind administrarea personalului,
consultanță referitoare la managementul
comercial, consultanță referitoare la
managementul afacerilor, consultanță și
informații privind managementul afacerilor
comerciale, consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, consultanță și informații
privind contabilitatea, consultații cu privire la
cesionarea afacerii, consultații în legătură cu
întocmirea de declarații fiscale, contabilitate,
contabilitate administrativă, contabilitate
analitică, contabilitate computerizată,
contabilitate de gestiune, contabilitate, în special

evidență contabilă, contabilitate informatizată,
contabilitate managerială, contabilitate pentru
terți, contabilitate și audit, controlul computerizat
a stocurilor, controlul stocurilor cu ajutorul
bazelor de date, coordonare de expoziții în
scopuri comerciale, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
copiere de documente pentru terți, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, culegere și sistematizare de
informații în baze de date informatice, date
referitoare la afaceri, întocmire de declarații
fiscale, decorarea vitrinelor, demonstrație de
vânzare (pentru terți), derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
desemnare de personal temporar, desfășurare
de vânzări prin licitație, determinare a costurilor
ciclului de viață în scopuri comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
concepte pentru economia afacerilor, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
planuri de marketing, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, dezvoltarea de sisteme
de management al spitalelor, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, difuzare de anunțuri, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de date privind afacerile, difuzare de
informații comerciale, difuzare de informații de
afaceri, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzare
de materiale publicitare prin poștă, difuzare
de materiale publicitare online, difuzarea de
anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri
și material tipărit), difuzarea de materiale
publicitare, difuzarea informațiilor referitoare la
angajarea absolvenților, difuzarea publicității pe
internet pentru terți, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de eșantioane, distribuire
de foi volante publicitare, distribuire de material
publicitar prin poștă, distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broșuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanță pe bază
de catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
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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), distribuire de materiale publicitare
prin poștă și de suplimente publicitare anexate
la edițiile obișnuite, distribuire de materiale
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, distribuire de pliante publicitare,
distribuire de prospecte în scop publicitar,
distribuire de prospecte și mostre în scopuri
publicitare, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
broșuri promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
publicitare tipărite, distribuirea de materiale
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
distribuție de fluturași, broșuri, materiale tipărite
și mostre în scop publicitar, distribuție de
mostre, distribuție de produse în scopuri
publicitare, distribuție de prospecte și de
mostre, distribuție de reclame pe stradă,
distribuție și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
editare post-producție de publicitate și reclame,
editare și actualizare de texte publicitare,
efectuare de cercetări de afaceri, efectuarea
de estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing, efectuarea de studii interne privind
comunicările comerciale, efectuarea evaluărilor
de întreprinderi, efectuarea studiilor de
marketing, elaborare de anchete de conjunctură,
elaborare de date statistice comerciale,
elaborare de declarații fiscale (conturi),
elaborare de informații statistice în domeniul
afacerilor, elaborare de rapoarte comerciale,
elaborare de rapoarte pentru proiecte de
afaceri, elaborare de sondaje de opinie,
elaborare de studii de fezabilitate în domeniul
afacerilor, elaborare de studii de marketing,
elaborarea situațiilor financiare, estimare în
afaceri comerciale, estimări pentru marketing,
estimări și evaluări de afaceri în materie
de aspecte comerciale, evaluare a impactului
publicității asupra publicului, evaluare de
oportunități de afaceri, evaluare prin compararea
prețurilor la cazare, evaluarea cerințelor
privind personalul, evaluarea comparativă
(evaluarea practicilor de organizare a afacerilor),
evaluarea oportunităților de afaceri, evaluări
referitoare la administrarea afacerilor în
întreprinderile industriale, evaluări referitoare
la aspecte comerciale, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
comerciale, evaluări referitoare la administrarea

afacerilor în întreprinderile profesionale, evaluări
și rapoarte efectuate de experți, referitoare la
afaceri, evidență computerizată a registrelor
comerciale, evaluări statistice ale datelor
de marketing, evidență contabilă, evidență
contabilă (pentru terți), evidență contabilă
pentru transferul electronic de fonduri, evidență
contabilă și contabilitate, evidența registrelor
comerciale, experți în domeniul eficienței
activității comerciale, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), expoziții
comerciale și servicii expoziționale, expoziții în
scopuri comerciale sau de publicitate, facturare
a serviciilor de telefonie, facturare, facturare
medicală, facturări, furnizare a unui registru
cu site-urile web ale terților pentru a facilita
tranzacții comerciale, furnizare către firme terțe
a serviciilor de asistență la înființare pentru
administrarea afacerilor, furnizare de analize de
vânzări, furnizare de asistență administrativă
farmaciilor, pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de asistență în
afaceri, furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
furnizare de consiliere cu privire la recrutare
de absolvenți, furnizare de consiliere cu privire
la metode și tehnici de vânzare, furnizare de
consultanță în marketing în domeniul mediilor
sociale, furnizare de date comerciale, furnizare
de date comerciale sub formă de liste de
adrese, furnizare de date computerizate de
afaceri, furnizare de documente de transport
pentru terți (servicii administrative), furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații cu privire la întreprinderi și informații
cu caracter comercial prin rețele informatice
globale, furnizare de informații comerciale
referitoare la industria agricolă, furnizare de
informații comerciale și de afaceri, furnizare de
informații computerizate privind managementul
afacerilor, furnizare de informații comerciale
(afaceri), furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
cu caracter comercial, furnizare de informații
comerciale, furnizare de informații comerciale
prin rețele informatice globale, furnizare de
informații comerciale computerizate, furnizare
de informații comerciale prin terminale de
calculator, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații cu privire la prelucrarea de
date, furnizare de informații comerciale despre
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societăți comerciale, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații despre studii de piață, furnizare
de informații de afaceri, furnizare de informații
de marketing, furnizare de informații de afaceri
în materie de francize, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, furnizare de informații de afaceri în
domeniul mediilor sociale, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații de contact comerciale și de afaceri, pe
internet, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, furnizare de
informații de marketing în afaceri, furnizare
de informații economice cu privire la fuziuni,
furnizare de informații în materie de contabilitate,
furnizare de informații în materie de angajare,
furnizare de informații în materie de comerț,
furnizare de informații în materie de angajare
printr-o rețea informatică globală, furnizare
de informații în materie de recrutare printr-o
rețea informatică globală, furnizare de informații
în domeniul organizării timpului, furnizare de
informații on-line, de afaceri și comerciale,
furnizare de informații privind managementul
afacerilor, furnizare de informații privind
publicitatea, furnizare de informații publicitare,
furnizare de informații privind afacerile, furnizare
de informații privind recrutarea personalului,
furnizare de informații privind marketingul,
furnizare de informații privind activitățile
comerciale prin intermediul bazelor de date
computerizate, furnizare de informații privind
schimburile comerciale, furnizare de informații
privind comerțul exterior, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații privind servicii de transfer al
angajaților, furnizare de informații pentru
compararea tarifelor hoteliere, furnizare de
informații privind recrutarea forței de muncă,
furnizare de informații statistice în materie de
afaceri, furnizare de informații statistice de
afaceri, furnizare de informații statistice privind
aspectele medicale, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizare de
modele pentru campanii promoționale, furnizare
de personal administrativ, furnizare de personal
de vânzări remunerat pe bază de comision,
furnizare de personal în domeniul vânzărilor,
furnizare de personal temporar pentru asistență
administrativă, furnizare de rapoarte privind
informațiile contabile, furnizare de recomandări

pentru produse de larg consum, furnizare de
servicii de consiliere în domeniul afacerilor
privind francizarea, furnizare de servicii de
consiliere privind marketingul, furnizare de
servicii de secretariat în faza inițială de
constituire a unei întreprinderi, furnizare de
servicii de consiliere în marketing pentru
producători, furnizare de servicii de administrare
a cursurilor academice pentru instituții de
învățământ, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
furnizare de servicii online de licitație, furnizare
de servicii publicitare, furnizare de servicii
publicitare computerizate, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, furnizare de spațiu pe pagini
web pentru promovarea de produse și servicii,
furnizare de spații publicitare, furnizare de spațiu
publicitar în medii electronice, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de statistici comerciale computerizate,
furnizare de statistici de cercetare de piață,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizarea de
asistență pentru produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea de date informatizate
referitoare la afaceri, furnizarea de informații
referitoare la comerțul exterior, furnizarea de
informații comerciale, furnizarea de informații
computerizate referitoare la registre comerciale,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de personal de vânzări pe bază
de contract, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții,
gestionare a costurilor medicale, gestionare a
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costurilor pentru servicii medicale, gestionare
a inventarului de piese și componente pentru
producători și furnizori, gestionare administrativă
a clinicilor medicale, gestionare administrativă
a spitalelor, gestionare de fișiere de lucru,
gestionare de fișiere informatice, gestionare
de programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, gestionare de
programe de stimulare și fidelizare, gestiune
administrativă externalizată pentru companii,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, gestiunea computerizată a stocurilor,
gestiunea programelor de rambursare pentru
alte persoane, gestiunea stocurilor, reproducere
prin heliografie, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, închiriere de
automate de vânzare, închiriere de distribuitoare
automate pe bază de card, închiriere de
distribuitoare automate acționate cu fise,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, închiriere de echipamente
pentru puncte de vânzare electronice (EPOS),
închiriere de fotocopiatoare, închiriere de mașini
de scris, închiriere de mașini și aparate de
birou, închiriere de material publicitar, închiriere
de orice tip de materiale publicitare sau de
prezentare comercială, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere
de panouri în scopuri publicitare, închiriere
de panouri publicitare, închiriere de panouri
publicitare digitale, închiriere de spații publicitare
în trenuri, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar pe
internet, închiriere de spații publicitare, închiriere
de spațiu publicitar pe site-uri web, închiriere
de spațiu publicitar în broșuri, închiriere
de spațiu publicitar în proprietăți feroviare,
închiriere de spațiu publicitar online, închiriere
de spațiu publicitar și material publicitar,
închiriere de spațiu publicitar pe internet pentru
anunțuri de angajare, închiriere de standuri
de vânzare, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, închiriere spațiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare și a
presei, închirieri de mașini de scris, închiriere
de timp publicitar în cinematografe, închirieri
de mașini de scris și mașini de copiat,
închirieri de spațiu publicitar pe internet,
închirieri de spațiu publicitar, îndeplinirea
funcțiilor unui departament de resurse umane
pentru terți, indexare web în scop comercial
sau publicitar, îndrumări în organizarea și
conducerea afacerilor, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și

serviciilor, informare și consultanță cu privire la
comerțul exterior, informații comerciale, agenții
de informații comerciale, informații comerciale
asistate de calculator, furnizare de informații
comerciale pentru întreprinderi, informații de
marketing, informații despre metode de vânzare,
informații despre vânzarea de produse,
informații în materie de afaceri, informații
pentru afaceri, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații sau solicitări
de informații în domeniul afacerilor și al
marketingului, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, informații și investigații
comerciale, informații și opinii de experți
privind societățile și afacerile, inițiere de apeluri
telefonice pentru alte persoane, înmatriculare
de vehicule și transfer de titluri de proprietate,
înregistrare pentru returnare de chei pierdute,
înregistrare și transcriere de comunicări scrise,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, înregistrarea de comunicate scrise și de
date, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, intermediere
de contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, intermediere între voluntarii calificați și
organizațiile nonprofit, intermediere publicitară,
intermediere publicitară în cinematografe,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, interpretarea datelor
rezultate din cercetarea pieței, intervievare
în scopul cercetării pieței, intervievare pentru
cercetarea calitativă de piață, întocmire de
documente comerciale, întocmire de documente
referitoare la impozitare, întocmire de extrase
de cont, întocmire de facturi, întocmire de
liste de adrese, întocmire de planuri de
marketing, întocmire de prezentări audio și/
sau vizuale pentru afaceri, întocmire de
rapoarte comerciale, întocmire de rapoarte
economice, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, întocmire
de situații financiare profesionale, întocmirea
computerizată a statelor de plată, întocmirea
de CV-uri pentru alte persoane, întocmirea de
declarații anuale pentru întreprinderi comerciale,
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întocmirea de texte de publicitate comercială,
întocmirea declarațiilor fiscale, întocmirea
situațiilor financiare, întocmirea statelor de plată
(pentru terți), întocmirea statelor de salarii,
întreținere de registre de personal (pentru terți),
întreținere de registre de active (pentru terți),
întreținere de registre (pentru terți), introducere
de date și prelucrare de date, introducere
de materiale tipărite în plicuri, inventar,
inventariere de mărfuri, investigații comerciale,
investigații pentru afaceri, investigații privind
strategia de marketing, leasing de personal,
investigații și cercetări asupra societăților
comerciale, licitaţii în domeniul imobiliar, licitații
organizate prin rețele de telecomunicație,
licitații prin telefon și prin televiziune,
lipirea de afișe publicitare, management de
afaceri comerciale, management computerizat
de birouri, management de afaceri cu
privire la cluburi sportive, management
de afaceri în domeniul atracțiilor pentru
vizitatori, management de hoteluri pentru
terți, management de personal din domeniul
marketingului, management de personal din
domeniul vânzărilor, management de restaurant
pentru terți, management hotelier pentru
terți, management în procesele de afaceri,
management promoțional pentru persoane
celebre, managementul activităților comerciale,
managementul activităților de impresariat
artistic, managementul afacerilor cu flote de
transport (pentru terți), managementul afacerilor
cu parcuri auto (pentru terți), managementul
afacerilor de programe de rambursare pentru
alte persoane, management promoțional pentru
personalități sportive, managementul afacerilor
în sectorul transport și livrări, managementul
afacerilor în domeniul logistic, pentru alte
persoane, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul afacerilor
și consultanță în materie de organizare a
întreprinderii, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul companiilor
aeriene, managementul computerizat al afacerii
(pentru terți), managementul de afaceri
al locurilor amenajate pentru divertisment,
managementul instalațiilor sportive (pentru
terți), managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
managementul întreprinderilor industriale și
comerciale pentru dotarea acestora cu
articole de birou, managementul întreprinderii
(pentru terți), managementul proiectelor
de afaceri (pentru terți), managementul
proiectelor de afaceri, managementul relației
cu clienții, managementul resurselor de
personal, managementul resurselor umane,

managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele
de afaceri, managementul societății (pentru
terți), managementul spitalelor, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, marketing de referință,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing imobiliar, marketing în cadrul publicării
de software, marketing pentru evenimente,
marketing pe internet, marketing prin telefon,
marketing promoțional, difuzare de materiale
publicitare, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, mostre de produse,
negociere de contracte comerciale pentru alte
persoane, negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale, negociere de contracte
de publicitate, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, negociere
de tranzacții comerciale pentru artiști scenici,
negociere de tranzacții comerciale pentru
terți, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți prin sisteme
de telecomunicații, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
obținere de contracte de vânzare de produse,
pentru alte persoane, obținerea de informații
comerciale, obținerea de informații în domeniul
afacerilor, referitoare la statutul societăților,
obținerea de informații în domeniul afacerilor,
referitoare la activitățile societăților, obținerea
de statistici de afaceri (pentru terți), oferire
de servicii de registre cu informații pentru
afaceri, într-o rețea globală de calculatoare,
operarea unei centrale telefonice interioare
pentru alte persoane, optimizarea motoarelor de
căutare, oferte pentru licitații online în numele
terților, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de abonamente
la pachete media, organizare de abonamente
la ziare electronice, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la servicii de internet,
organizare de abonamente la servicii telefonice,
organizare de cumpărări colective, organizare
de demonstrații în scopuri publicitare, organizare
de demonstrații în scopuri de afaceri, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții cu scop
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comercial sau antreprenorial, organizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții
de flori și plante în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
expoziții în scopuri comerciale, organizare de
expoziții în scop comercial, organizare de
expoziții în scopuri publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de expuneri în scop
de afaceri, organizare de întâlniri de afaceri,
organizare de licitații pe internet, organizare
de lansări de produse, organizare de licitații
virtuale interactive, organizare de parade de
modă în scopuri comerciale, organizare de
parade de modă în scopuri de promovare
a vânzărilor, organizare de prezentări în
scop comercial, organizare de prezentări în
scopuri comerciale, organizare de prezentări
în scop mercantil, organizare de prezentări
cu scop comercial, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
prezentări comerciale, organizare de programe
de fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, organizare
de târguri comerciale și expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de testări
ale competențelor profesionale, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de vânzări prin licitație, organizare,
exploatare și monitorizare a programului de
stimulare, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de stimulare și fidelizare, organizare
pentru dispunerea de spațiu publicitar în ziare,
organizare și administrare de programe de
fidelitate pentru clienți, organizare și coordonare
de expoziții în scop comercial, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
coordonare de vânzări prin licitație, organizare

și coordonare de licitații imobiliare, organizare
și coordonare de vânzări la licitație prin
telefon, organizare și coordonare de vânzări
la licitație televizate, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și coordonare de
piețe de vechituri, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizare și coordonare de
vânzări de bovine, organizare și coordonare de
vânzări, pentru alte persoane, de animale și
bovine înregistrate și comerciale, organizare și
coordonare de vânzări de animale, organizare
și coordonare de licitații și licitații inverse prin
intermediul telefoanelor mobile, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, organizare
și coordonare de licitații și licitații inverse
prin rețele informatice și de telecomunicații,
organizare și coordonare de târguri de locuri de
muncă, organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și coordonare de
expoziții și spectacole comerciale, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri
publicitare, organizare și coordonare de târguri
legate de publicare, organizare și coordonare de
târguri de recrutare, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, organizare și coordonare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de târguri de afaceri, organizare
și coordonare de târguri comerciale, organizare
și desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și gestionare de
programe de stimulare și fidelizare comerciale,
organizare și plasare de reclame, organizare
și realizare de târguri comerciale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizarea administrării afacerilor, organizarea
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri publicitare,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoțional, organizarea de prezentări în
scopuri publicitare, organizarea de publicitate,
organizarea de servicii contractuale (comerciale)
cu terți, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, (organizarea de)
trageri la sorți cu premii în scopuri
publicitare, organizarea de trageri la sorți cu
premii în scopuri promoționale, organizarea
distribuției de mostre publicitare pe baza
chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului, organizarea distribuției de texte
publicitare pe baza chestionarelor efectuate prin
intermediul telefonului, organizarea distribuției
de mostre publicitare, organizarea întâlnirilor
de afaceri, organizarea pentru terți de servicii
de mesaje telefonice de întâmpinare și de
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servicii de recepționare telefonică, organizarea
și coordonarea de licitații, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
comerciale, organizarea și coordonarea de
târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizarea și desfășurarea de prezentări
de produse, organizarea și managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului,
perforare de cartele (funcții administrative),
planificare a întâlnirilor de afaceri, planificare
corporativă, planificare de strategii de marketing,
planificare privind gestionarea afacerilor,
respectiv căutare de asociați pentru fuziuni,
preluări, precum și înființări de întreprinderi,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, planificare strategică de afaceri,
planificarea administrării afacerilor, planificare
strategică în afaceri, planificarea afacerilor,
planificarea afacerilor pentru întreprinderi,
planificarea de abonamente la ziare, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), planificarea
ocupării personalului, planificarea succesiunii de
afaceri, plasare de personal, plasare de personal
în domeniul design-ului, plasare de personal
permanent, plasare de personal temporar,
plasare de reclame, plasare și recrutare de
personal, plasarea de anunțuri publicitare pentru
terți, plasarea forței de muncă, pregătire
de anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente, pregătire de documente publicitare,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, pregătire de
rapoarte de analiză a pieței, pregătire de
rapoarte și studii de piață, pregătire de statistici
(afaceri), pregătire de statistici comerciale,
pregătire de statistici de afaceri, pregătire de
studii de proiect referitoare la aspecte legate
de afaceri, pregătire și compilare de rapoarte
și informații de afaceri și comerciale, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare de exterior
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire și prezentare
de reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătirea computerizată
a inventarului, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, pregătirea
contabilității computerizată, pregătirea evaluării
computerizate în vedera impozitării
(contabilitate), pregătirea inventarierii, pregătirea
și distribuirea reclamelor, pregătirea șu
întocmirea declarațiilor de impozit pe venit,

prelucrare a solicitărilor telefonice de informații
privind produsele și serviciile promovate,
prelucrare administrativă a reclamațiilor în
perioada de garanție, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
automată de date, prelucrare computerizată
de texte, prelucrare de date, prelucrare
de date informatice, prelucrare de date
pentru întreprinderi comerciale, prelucrare
de date pentru colectarea de date în
scopuri comerciale, prelucrare de date,
sistematizare și management, prelucrare de
documente de înregistrare a garanției, în
folosul terților, prelucrare de texte publicitare,
prelucrare electronică a datelor, prelucrare
electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin
poștă, prelucrarea administrativă a comenzilor
de achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, prelucrarea
administrativă a datelor, prelucrarea de date
informatice, prelucrarea rezultatelor studiilor
de afaceri, prestarea de servicii de piață
inteligentă, previzionare de marketing, previziuni
de piață, previziuni economice, previziuni și
analize economice, prezentare de bunuri și
servicii prin mijloace electronice, de asemenea
în beneficiul așa-ziselor servicii de achiziții
prin intermediul televiziunii și la domiciliu,
prezentare de bunuri si servicii, prezentare de
echipament fotografic (în scopuri publicitare),
prezentare de firme pe internet și în alte
medii de comunicare, prezentare de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
prezentare de produse, prezentare de produse
financiare în mijloace de comunicare, pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse
în scop publicitar, prezentare de produse în
scopuri promoționale, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, producție de clipuri publicitare
pentru radio, producție de clipuri publicitare,
producție de emisiuni de teleshopping, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
de sunet în scopuri publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
producție de material publicitar și anunțuri
publicitare, producție de material publicitar,
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producție de material publicitar vizual, producție
de materiale publicitare, producție de programe
de teleshopping, productie de publicitate
televizata si radiofonica, producție de reclame
cinematografice, producție de reclame radio,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, proiectare de
studii ale opiniei publice, proiectare de studii de
marketing, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
promovare a vânzărilor de produse din industria
modei prin articole promoționale în reviste,
promovare a vânzărilor pentru terți prin
programe de timbre comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare computerizată de afaceri,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
de comunicații, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de concerte
muzicale, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse și servicii pentru
terți, promovare de produse și servicii ale
altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de produse
și servicii ale terților prin programe de
carduri de reduceri, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare de
produse și servicii ale terților printr-un program
de carduri cu premii de fidelitate, promovare
de servicii de asigurare, in numele unor terti,
promovare de servicii financiare și de asigurări,
în numele terților, promovare de târguri în scop
comercial, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare (publicitate)
de concerte, promovare și realizare de expoziții
comerciale, promovare vânzării de bunuri
și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, promovarea comercială,
promovarea de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de carduri de reduceri,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site

web, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-și
asocia produsele și serviciile cu programe de
premiere, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
activități sportive, promovarea produselor și
serviciilor terților prin administrarea vânzărilor
și programelor cu stimulente promoționale
care implică timbre comerciale, promovarea
produselor și serviciilor terților, prin distribuirea
de cupoane, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovarea produselor și serviciilor
terților prin distribuirea de cupoane, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe tip
teleshoping, promovarea produselor și serviciilor
prin sponsorizare, promovarea serialelor (filme)
pentru terți, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, promovarea
vânzărilor, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, promovarea
vânzărilor pentru terți, propagare stradală de
materiale publicitare, prospectare de piață,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale și
texte publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicarea de broșuri
publicitare, difuzare de materiale publicitare,
pregătirea de texte publicitare, publicitate cu
răspuns direct, publicitate de tip pay-per-click
(PPC), publicitate directă prin poștă, publicitate
directă prin poștă pentru atragerea de noi
clienți și menținerea bazei de clienți existente,
publicitate în cinematografe, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, publicitate
în presa de interes general și în presa de
specialitate, publicitate în reviste, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate, în special servicii
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pentru promovarea de produse, publicitate
în vederea recrutării personalului, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii ale
terților prin sponsorizare și contracte de licență
referitoare la evenimente sportive internaționale,
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
pe peliculă cinematografică, publicitate pentru
ascensoare, publicitate pe taxi, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze
și să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianți, publicitate
pentru cinematografe, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, publicitate
pentru pelicule cinematografice, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, publicitate pentru recrutare de
personal, publicitate pentru site-urile web
ale firmelor, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate prin bannere, publicitate
prin corespondență, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terți prin
rețele de comunicații electronice, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
publicitate promoțională pentru proiecte de
explorare, publicitate promoțională privind
practica în formarea filozofică, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate referitoare la produse
farmaceutice și de imagistică in vivo, publicitate
și marketing, publicitate și reclamă, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, publicitate televizată, punere la dispoziție
de directori pentru scoietăți intermediare, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
rapoarte aferente analizelor de piață, rapoarte
și studii de piață, reactualizarea materialelor
publicitare, realizare de abonamente la
pachete de informații, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de broșuri
publicitare, realizare de expoziții comerciale în
domeniul automobilelor, realizare de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de material

publicitar, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, realizare de materiale
publicitare, realizare de programe de acordare
a stimulentelor pentru angajați, realizare de
sondaje de opinie politice, realizare de sondaje
online de cercetare în domeniul administrării
afacerilor, realizare de studii de piață care
implică sondaje de opinie, realizare de studii
în domeniul relațiilor publice, realizare de
târguri comerciale, realizare de târguri și
expoziții virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), realizarea de benzi
video, discuri în format video și înregistrări
audiovizuale cu caracter promoțional, realizarea
de studii de proiect referitoare la aspecte
legate de afaceri, recrutare (casting) de actori,
recrutare de operatori politici, recrutare de
personal, recrutare de personal de conducere
de nivel superior, recrutare de personal de
zbor, recrutare de personal executiv, recrutare
de personal la sol pentru aeroporturi, recrutare
de personal pe perioadă determinată, recrutare
de personal pentru asistență administrativă,
recrutare de personal pentru domeniul
informatic, recrutare de personal pentru linii
aeriene, recrutare de personal permanent,
recrutare de personal tehnic temporar, recrutare
de voluntari politici, recrutare și plasare a
forței de muncă, recuperare de informații
comerciale computerizate, redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, redactare de
texte publicitare, redactări de texte publicitare,
redistribuire de personal, regie de film pentru
filme publicitare, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii
de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, reorganizare a proceselor de afaceri,
reproducere de arhive (hârtie), reproducere de
documente, reproducere de documente (servicii
de fotocopiere), reproducere de fișiere (hârtie),
reproducere de material publicitar, reproducerea
de schițe, revizii contabile, revizuire a costurilor
cu servicii medicale, selectare de personal de
conducere, selectarea personalului prin teste
psihologice, selecție de personal (pentru terți),
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative de birou
(pentru terți), servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
de carduri de fidelitate, servicii administrative
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privind înregistrarea cardurilor de credit, servicii
administrative privind gestionarea dosarelor
judecătorești, servicii administrative privind
trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative privind trimiterile la
spital, servicii administrative privind relocarea
de personal, servicii administrative privind
vămuirea, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către agenți de asigurări, servicii administrative
referitoare la planurile de cumpărare de
acțiuni de către angajați, servicii administrative
referitoare la pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii ale agențiilor de export,
servicii ale agențiilor de informații comerciale,
servicii ale agențiilor de plasare pentru personal
de birou, servicii ale agențiilor de import, servicii
ale agențiilor de plasare a forței de muncă pentru
personalul paramedical, servicii ale agențiilor de
plasare a forței de muncă pentru personalul
medical, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate, iar
licitația are loc pe internet, servicii computerizate
de cercetare de piață, servicii consultative
în domeniul managementului afacerilor privind
francizarea, servicii de abonamente la ziare,
pentru terți, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de achiziții,
servicii de achiziții de cupoane pentru alte
persoane, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de administrare pentru birou (pentru
terți), servicii de administrare a arhivei,
respectiv indexarea documentelor pentru terți,
servicii de administrare a aeroporturilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare a afacerilor privind achiziția de
întreprinderi, servicii de administrare a afacerilor
furnizate de agenții teatrale, servicii de
administrare electronică a inventarului, servicii
de administrare a afacerilor în domeniul
sănătății, servicii de administrare a afacerilor în
domeniul transporturilor, servicii de administrare
a afacerilor pentru prelucrarea vânzărilor
realizate într-o rețea informatică globală, servicii
de administrare a comunităților online, servicii
de administrare a expozițiilor comerciale, servicii
de administrare de stocuri, servicii de afaceri
privind înființarea de afaceri, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă cu privire la

servicii de au pair, servicii de agenție de
marketing, servicii de agenție de ocupare a forței
de muncă pentru furnizare de personal pentru
administrarea caselor de prezentare, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă pentru
personal bilingv, servicii de agenție de ocupare
a forței de muncă oferite pentru bone, servicii
de agenție de ocupare a forței de muncă pentru
infirmieri, servicii de agenție de ocupare a forței
de muncă pentru plasarea personalului medical
și de îngrijire, servicii de agenție de personal în
sectorul industriei electronice, servicii de agenție
de plasare pentru muncă temporară, servicii de
agenție de publicitate, servicii de agenție literară
constând în negocierea contractelor, servicii de
agenție pentru organizarea de prezentări de
afaceri, servicii de agenție pentru promovarea
personalităților sportive, servicii de agenții de
dactilografiere, servicii de agenții de modele
referitoare la publicitate, servicii de agenții
de modele în scopuri publicitare, servicii de
agenții de modele privind promovarea vânzărilor,
servicii de agenții de modele pentru promovarea
vânzărilor, servicii de agenții de modele, servicii
de agenții de plasare pentru persoane cu
aptitudini în utilizarea calculatoarelor, servicii
de agenții de ocupare a forței de muncă
pentru personalul care ocupă posturi generale
administrative, servicii de amenajare de vitrine
în scopuri publicitare, servicii de amenajare
de vitrine pentru magazinele de vânzare cu
amănuntul, servicii de amenajare și decorare de
vitrine, servicii de analiză a datelor comerciale,
servicii de analiză a prețurilor, servicii de analiză
comercială, servicii de analiză de piață privind
vânzarea de bunuri, servicii de analiză de
piață privind disponibilitatea bunurilor, servicii
de analiză de piață privind vânzarea de
antichități, servicii de analiză de piață privind
disponibilitatea antichităților, servicii de analiză
de piață, servicii de analiză în managementul
afacerilor, servicii de analiză și cercetare
de piață, servicii de analiza si cercetare a
pietei, servicii de angajare de personal pentru
secretariat, servicii de analiză și raportare
statistică în scopuri comerciale, servicii de
anunțuri clasificate, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri pentru
alte întreprinderi), servicii de aprovizionare cu
articole de birou pentru terți, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii
de asistență în afaceri privind înființarea și
operarea de francize, servicii de asistență oferită
persoanelor disponibilizate de către companie
(outplacement), servicii de asistență privind
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publicitatea, servicii de asistență și consultanță
în domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii de asistență și
consultanță în managementul afacerilor, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de asistență și
informare în organizarea afacerii și gestiunea
afacerilor comerciale, servicii de birou pentru
colectarea electronică de date, servicii de birou
pentru manipularea electronică de date, servicii
de birou pentru regruparea electronică de date,
servicii de căutare și angajare de personal de
conducere, servicii de căutare și selectare de
personal de conducere, servicii de cercetare
cu privire la publicitate și marketing, servicii
de cercetare de piață pentru editori, servicii de
cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
servicii de cercetare de piață privind obiceiurile
de utilizare a internetului, servicii de cercetare
în domeniul afacerilor, servicii de cercetare
privind publicitatea, servicii de cercetare și
consultanță în domeniul afacerilor, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor,
servicii de cercetare și informații în afaceri,
servicii de cercetare și analiză de piață, servicii
de cercetări în domeniul afacerilor, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de cărți
membrilor săi, servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de colaborări de afaceri în rețea, servicii
de colectare computerizată a datelor la punctul
de vânzare pentru comercianții cu amănuntul,
servicii de comandă în contul terților, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de colectare
de date privind cercetarea pieței, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală

descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică
și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de comparare a prețurilor la energie,
servicii de compilare de date statistice, servicii
de comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de consiliere
în afaceri privind francizarea, servicii de
consiliere în domeniul managementului privind
francizele, servicii de consiliere în materie de
remunerare a personalului, servicii de consiliere
în materie de angajare, servicii de consiliere
privind marketingul, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de consiliere
privind analiza activității economice, servicii de
consiliere privind organizarea și administrarea
afacerilor, servicii de consiliere referitoare la
declarațiile de venit (contabilitate), servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
plasarea forței de muncă, servicii de consiliere
și consultanță referitoare la agenții de import-
export, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea barurilor în care se servesc
sandviciuri, servicii de consultanță comercială
în sectorul agricol, servicii de consultanță
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la administrarea de restaurante, servicii
de consultanță comercială privind stabilirea
salariilor și a schemei personalului, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de baruri în care se servesc sandviciuri, servicii
de consultanță comercială privind dezvoltarea
produselor, servicii de consultanță comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii
de consultanță comercială privind deschiderea
unei reprezentanțe auto, servicii de consultanță
(comercială) privind operațiunile de franciză,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul întreprinderilor din sectorul
public, servicii de consultanță comercială
în materie de lichidări comerciale, servicii
de consultanță comercială privind stabilirea
salariilor și a schemei personalului prin
evaluarea posturilor, servicii de consultanță



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/06/2021-13/06/2021

(comercială) privind deschiderea de francize,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
comercială privind utilizarea calculatoarelor,
servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor, servicii de consultanță
comercială cu privire la alegerea calculatoarelor,
servicii de consultanță fiscală și asistență
la întocmirea declarațiilor fiscale, servicii de
consultanță în afaceri privind implementarea
de sisteme de management al calității, servicii
de consultanță în materie de management al
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri
privind producția, servicii de consultanță în
afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind geationarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță în
recrutare, servicii de consultanță în domeniul
carierei (altele decât cele cu scop educativ
și de instruire), servicii de consultanță în
legătură cu achizițiile, servicii de consultanță în
achiziții de întreprinderi, servicii de consultanță
în afaceri, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță în
marketing, servicii de consultanță în materie de
organizare și management al afacerilor, servicii
de consultanță în materie de organizare și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri privind prelucrarea datelor, servicii de
consultanță în afaceri privind deschiderea unei
reprezentanțe auto în sistem de franciză, servicii
de consultanță în contabilitatea comercială,
servicii de consultanță în materie de angajări,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor pentru întreprinderi industriale, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în domeniul segmentărilor de
piață, servicii de consultanță în afaceri
privind performanțele întreprinderilor, servicii de
consultanță în materie de angajare de forță
de muncă privind personalul care prelucrează
date, servicii de consultanță în afaceri privind
insolvabilitatea, servicii de consultanță în
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în managementul afacerilor, prin
intermediul internetului, servicii de consultanță
în domeniul marketingului pe internet, servicii
de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, servicii de
consultanță în domeniul elaborării de concepte
publicitare, servicii de consultanță privind
identitatea corporativă, servicii de consultanță

privind managementul afacerilor în domeniul
tehnologiei informațiilor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor, servicii de
consultanță pentru pregătirea și realizarea de
tranzacții comerciale, servicii de consultanță
privind recrutarea de personal, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consultanță
privind studiul de piață, servicii de consultanță
privind plasarea personalului, servicii de
consultanță privind comenzile de articole
de papetărie, servicii de consultanță privind
gestiunea comercială, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consultanță
privind planificarea afacerilor, servicii de
consultanță privind managementul riscurilor
comerciale, servicii de consultanță privind
comerțul internațional, servicii de consultanță
privind planificarea comercială, servicii de
consultanță privind prelucrarea electronică a
datelor, servicii de consultanță privind activitățile
promoționale, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor
terți, servicii de consultanță privind structura
companiilor, servicii de consultanță privind
promovarea de vânzări, servicii de consultanță
privind structura firmelor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor și operațiile
comerciale, servicii de consultanță privind
organizarea afacerilor, servicii de consultanță
privind relațiile publice, servicii de consultanță
privind publicitatea pentru beneficiarii de
francize, servicii de consultanță privind strategiile
comerciale, servicii de consultanță privind
prelucrarea de date, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
pentru orientare profesională, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor și
managementul hotelier, servicii de consultanță
privind administrarea call center-urilor, servicii
de consultanță pentru firme cu privire la
planificarea și recuperarea în caz de dezastru,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de consultanță și
consiliere în managementul afacerilor, servicii de
consultanță și asistență în domeniul strategiei
comerciale, servicii de consultanță și informare
cu privire la contabilitate, servicii de consultanță
și consiliere referitoare la plasarea forței de
muncă, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanță și de management al afacerilor,
servicii de consultanță și consiliere referitoare la
recrutarea de personal, servicii de contabilitate
pentru fonduri de pensie, servicii de contabilitate
și evidență contabilă, servicii de contabilitate
privind costurile în întreprinderi agricole, servicii
de contabilitate pentru taxe școlare, servicii
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de contabilitate pentru taxele școlare, servicii
de contabilitate computerizată, servicii de
contabilitate privind conturi de creanțe, servicii
de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, servicii de contabilitate
pentru fuziuni și achiziții, servicii de copiere,
servicii de corelare a rețelelor de publicitate
online pentru conectarea persoanelor din
publicitate la site-uri web, servicii de creare
de mărci (publicitate și promovare), servicii
de creare de mărci, servicii de cumpărare de
media, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de dactilografiere, servicii de
depunere a declarațiilor fiscale, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
servicii de editare de publicitate, servicii
de editare de texte publicitare, servicii de
evaluare a costurilor, servicii de evaluare
a mărcilor, servicii de evaluare a riscurilor
afacerilor, servicii de evaluare comparativă,
servicii de evidență a cadourilor, servicii de
evidență a personalului, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor,
servicii de expertiză în afaceri, servicii de
expertiză contabilă judiciară, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, servicii de
expertize în domeniul eficienței comerciale,
servicii de expertize în domeniul eficienței
economice, servicii de expoziție pentru marfă,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de externalizare (asistență în afaceri),
servicii de externalizare sub formă de organizare
de achiziții de produse pentru alte persoane,
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, servicii de facturare, servicii
de facturare în domeniul sănătății, servicii
de facturare în domeniul energiei, servicii
de facturare medicală pentru doctori, servicii
de facturare medicală pentru spitale, servicii
de facturare pentru întreprinderi, servicii de
fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de franciză care oferă asistență în afaceri,
servicii de fotocopiere, servicii de franciză
pentru asistență de marketing, servicii de
funcții administrative, servicii de furnizare de
informații comerciale, servicii de furnizare de
informații privind comerțul exterior, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de gestionare
a forței de muncă pentru tehnicieni de filme
și televiziune, servicii de gestionare a datelor,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de

gestionare a lanțului de aprovizionare, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de grafică publicitară, servicii
de head hunting, servicii de agenţii de import și
export, servicii de identitate corporativă, servicii
de impresariat pentru manechine, servicii de
informare cu privire la aspecte comerciale,
servicii de informare privind afacerile, servicii de
informare privind prelucrarea de date, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de informații computerizate cu
privire la evaluarea oportunităților de afaceri,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de informații comerciale, servicii
de informații comerciale furnizate prin accesul la
bază de date computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale computerizate, servicii de
informații comerciale, prin internet, servicii de
informații comerciale referitoare la vinuri, servicii
de informații de piață privind statisticile de piață,
servicii de informații de piață privind rapoartele
comerciale, servicii de informații despre piața de
consum, servicii de informații de piață privind
indiciile bursiere, servicii de informații economice
în scop comercial, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de informații privind
oportunitățile profesionale și de carieră, servicii
de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor de machiaj, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații statistice în afaceri, servicii
de înmatriculare a automobilelor, servicii de
înregistrare a cardurilor de credit, servicii
de înregistrare de date statistice, servicii de
întâmpinare telefonică pentru terți, servicii de
inteligență competitivă, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
intermediere de recrutare de personal, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, servicii de intermediere în achiziții,
servicii de intermediere privind închirierea de
timp și spațiu publicitar, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de intermediere
de afaceri cu privire la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii de intervievare
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(pentru recrutarea de personal), servicii de
introducere de date, servicii de introducere de
date informatice, servicii de lansare de produse,
servicii de inventariere a stocurilor, servicii de
layout în scopuri publicitare, servicii de licitație
și licitație inversă, servicii de lobby comercial,
servicii de localizare a stocurilor în baze de
date, servicii de management de personal
angajat în publicitate, servicii de management
al riscului afacerilor, servicii de management
de inventar, servicii de management de afaceri
pentru fotbaliști, servicii de management hotelier
(pentru terți), servicii de management pentru
sportivi de performanță, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing direct, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
marketing în domeniul stomatologiei, servicii de
marketing în domeniul călătoriilor, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, servicii
de marketing în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, servicii de marketing în
domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
servicii de marketing prin telefon (nu pentru
vânzări), servicii de marketing privind motoarele
de căutare, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de
memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
servicii de merchandising, servicii de modele în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
servicii de personal, servicii de planificare de
carieră, servicii de planificare pentru studii
de marketing, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de plasare a forței de
muncă pentru asistenți personali, servicii de
plasare a forței de muncă pentru majordomi,
servicii de plasare a forței de muncă pentru
menajere, servicii de plasare a personalului de
conducere, servicii de plasare de bone, servicii
de plasare de personal, servicii de plasare de
forță de muncă temporară, servicii de plasare
pentru stagii de formare profesională, servicii de
plasare temporară a forței de muncă, servicii
de plasare temporară a angajaților, servicii
de potrivire la un loc de muncă, servicii de
poziționare a mărcilor, servicii de preluare a
apelurilor telefonice și de gestionare a mesajelor,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de preluare de mesaje vocale
pentru abonați telefonici, servicii de prelucrare
a statelor de plată (pentru terți), servicii
de prelucrare a informațiilor computerizate în
domeniul afacerilor, servicii de prelucrare de
date, servicii de prelucrare de date în domeniul
transporturilor, servicii de prelucrare de date
în domeniul sănătății, servicii de prelucrare de
date în domeniul întocmirii statelor de salarii,
servicii de prelucrare și dactilografiere de texte,

servicii de prezentare a produselor către public,
servicii de prezentări demonstrative de produse
în vitrinele magazinelor realizate în direct de
către modele umane, servicii de procesare
a datelor on-line, servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de programe
de loializare, servicii de promovare, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a afacerilor prestate
prin telex, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare comercială,
servicii de promovare în legătură cu evenimente
de sporturi electronice, servicii de promovare
și publicitate, servicii de publicitate, servicii
de publicitate constând din panouri cu două
fețe purtate pe umeri de persoane, servicii
de publicitate comercială legate de francizare,
servicii de publicitate de exterior, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
directă prin poștă furnizate de întreprinderi
specializate, servicii de publicitate exterioară,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate
furnizate florarilor, servicii de publicitate furnizate
prin internet, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, servicii de publicitate în presă, servicii
de publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, servicii de publicitate oferite
de o agenție specializată în publicitate prin
radio și televiziune, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate privind sectoarele de transport,
servicii de publicitate pentru promovarea
brokerajului de acțiuni și de alte titluri de valoare,
servicii de publicitate pentru promovarea
băuturilor, servicii de publicitate privind produse
farmaceutice pentru tratarea diabetului, servicii
de publicitate privind vânzarea de vehicule
motorizate, servicii de publicitate privind
automobilele, servicii de publicitate pentru
arhitecți, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
servicii de publicitate privind industria turismului,
servicii de publicitate privind industria marină
și maritimă, servicii de publicitate prin
afișarea de reclame pe baloane, servicii de
publicitate pentru industria literară, servicii de
publicitate privind serviciile financiare, servicii
de publicitate privind lucrări publice, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
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pentru promovarea sensibilizării publicului
cu privire la afecțiunile medicale, servicii
de publicitate pentru produse farmaceutice,
servicii de publicitate pentru aparate de
imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru produse de imagistică in vivo, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire
la beneficiile comerțului local, servicii de
publicitate pentru promovarea conștientizării
publice cu privire la sindromul nefrotic și la
glomeruloscleroza focală segmentară (FSGS),
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de publicitate
pentru produse de parfumerie, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
medicale, servicii de publicitate pentru jocuri
de baseball, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de publicitate politică, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de publicitate și marketing, servicii de publicitate
și reclamă, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, 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
răspuns telefonic (pentru terți), servicii de
reclamă și publicitate, servicii de recrutare,
servicii de recrutare a personalului și agenții
de ocupare a forței de muncă, servicii de
recrutare a personalului de conducere, servicii
de recrutare de personal în domeniul vânzărilor
și al marketingului, servicii de recrutare pentru
personal de asistență la birou, servicii de
recrutare și plasare a forței de muncă, servicii
de recuperare de date privind cercetarea
pieței, servicii de recuperare de date, servicii
de redactie in scopuri publicitare, servicii de
relații cu publicul, servicii de relaţii media,
servicii de reprezentanță comercială, servicii
de reprografie, servicii de revista presei,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști interpreți, servicii de rezervare a forței
de muncă pentru tehnicieni de filme și

televiziune, servicii de secretariat, servicii de
secretariat de stenografie, servicii de secretariat
furnizate de hoteluri, servicii de secretariat în
domeniul afacerilor, servicii de secretariat pentru
gestionarea cererilor, servicii de secretariat
pentru stabilirea programărilor, servicii de
secretariat pentru birourile companiilor, servicii
de secretariat și de birou, servicii de selectare
a personalului de conducere, servicii de
specialitate privind eficiența în afaceri, servicii
de stenografie, servicii de strategie de marcă,
servicii de strategie în afaceri, servicii de
studiu de piață privind mijloacele de difuzare,
servicii de telemarketing, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii
de ținere a evidenței dosarelor acționarilor,
servicii de transcriere de date statistice, servicii
de transcriere a teleconferințelor, servicii de
transcriere medicală, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de transfer
al angajaților, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul de echipamente horticole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
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în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de litieră pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de scufundare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu arme, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi

înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu așternuturi pentru animale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de șelărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică folosință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecție acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
silvicultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu

amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seifuri, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
animale vii, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
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cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acumulatori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biciclete, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de congelare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice
pentru agricultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu arme, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
silvicultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de cusut, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de litieră pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,

servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de șelărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți pentru pereți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate și articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
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cu ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse horticole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu așternuturi pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu radiatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de alimentare cu
apă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
blănuri, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri sintetice, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
la licitație asigurate prin intermediul rețelelor
de telecomunicații, servicii de vânzare prin
licitații online prin internet, servicii de vizualizare
și accesare a facturilor, servicii în domeniul
afacerilor oferite de experți contabili, servicii în
domeniul evaluării de piață, servicii în domeniul
inteligenței afacerilor (business intelligence),
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea,
servicii oferite de un francizor, respectiv asistență
în conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii online de
prelucrare de date, servicii pentru afaceri

referitoare la organizarea de societăți mixte,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri,
servicii pentru promovarea exporturilor, servicii
pentru strategia și planul de afaceri, servicii
prestate de o agenție de descoperire de talente
(managementul afacerilor pentru artiști), servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii privind constituirea
de rețele pentru îmbunătățirea carierelor,
servicii privind fuziuni de firme, servicii privind
planificarea afacerilor, servicii profesionale de
recrutare a personalului, servicii promoționale
comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare de tip
""pay per click"", servicii publicitare în materie
de prestații comerciale, servicii publicitare pentru
cărți, servicii publicitare pentru hoteluri, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii publicitare privind
investițiile financiare, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, servicii publicitare
privind baze de date, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare și
de promovare, servicii referitoare la rapoartele
de piață, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, sistematizarea informațiilor în
fișiere electronice, sondaje de piață prin
telefon, sondaje de opinie, sondaje pentru
scopuri de afaceri, sortare, manipulare și
primire de corespondență, studii de afaceri,
studii comerciale, studii de cercetare privind
informațiile comerciale, studii de marketing,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
studii de piață, studii de piață prin telefon, studii
de preț, studii de proiect pentru întreprinderi,
studii de relații cu publicul, studii de sondaje
de opinie cu privire la piață, studii economice
în scopuri comerciale, studii privind eficiența
afacerilor, studii privind imaginea companiei,
studii referitoare la profit, studii statistice
în domeniul afacerilor, studii statistice în
afaceri, studiu de piață și analiza studiilor
de piață, supervizare de afaceri, supervizarea
administrării afacerilor, supravegherea afacerii
(în numele terților), servicii de abonamente
la servicii de telecomunicații pentru terți,
testare de marcă, testare pentru determinarea
competenței pentru ocuparea unui post, testare
pentru determinarea competenței profesionale,
testare pentru stabilirea aptitudinilor în vederea
angajării, testare psihometrică pentru selectarea
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personalului, teste de personalitate în scopuri de
selectare de personal, teste psihologice pentru
selectarea personalului, selectarea personalului
prin teste psihologice, redactare de texte
publicitare, ținere a evidenței dosarelor și
fișelor privind istoricul medical personal, ținere
a evidenței dosarelor și fișelor referitoare
la starea de sănătate a persoanelor, ținere
a unui registru al evaluatorilor vocaționali
profesioniști, ținere a unui registru cu tehnicieni
medicali atestați, ținere a unui registru cu
tehnicieni atestați în domeniul aerospațial,
ținere a unui registru cu rase de câini,
ținere a unui registru cu informații, ținere a
unui registru cu rase de animale, transcriere
a comunicațiilor înregistrate, transcriere de
comunicări, transcriere de date, transcriere de
mesaje, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), transcrieri stenografice, urmărirea și
monitorizarea consumului de energie pentru
terți pentru contabilitate și audit, urmărirea și
monitorizarea fluctuațiilor prețurilor la benzină
pentru terți pentru contabilitate și audit, urmărirea
volumului de vânzări pentru terți, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte, vânzare prin licitație a vehiculelor,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite ale
terților pentru cumpărare de conținut media,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
vânzare prin licitație publică, vânzări prin
licitații disponibile pe internet, vânzări prin
licitații în sectorul agricol, verificare de date
computerizate, verificarea prelucrării datelor,
xerografie.

───────

(210) M 2021 04587
(151) 11/06/2021
(732) JUSTIN OVIDIU PARASCHIV,

BD. REPUBLICII NR. 164B, JUD.
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) DOINA TULUCA, B-DUL LACUL
TEI NR. 56, BL. 19, SC. B, AP 52,
SECTOR 2, BUCURESTI, 20392,
ROMANIA

(540)

CARMISTIN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 26.05.01; 26.05.18

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

35. Publicitate, servicii de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul a produselor de carne proaspătă
de pui şi carne de pui congelată, servicii de
vânzare on-line a produselor de carne proaspătă
de pui şi carne de pui congelată, administrarea
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata şi
cu amănuntul., asistență în afaceri, management
și servicii administrative, servicii de publicitate,
marketing și promovare, abonament la un canal
de televiziune, abonament la un pachet media
de informații, abonament la ziare electronice,
abonamente la servicii de baze de date prin
telecomunicatii, abonamente la ziare, achiziții
de contracte de furnizare de energie, achiziții
de întreprinderi, achiziționare de produse și
servicii pentru alte firme, achiziții de produse în
numele societăților terțe, activități publicitare, în
special cu privire la rețele de telematică și de
telefonie, actualizare și administrare de informații
în registre, actualizarea informațiilor comerciale
într-o bază de date computerizată, actualizare și
întreținere de date din baze de date informatice,
actualizarea informațiilor publicitare într-o bază
de date computerizată, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru interpreți
de muzică, administrare a afacerilor pentru
restaurante, administrare a afacerilor pentru
manechine, administrare a afacerilor pentru
autori și scriitori, administrare a afacerilor
pentru spitale, administrare a afacerilor pentru
sportivi profesioniști, administrare a afacerilor
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pentru o companie aeriană, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de
înot, administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
teatre, administrare a afacerilor pentru agenții și
brokeri de asigurări, pe bază de externalizare,
administrare a afacerilor pentru centre de
conferințe, administrare a afacerilor pentru
hoteluri din stațiuni turistice, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare
a afacerilor pentru puncte de vânzare cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
parcări auto, administrare a afacerilor pentru
actori, administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a conturilor de vânzări, administrare
a afacerilor pentru aeroporturi, administrare a
evidențelor comerciale, administrare a planurilor
de servicii medicale ale prestatorilor preferați,
administrare a programelor de stimulare pentru
promovarea vânzării de produse și servicii ale
terților, administrare a programelor de stimulare
pentru promovarea vânzărilor, administrare a
programelor de stimulare și de fidelizare a
clienților, administrare a programelor cu premii
de fidelitate care includ timbre comerciale,
administrare a programelor de vânzări și
de stimulente promoționale, administrare de
afaceri, administrare de afaceri pentru furnizorii
de servicii independenți, administrare de birouri
de afaceri pentru terți, administrare de certificări
profesionale (vocaționale), administrare de
concursuri în scopuri publicitare, administrare
de personal în scopuri publicitare, administrare
de planuri de asigurări sociale pentru angajați,
administrare de planuri de servicii medicale
preplătite, administrare de planuri de beneficii
pentru angajați, administrare de planuri de
pensii pentru angajați, administrare de programe
hoteliere de stimulare ale terților, administrare de
programe de fidelizare a clienților, administrare
de programe și servicii de rambursare
către farmacii, administrare de programe de
schimburi culturale și educative, administrare
de programe de rambursare către pacienți,
administrare de programe și servicii de
rambursare a cheltuielilor pentru medicamente,
administrare de programe cu premii de
fidelitate, administrare de registre financiare,
administrare de scheme asociative, administrare
de state de plată ale firmelor, în numele
terților, administrare, facturare și regularizare
de conturi în numele terților, administrare în
materie de activități de marketing, administrare
în materie de planificare a afacerilor,
administrare în materie de metode de vânzare,
administrare în materie de evaluare a afacerilor,

administrare interimară de afaceri, administrare
și compilare de baze de date computerizate,
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terți), administrarea afacerilor, administrarea
afacerilor în domeniul transportului și livrărilor,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
administrarea afacerilor comerciale cu capital
străin, administrarea (afacerilor) în materie
de metode statistice, administrarea afacerilor
comerciale, administrarea afacerilor pentru o
societate comercială și pentru o societate de
servicii, administrarea afacerilor magazinelor
de comerț cu amănuntul, administrarea
centrelor de apeluri pentru terți, administrarea
comercială a licențelor produselor și a
serviciilor pentru terți, administrarea comercială
a programelor de acționariat pentru angajați,
administrarea condominiilor, administrarea
conturilor întreprinderilor, administrarea de
programe de fidelitate cu reduceri
sau stimulente, administrarea hotelurilor,
administrarea magazinelor, administrarea
programelor de fidelizare a pasagerilor
care călătoresc frecvent cu avionul,
administrarea resurselor umane și servicii
de recrutare, administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, administrarea
societăților comerciale (pentru terți),
administrarea stațiilor de benzină (pentru terți),
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, administrație
comercială, administrarea vânzărilor, cercetări
pentru afaceri, estimări referitoare la afaceri
comerciale, consultanță profesională în afaceri,
servicii de relocare pentru afaceri, afișaj,
afișare de anunțuri publicitare pentru pentru
terți, agenție de angajare a personalului în
secretariat, agenții de distribuție pentru piese
de teatru, agenții de import-export, agenții
de import-export în domeniul energiei, agenții
de informații comerciale, agenții de informații
comerciale (furnizare de informații de afaceri,
de exemplu, marketing sau date demografice),
agenții de plasare, agenții de publicitate,
agenții de recrutare a manechinelor, agenții de
relații cu publicul, analiză a pieței cerealelor,
analiză a prețului de cost pentru depozitarea,
eliminarea, manipularea și reciclarea deșeurilor,
analiza afacerilor comerciale, analiza atitudinilor
companiei, analiza comercială a pieței, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiza comportamentului companiei,
analiza datelor comerciale, analiza datelor
și statisticilor studiilor de piață, analiză
de marketing în domeniul imobiliar, analiză
de preț, analiza datelor studiilor de piață,
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analiză de previziuni economice în scopuri
comerciale, analiză economică în scopuri de
afaceri, analiza evaluării privind managementul
afacerilor, analiza impactului publicității, analiza
în domeniul marketingului, analiza informațiilor
de afaceri, analiza postului pentru determinarea
seturilor de abilități ale angajatului și a
altor cerințe cu privire la angajat, analiza
prețului de cost, analiza profitului rezultat
din activitate, analiza reacției consumatorilor,
analiza reacției la publicitate și cercetare de
piață, analiza sensibilizării publicului cu privire
la publicitate, analiză și cercetare de piață,
analiza sistemelor de management al afacerilor,
analiză statistică în afaceri, analiza statisticilor
de afaceri, analiza statisticilor studiului de
piață, analiză strategică a activității economice,
analiza studiilor de piață, analiza tendințelor
de afaceri, analiza tendințelor de marketing,
analize cost-beneficiu, analize de piață, analize
publicitare, analize și rapoarte statistice,
anchete de conjunctură, anunțuri clasificate,
arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (funcții de secretariat), asistență
administrativă în procesul de prezentare a
unui răspuns la cererile de oferte, asistență
comercială cu privire la imaginea comercială,
asistență comercială privind deschiderea de
francize, asistență comercială în managementul
afacerilor, asistență comercială privind crearea
de întreprinderi comerciale, asistență comercială
privind sistemul de franciză, asistență,
consiliere și consultanță privind analiza
comercială, asistență, consiliere și consultanță
privind planificarea comercială, asistență,
consiliere și consultanță privind organizarea
comercială, asistență în administrarea
întreprinderilor industriale și comerciale,
asistență în administrarea afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în afaceri, asistență în afaceri privind
identitatea corporativă, asistență în conducerea
afacerilor, asistență în domeniul administrării
și planificării afacerilor, asistență în domeniul
administrării activităților economice, asistență
în domeniul administrării afacerilor în regim
de franciză, asistență în domeniul administrării
întreprinderilor industriale sau comerciale,
asistență în domeniul administrării afacerilor,
asistență în domeniul comercializării produselor,
asistență în domeniul managementului
corporatist, asistență în domeniul organizării
afacerilor, asistență în domeniul promovării
firmelor, asistență în gestiune de personal,
asistență în gestiunea afacerilor sau a funcțiilor
comerciale ale unei firme industriale sau
comerciale, asistență în gestiunea comercială
a firmelor în sistem de franciză, asistență în

management pentru întreprinderi comerciale,
asistență în management pentru companiile
comerciale, asistență în management pentru
firme comerciale, asistență în management
pentru întreprinderi comerciale sau industriale,
asistență în managementul și exploatarea
afacerilor comerciale, asistență în marketing,
asistență în materie de management pentru
promovarea afacerilor, asistență în materie de
management pentru înființarea întreprinderilor
comerciale, asistență în materie de management
privind afacerile, asistență în materie de
management, asistență la întocmirea statelor de
plată, asistență managerială pentru organizațiile
industriale, asistență pentru administrarea
afacerilor în domeniul exploatării restaurantelor,
asistență pentru administrarea afacerilor în
domeniul înființării și exploatării restaurantelor,
asistență pentru conducerea întreprinderilor
comerciale în materie de publicitate, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de relații cu publicul, asistență pentru
întreprinderile comerciale privind managementul
afacerilor lor, asistență pentru întreprinderi
industriale în legătură cu conducerea afacerilor
lor, asistență pentru întreprinderi în materie
de administrare a afacerii, asistență pentru
întreprinderi industriale sau comerciale în
legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență privind comercializarea produselor,
în cadrul unui contract de franciză, asistență
privind gestiunea comercială în cadrul
unui contract de franciză, asistență privind
managementul activităților comerciale, asistență
privind managementul afacerilor, asistență
privind organizarea întreprinderii, asistență
privind planificarea comercială, asistență privind
recrutarea și plasarea de personal, asistență
și consultanță privind managementul afacerilor,
asistență și consultanță privind organizarea
comercială, asistență și consultanță în materie
de administrare și organizare a afacerilor,
asistență și consultații în legătuă cu organizarea
și managementul afacerilor, audit, audit contabil,
audit computerizat, audit de taxe de utilități
pentru terți, audit financiar, auditare afaceri,
brokeraj cu liste pe bază de nume și
adrese, calcularea cotei de audiență pentru
emisiuni de radio și televiziune, campanii de
marketing, casting (recrutare) de artiști de
spectacol, castinguri pentru artiști (selecție
de personal), căutare de informații în
fișiere informatice, pentru terți, căutare de
sponsorizare, căutări privind informațiile despre
companie, cercetare computerizată comercială,
colectare de informații comerciale, colectare de
date statistice în scopuri comerciale sau pentru
afaceri, colectare de date, citirea contoarelor
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electrice pentru facturare, citirea contoarelor de
utilități pentru facturare, citirea contoarelor de
gaz pentru facturare, citirea apometrelor pentru
facturare, cercetări pentru afaceri, cercetări în
materie de achiziții comerciale, cercetări de
afaceri pentru noile afaceri, cercetarea pieței
și analiză comercială, cercetarea pieței prin
intermediul unei baze de date computerizate,
cercetarea de piață și studii de marketing,
cercetarea consumatorului, cercetare și studii
în domeniul afacerilor, cercetare și analiză în
domeniul manipulării pieței, cercetare și analiză
de piață, cercetare în domeniul publicității,
cercetare în domeniul afacerilor și cercetare de
piață, cercetare în domeniul afacerilor, cercetare
de piață pentru compilarea de informații despre
cititorii publicațiilor, cercetare de piață pentru
compilare de informații despre telespectatori,
cercetare de piață pentru publicitate, cercetare
de informații de afaceri, compilare de cataloage
de afaceri, compilare de baze de date
computerizate, compilare de anunțuri publicitare
pentru utilizare pe internet, compilare de anunțuri
publicitare pentru utilizarea pe pagini web
de internet, compilare de anunțuri publicitare
pentru a fi utilizate ca pagini web pe internet,
compilare de anunțuri publicitare, compilare
de anunțuri publicitare pentru a fi utilizate
ca pagini web, compilare de anuare online
ale firmelor, compilare de anuare ale firmelor
în vederea publicării pe internet, colectare
de informații cu privire la analiza de piață,
colectare de informații cu privire la cercetarea
pieței, colectare de informații privind personalul,
colectarea de date (pentru terți), colectarea de
informații de afaceri, colectarea de informații
pentru afaceri, colectarea de informații privind
studiile de piață, colectarea de informații
privind publicitatea, colectarea de statistici
pentru afaceri, comandă computerizată de
stoc, prelucrare administrativă pentru comenzi
de achiziție, compilare automată a datelor
medicale în baze de date computerizate,
compilare computerizată a listelor cu clienți,
compilare computerizată a listelor cu comenzi,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, compilare de adrese indexate,
compilare de date în baze de date electronice,
compilare de date matematice, compilare de
date pentru terți, compilare de date statistice
pentru cercetarea științifică, compilare de date
statistice, compilare de indexuri de informații
în scopuri comerciale sau publicitare, compilare
de informații comerciale, compilare de informații
despre societăți, compilare de informații în baze
de date informatice, compilare de informații în
registre computerizate, compilare de informații
statistice privind cercetarea medicală, compilare

de liste cu potențiali clienți, compilare de liste
de adrese, compilare de liste de corespondență
directă, compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, compilare de registre comerciale,
compilare de repertorii pentru publicare în
rețelele globale de calculatoare sau internet,
compilare de repertorii pentru publicare pe
internet, compilare de statistici de afaceri și
informații comerciale, compilare de statistici
privind publicitatea, compilare de statistici
privind utilizarea serviciilor medicale, compilare
de statistici politice, compilare de statistici
referitoare la afaceri, compilare, producție și
diseminare de material publicitar, compilare
și analiză de informații și date cu privire la
managementul afacerilor, compilare și furnizare
de informații statistice și de informații privind
prețurile comerciale, compilare și introducere
de informații în baze de date informatizate,
compilare și sistematizare de informații în
baze de date, compilare și sistematizare a
informațiilor utilizate în transmisii electronice,
compilare și sistematizare a comunicațiilor și
datelor scrise, compilarea de date statistice
privind afacerile, compilarea de modele
statistice pentru furnizarea de informații privind
dinamica pieței, compilarea de registre privind
exportatorii, compilarea informațiilor în baze
de date informatice, compilarea de registre
privind importatorii, compilarea informațiilor în
baze de date computerizate, compilarea și
sistematizarea de informații în baze de date
computerizate, compilații statistice, completarea
adreselor pe scrisori, transcrieri de comunicări,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, concepere de logouri
publicitare, concepere de material publicitar,
asistență în conducerea afacerilor, conducerea
afacerilor comerciale în numele terților, servicii
de consultanță pentru conducerea afacerilor,
confirmarea de reuniuni programate pentru
alte persoane, consiliere contabilă în domeniul
fiscal, consiliere contabilă privind întocmirea
declarațiilor fiscale, consiliere (contabilitate)
fiscală, consiliere cu privire la analiza obiceiurilor
de cumpărare și nevoilor clienților, oferită
prin date senzoriale, precum și referitoare
la calitate și cantitate, consiliere cu privire
la produse de consum, consiliere cu privire
la produse de consum în legătură cu
cosmeticele, consiliere cu privire la produse de
consum în legătură cu calculatoarele portabile,
consiliere de afaceri privind francizarea de
restaurante, consiliere în afaceri privind
francizarea, consiliere în afaceri privind
achizițiile, consiliere în domeniul afacerilor
cu privire la cesiuni, consiliere în domeniul
afacerilor cu privire la contabilitate, consiliere în
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domeniul managementului afacerilor, consiliere
în domeniul marketingului pentru produse
chimice, consiliere în materie de angajări,
consiliere pe probleme de recrutare în
domeniul serviciilor financiare, consiliere privind
achizițiile, consiliere privind organizarea și
administrarea afacerilor, consiliere privind
analiza obiceiurilor de cumpărare ale
consumatorilor, consiliere și consultanță în
afaceri referitoare la francizare, consilierea
angajaților pe probleme economice, consilierea
managementului privind recrutarea de personal,
consilierea managementului privind plasarea de
personal, consultanță comercială în materie
de fuziuni, consultanță comercială privind
administrarea tehnologiilor informaționale,
consultanță (contabilitate) fiscală, consultanță cu
privire la căutarea de sponsori, consultanță cu
privire la optimizarea motoarelor de căutare,
consultanță cu privire la evaluări ale afacerilor,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, consultanță
cu privire la strategia de comunicare în
domeniul publicității, consultanţă cu privire la
contabilitate, consultanță fiscală (contabilitate),
consultanță în administrarea afacerilor cu
privire la aspecte legate producție, consultanță
în administrarea afacerilor, în domeniul
dezvoltării directorilor și personalului de
conducere, consultanță în afaceri, consultanță
în afaceri, în domeniul transportului și
al livrărilor, consultanță în afaceri pentru
persoane particulare, consultanță în afaceri
pentru firme, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, consultanță în afaceri
privind publicitatea, consultanță în domeniul
achizițiilor comerciale, consultanță în domeniul
auditului, consultanță în domeniul afacerilor
privind finanțarea dezvoltării, consultanță în
domeniul afacerilor privind reorganizarea
financiară, consultanță în domeniul analizei
activității economice, consultanță în domeniul
contabilității fiscale, consultanță în domeniul
cercetării pieței, consultanță în domeniul
demografic în scopuri de marketing, consultanță
în domeniul managementului afacerilor și
al marketingului, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize cost-
beneficiu, consultanță în domeniul recrutării
de personal, consultanță în domeniul recrutării
de asistenți în domeniul juridic, consultanță
în domeniul recrutării de avocați, consultanță
în domeniul resurse umane, consultanță în
domeniul strategiilor de afaceri, consultanță
în gestiune de personal, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță în management, consultanță în

managementul și organizarea afacerilor, în
domeniul administrării de personal, consultanță
în managementul afacerilor în domeniul
călătoriilor în interes de serviciu, consultanță în
marketing, consultanță în marketing comercial,
consultanță în materie de recrutare a angajaților,
consultanță în materie de management al
afacerilor în sectorul de transport și livrări,
consultanță în materie de personal, consultanță
în materie de management al afacerilor,
consultanță în materie de rapoarte de
piață, consultanță în materie de eficiență a
afacerilor, consultanță în materie de angajări,
consultanță în materie de afaceri, consultanță
în materie de management, consultanță în
materie de fuziuni de întreprinderi, consultanță
în materie de ocupare a forței de muncă
și administrarea de personal, consultanță în
materie de marketing direct, consultanță în
materie de relocalizare a firmelor, consultanță
în organizarea și managementul afacerilor,
consultanță în organizarea firmelor, consultanță
în organizarea întreprinderilor, consultanță
în planificarea afacerilor, consultanță în
planificarea afacerilor și în continuitatea
afacerilor, consultanță în publicitate și
marketing, consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, consultanță organizațională pentru
programe de loialitate pentru clienți, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, consultanță
pentru conducerea afacerilor, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare a
marketingului, consultanță pentru întreprinderi
în materie de fuziuni, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
pentru management corporativ, consultanță
pentru probleme legate de personal,
consultanță privind achizițiile comerciale,
consultanță privind achizițiile în domeniul
comercial, consultanță privind administrarea
comercială a cluburilor de sănătate, consultanță
privind calculul de cost al comenzilor
de vânzare, consultanță privind cercetarea
în afaceri, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță privind comercializarea
de produse chimice, consultanță privind
conducerea afacerilor pentru întreprinderi
industriale, consultanță privind conducerea
afacerilor pentru întreprinderi comerciale,
consultanță privind conducerea întreprinderilor
în sistem de franciză, consultanță privind
constituirea și derularea afacerilor, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță privind
fuziunile de firme, consultanță privind gestiunea
documentelor de afaceri, consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul comercial, consultanță privind
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managementul marketingului, consultanță
privind managementul riscului (afaceri),
consultanță privind managementul cluburilor
de fitness, consultanță privind managementul
afacerilor, inclusiv prin internet, consultanță
privind marketingul, consultanță privind
operațiunile comerciale ale cluburilor de
sănătate, consultanță privind operațiunile
comerciale ale cluburilor de fitness, consultanță
privind organizarea și managementul afacerilor,
consultanță privind organizarea și gestiunea
unei întreprinderi comerciale, consultanță
privind organizarea și funcționarea afacerilor,
consultanță privind organizarea afacerii,
consultanță privind organizarea și economia
întreprinderii, consultanță privind organizarea de
campanii promoționale în afaceri, consultanță
privind planificarea în afaceri, consultanță
privind planificarea carierei, consultanță privind
plasarea forței de muncă, consultanță privind
plasarea personalului, consultanță privind
pregătirea statisticilor de afaceri, consultanță
privind prelucrarea datelor, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, consultanță privind
publicitatea în presă, consultanță privind
publicitatea comercială, consultanță privind
publicitatea, consultanță privind recrutarea
de personal, consultanță privind relațiile
cu publicul, consultanță privind selectarea
managerilor, consultanță privind tehnicile de
vânzare și programele de vânzare, consultanță
privind vânzarea de firme, consultanță
profesională cu privire la administrarea
afacerilor, consultanță profesională privind
managementul afacerilor, consultanță privind
selectarea de personal, consultanță
profesională în marketing, consultanță
profesională cu privire la deschiderea unei
afaceri, consultanță profesională în afaceri,
consultanță profesională, investigații sau
informații în domeniul afacerilor, consultanță
profesională privind administrarea personalului,
consultanță referitoare la managementul
comercial, consultanță referitoare la
managementul afacerilor, consultanță și
informații privind managementul afacerilor
comerciale, consultanță referitoare la servicii de
publicitate și promovare, consultanță și informații
privind contabilitatea, consultații cu privire la
cesionarea afacerii, consultații în legătură cu
întocmirea de declarații fiscale, contabilitate,
contabilitate administrativă, contabilitate
analitică, contabilitate computerizată,
contabilitate de gestiune, contabilitate, în special
evidență contabilă, contabilitate informatizată,
contabilitate managerială, contabilitate pentru
terți, contabilitate și audit, controlul computerizat

a stocurilor, controlul stocurilor cu ajutorul
bazelor de date, coordonare de expoziții în
scopuri comerciale, coordonarea promovării
evenimentelor de strângere de fonduri caritabile,
copiere de documente pentru terți, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri comerciale și publicitare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, creare de texte
publicitare, creare de texte publicitare și în
scop promoțional, crearea materialului publicitar,
cronică publicitară, culegere și sistematizare de
informații în baze de date informatice, date
referitoare la afaceri, întocmire de declarații
fiscale, decorarea vitrinelor, demonstrație de
vânzare (pentru terți), derularea campaniilor
promoționale pentru întreprinderi comerciale,
desemnare de personal temporar, desfășurare
de vânzări prin licitație, determinare a costurilor
ciclului de viață în scopuri comerciale,
dezvoltare de campanii promoționale, dezvoltare
de concepte de marketing, dezvoltare de
concepte pentru economia afacerilor, dezvoltare
de conceptii de publicitate, dezvoltare de
planuri de marketing, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, dezvoltarea de sisteme
de management al spitalelor, dezvoltarea și
implementarea de strategii de marketing pentru
alte persoane, difuzare de anunțuri, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de date privind afacerile, difuzare de
informații comerciale, difuzare de informații de
afaceri, difuzare de materiale de reclamă, de
marketing și publicitare, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, difuzare de materiale
publicitare pentru terți, printr-o rețea de
comunicații on-line pe internet, difuzare de
materiale publicitare și promoționale, difuzare
de materiale publicitare prin poștă, difuzare
de materiale publicitare online, difuzarea de
anunțuri publicitare și anunțuri comerciale,
difuzarea de date privind publicitatea, difuzarea
de materiale publicitare (pliante, broșuri
și material tipărit), difuzarea de materiale
publicitare, difuzarea informațiilor referitoare la
angajarea absolvenților, difuzarea publicității pe
internet pentru terți, distribuire de anunțuri
publicitare, distribuire de eșantioane, distribuire
de foi volante publicitare, distribuire de material
publicitar prin poștă, 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
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de catalog (indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu), distribuire de materiale publicitare
prin poștă și de suplimente publicitare anexate
la edițiile obișnuite, distribuire de materiale
publicitare, distribuire de mostre în scopuri
publicitare, distribuire de pliante publicitare,
distribuire de prospecte în scop publicitar,
distribuire de prospecte și mostre în scopuri
publicitare, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
distribuire de texte publicitare, distribuirea de
broșuri promoționale, distribuirea de materiale
promoționale tipărite prin poștă, distribuirea de
materiale promoționale, distribuirea de materiale
publicitare tipărite, distribuirea de materiale
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
distribuție de fluturași, broșuri, materiale tipărite
și mostre în scop publicitar, distribuție de
mostre, distribuție de produse în scopuri
publicitare, distribuție de prospecte și de
mostre, distribuție de reclame pe stradă,
distribuție și difuzare de materiale publicitare
(pliante, prospecte, material tipărit, mostre),
editare post-producție de publicitate și reclame,
editare și actualizare de texte publicitare,
efectuare de cercetări de afaceri, efectuarea
de estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing, efectuarea de studii interne privind
comunicările comerciale, efectuarea evaluărilor
de întreprinderi, efectuarea studiilor de
marketing, elaborare de anchete de conjunctură,
elaborare de date statistice comerciale,
elaborare de declarații fiscale (conturi),
elaborare de informații statistice în domeniul
afacerilor, elaborare de rapoarte comerciale,
elaborare de rapoarte pentru proiecte de
afaceri, elaborare de sondaje de opinie,
elaborare de studii de fezabilitate în domeniul
afacerilor, elaborare de studii de marketing,
elaborarea situațiilor financiare, estimare în
afaceri comerciale, estimări pentru marketing,
estimări și evaluări de afaceri în materie
de aspecte comerciale, evaluare a impactului
publicității asupra publicului, evaluare de
oportunități de afaceri, evaluare prin compararea
prețurilor la cazare, evaluarea cerințelor
privind personalul, evaluarea comparativă
(evaluarea practicilor de organizare a afacerilor),
evaluarea oportunităților de afaceri, evaluări
referitoare la administrarea afacerilor în
întreprinderile industriale, evaluări referitoare
la aspecte comerciale, evaluări referitoare
la administrarea afacerilor în întreprinderile
comerciale, evaluări referitoare la administrarea
afacerilor în întreprinderile profesionale, evaluări
și rapoarte efectuate de experți, referitoare la
afaceri, evidență computerizată a registrelor

comerciale, evaluări statistice ale datelor
de marketing, evidență contabilă, evidență
contabilă (pentru terți), evidență contabilă
pentru transferul electronic de fonduri, evidență
contabilă și contabilitate, evidența registrelor
comerciale, experți în domeniul eficienței
activității comerciale, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), expoziții
comerciale și servicii expoziționale, expoziții în
scopuri comerciale sau de publicitate, facturare
a serviciilor de telefonie, facturare, facturare
medicală, facturări, furnizare a unui registru
cu site-urile web ale terților pentru a facilita
tranzacții comerciale, furnizare către firme terțe
a serviciilor de asistență la înființare pentru
administrarea afacerilor, furnizare de analize de
vânzări, furnizare de asistență administrativă
farmaciilor, pentru gestionarea stocurilor de
medicamente, furnizare de asistență (afaceri) în
exploatarea francizelor, furnizare de asistență în
afaceri, furnizare de asistență în managementul
afacerilor, furnizare de asistență pentru
înființarea unei afaceri în sistem de franciză,
furnizare de consiliere cu privire la recrutare
de absolvenți, furnizare de consiliere cu privire
la metode și tehnici de vânzare, furnizare de
consultanță în marketing în domeniul mediilor
sociale, furnizare de date comerciale, furnizare
de date comerciale sub formă de liste de
adrese, furnizare de date computerizate de
afaceri, furnizare de documente de transport
pentru terți (servicii administrative), furnizare de
evaluări ale utilizatorilor în scopuri comerciale
sau publicitare, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizare de
informații cu privire la întreprinderi și informații
cu caracter comercial prin rețele informatice
globale, furnizare de informații comerciale
referitoare la industria agricolă, furnizare de
informații comerciale și de afaceri, furnizare de
informații computerizate privind managementul
afacerilor, furnizare de informații comerciale
(afaceri), furnizare de informații cu privire
la vânzări comerciale, furnizare de informații
cu caracter comercial, furnizare de informații
comerciale, furnizare de informații comerciale
prin rețele informatice globale, furnizare de
informații comerciale computerizate, furnizare
de informații comerciale prin terminale de
calculator, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, furnizare
de informații cu privire la prelucrarea de
date, furnizare de informații comerciale despre
societăți comerciale, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
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de informații despre studii de piață, furnizare
de informații de afaceri, furnizare de informații
de marketing, furnizare de informații de afaceri
în materie de francize, furnizare de informații
de afaceri prin intermediul unui site, furnizare
de informații de contact comerciale și de
afaceri, furnizare de informații de afaceri în
domeniul mediilor sociale, furnizare de informații
de marketing prin site-uri web, furnizare de
informații de contact comerciale și de afaceri, pe
internet, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, furnizare de
informații de marketing în afaceri, furnizare
de informații economice cu privire la fuziuni,
furnizare de informații în materie de contabilitate,
furnizare de informații în materie de angajare,
furnizare de informații în materie de comerț,
furnizare de informații în materie de angajare
printr-o rețea informatică globală, furnizare
de informații în materie de recrutare printr-o
rețea informatică globală, furnizare de informații
în domeniul organizării timpului, furnizare de
informații on-line, de afaceri și comerciale,
furnizare de informații privind managementul
afacerilor, furnizare de informații privind
publicitatea, furnizare de informații publicitare,
furnizare de informații privind afacerile, furnizare
de informații privind recrutarea personalului,
furnizare de informații privind marketingul,
furnizare de informații privind activitățile
comerciale prin intermediul bazelor de date
computerizate, furnizare de informații privind
schimburile comerciale, furnizare de informații
privind comerțul exterior, furnizare de informații
prin internet privind vânzarea de automobile,
furnizare de informații privind produsele și
serviciile pentru consumatori, furnizare de
informații privind servicii de transfer al
angajaților, furnizare de informații pentru
compararea tarifelor hoteliere, furnizare de
informații privind recrutarea forței de muncă,
furnizare de informații statistice în materie de
afaceri, furnizare de informații statistice de
afaceri, furnizare de informații statistice privind
aspectele medicale, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de modele în scopuri publicitare, furnizare de
modele pentru campanii promoționale, furnizare
de personal administrativ, furnizare de personal
de vânzări remunerat pe bază de comision,
furnizare de personal în domeniul vânzărilor,
furnizare de personal temporar pentru asistență
administrativă, furnizare de rapoarte privind
informațiile contabile, furnizare de recomandări
pentru produse de larg consum, furnizare de
servicii de consiliere în domeniul afacerilor
privind francizarea, furnizare de servicii de

consiliere privind marketingul, furnizare de
servicii de secretariat în faza inițială de
constituire a unei întreprinderi, furnizare de
servicii de consiliere în marketing pentru
producători, furnizare de servicii de administrare
a cursurilor academice pentru instituții de
învățământ, furnizare de servicii de informare
și consiliere în domeniul comerțului electronic,
furnizare de servicii online de licitație, furnizare
de servicii publicitare, furnizare de servicii
publicitare computerizate, furnizare de spații
publicitare prin mijloace electronice sau rețele
informatice globale, furnizare de spațiu pe pagini
web pentru promovarea de produse și servicii,
furnizare de spații publicitare, furnizare de spațiu
publicitar în medii electronice, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de statistici comerciale computerizate,
furnizare de statistici de cercetare de piață,
furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizarea de
asistență pentru produse de larg consum cu
privire la software, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizarea de date informatizate
referitoare la afaceri, furnizarea de informații
referitoare la comerțul exterior, furnizarea de
informații comerciale, furnizarea de informații
computerizate referitoare la registre comerciale,
furnizarea de informații despre produse de
larg consum cu privire la software, furnizarea
de informații despre produse de larg consum,
și anume cu privire la cosmetice, furnizarea
de informatii privind bunurile de larg consum,
furnizarea de personal de vânzări pe bază
de contract, furnizarea de informații de piață
referitoare la produsele de consum, furnizarea
de recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, furnizarea de servicii de
administrare a cursurilor academice referitoare
la înregistrarea cursurilor online, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, furnizarea
de spațiu publicitar în publicații periodice,
ziare și reviste, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri
și servicii, furnizarea unui catalog online cu
informații comerciale pe internet, furnizarea
unui ghid de publicitate de căutare online cu
bunurile și serviciile prestate de terți online
pe internet, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții,
gestionare a costurilor medicale, gestionare a
costurilor pentru servicii medicale, gestionare
a inventarului de piese și componente pentru
producători și furnizori, gestionare administrativă
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a clinicilor medicale, gestionare administrativă
a spitalelor, gestionare de fișiere de lucru,
gestionare de fișiere informatice, gestionare
de programe de loializare, de stimulare sau
promoționale pentru clienți, gestionare de
programe de stimulare și fidelizare, gestiune
administrativă externalizată pentru companii,
gestiunea afacerilor de comerț cu amănuntul
pentru terți, gestiunea computerizată a stocurilor,
gestiunea programelor de rambursare pentru
alte persoane, gestiunea stocurilor, reproducere
prin heliografie, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, închiriere de
automate de vânzare, închiriere de distribuitoare
automate pe bază de card, închiriere de
distribuitoare automate acționate cu fise,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, închiriere de echipamente
pentru puncte de vânzare electronice (EPOS),
închiriere de fotocopiatoare, închiriere de mașini
de scris, închiriere de mașini și aparate de
birou, închiriere de material publicitar, închiriere
de orice tip de materiale publicitare sau de
prezentare comercială, închiriere de panouri
de afișare (panouri publicitare), închiriere
de panouri în scopuri publicitare, închiriere
de panouri publicitare, închiriere de panouri
publicitare digitale, închiriere de spații publicitare
în trenuri, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar pe
internet, închiriere de spații publicitare, închiriere
de spațiu publicitar pe site-uri web, închiriere
de spațiu publicitar în broșuri, închiriere
de spațiu publicitar în proprietăți feroviare,
închiriere de spațiu publicitar online, închiriere
de spațiu publicitar și material publicitar,
închiriere de spațiu publicitar pe internet pentru
anunțuri de angajare, închiriere de standuri
de vânzare, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, închiriere spațiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare și a
presei, închirieri de mașini de scris, închiriere
de timp publicitar în cinematografe, închirieri
de mașini de scris și mașini de copiat,
închirieri de spațiu publicitar pe internet,
închirieri de spațiu publicitar, îndeplinirea
funcțiilor unui departament de resurse umane
pentru terți, indexare web în scop comercial
sau publicitar, îndrumări în organizarea și
conducerea afacerilor, informare cu privire la
produse de consum în legătură cu alimente
sau băuturi, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu calculatoarele
portabile, informare și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, informare și consultanță cu privire la
comerțul exterior, informații comerciale, agenții
de informații comerciale, informații comerciale

asistate de calculator, furnizare de informații
comerciale pentru întreprinderi, informații de
marketing, informații despre metode de vânzare,
informații despre vânzarea de produse,
informații în materie de afaceri, informații
pentru afaceri, informații privind clasamentul
vânzărilor de produse, informații sau solicitări
de informații în domeniul afacerilor și al
marketingului, informații și asistență comerciale
pentru consumatori, informații și investigații
comerciale, informații și opinii de experți
privind societățile și afacerile, inițiere de apeluri
telefonice pentru alte persoane, înmatriculare
de vehicule și transfer de titluri de proprietate,
înregistrare pentru returnare de chei pierdute,
înregistrare și transcriere de comunicări scrise,
intermediere de afaceri comerciale pentru
terți, înregistrarea de comunicate scrise și de
date, intermediere de contracte (pentru terți),
intermediere de contracte de publicitate pentru
alte persoane, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de contracte pentru alte persoane,
pentru cumpărarea și vânzarea de produse,
intermediere de contracte de publicitate și
promovare pentru alte persoane, intermediere
de contracte de cumpărare și vânzare de
produse și servicii, pentru alte persoane,
intermediere de cumpărare de produse
pentru terți, intermediere în acordurile privind
vânzarea-cumpărarea de bunuri, intermediere în
materie de contracte de vânzare-cumpărare de
bunuri, intermediere între voluntarii calificați și
organizațiile nonprofit, intermediere publicitară,
intermediere publicitară în cinematografe,
intermedierea contractelor de cumpărare și
vânzare pentru terți, intermedierea de contacte
comerciale și economice, interpretarea datelor
rezultate din cercetarea pieței, intervievare
în scopul cercetării pieței, intervievare pentru
cercetarea calitativă de piață, întocmire de
documente comerciale, întocmire de documente
referitoare la impozitare, întocmire de extrase
de cont, întocmire de facturi, întocmire de
liste de adrese, întocmire de planuri de
marketing, întocmire de prezentări audio și/
sau vizuale pentru afaceri, întocmire de
rapoarte comerciale, întocmire de rapoarte
economice, întocmire de rapoarte de marketing,
întocmire de reclame, întocmire și analiză
de situații financiare pentru afaceri, întocmire
de situații financiare profesionale, întocmirea
computerizată a statelor de plată, întocmirea
de CV-uri pentru alte persoane, întocmirea de
declarații anuale pentru întreprinderi comerciale,
întocmirea de texte de publicitate comercială,
întocmirea declarațiilor fiscale, întocmirea
situațiilor financiare, întocmirea statelor de plată



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/06/2021-13/06/2021

(pentru terți), întocmirea statelor de salarii,
întreținere de registre de personal (pentru terți),
întreținere de registre de active (pentru terți),
întreținere de registre (pentru terți), introducere
de date și prelucrare de date, introducere
de materiale tipărite în plicuri, inventar,
inventariere de mărfuri, investigații comerciale,
investigații pentru afaceri, investigații privind
strategia de marketing, leasing de personal,
investigații și cercetări asupra societăților
comerciale, licitaţii în domeniul imobiliar, licitații
organizate prin rețele de telecomunicație,
licitații prin telefon și prin televiziune,
lipirea de afișe publicitare, management de
afaceri comerciale, management computerizat
de birouri, management de afaceri cu
privire la cluburi sportive, management
de afaceri în domeniul atracțiilor pentru
vizitatori, management de hoteluri pentru
terți, management de personal din domeniul
marketingului, management de personal din
domeniul vânzărilor, management de restaurant
pentru terți, management hotelier pentru
terți, management în procesele de afaceri,
management promoțional pentru persoane
celebre, managementul activităților comerciale,
managementul activităților de impresariat
artistic, managementul afacerilor cu flote de
transport (pentru terți), managementul afacerilor
cu parcuri auto (pentru terți), managementul
afacerilor de programe de rambursare pentru
alte persoane, management promoțional pentru
personalități sportive, managementul afacerilor
în sectorul transport și livrări, managementul
afacerilor în domeniul logistic, pentru alte
persoane, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul afacerilor
și consultanță în materie de organizare a
întreprinderii, managementul clinicilor medicale
pentru terți, managementul companiilor
aeriene, managementul computerizat al afacerii
(pentru terți), managementul de afaceri
al locurilor amenajate pentru divertisment,
managementul instalațiilor sportive (pentru
terți), managementul întreprinderilor, inclusiv
consultanță privind aspectele demografice,
managementul întreprinderilor industriale și
comerciale pentru dotarea acestora cu
articole de birou, managementul întreprinderii
(pentru terți), managementul proiectelor
de afaceri (pentru terți), managementul
proiectelor de afaceri, managementul relației
cu clienții, managementul resurselor de
personal, managementul resurselor umane,
managementul și administrarea afacerilor,
managementul și consultanța în procesele
de afaceri, managementul societății (pentru

terți), managementul spitalelor, marketing afiliat,
marketing comercial (în afară de comercializare),
marketing de baza de date, marketing de
produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, marketing de referință,
marketing destinat unui anumit scop, marketing
digital, marketing direct, marketing financiar,
marketing imobiliar, marketing în cadrul publicării
de software, marketing pentru evenimente,
marketing pe internet, marketing prin telefon,
marketing promoțional, difuzare de materiale
publicitare, mediere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, mostre de produse,
negociere de contracte comerciale pentru alte
persoane, negociere de contracte cu plătitorii
de servicii medicale, negociere de contracte
de publicitate, negociere de contracte privind
achiziția și vânzarea de produse, negociere
de tranzacții comerciale pentru artiști scenici,
negociere de tranzacții comerciale pentru
terți, negociere și încheiere de tranzacții
comerciale pentru terți, negociere și încheiere
de tranzacții comerciale pentru terți prin sisteme
de telecomunicații, obținere de contracte pentru
achiziția și vânzarea de produse și servicii,
obținere de contracte de vânzare de produse,
pentru alte persoane, obținerea de informații
comerciale, obținerea de informații în domeniul
afacerilor, referitoare la statutul societăților,
obținerea de informații în domeniul afacerilor,
referitoare la activitățile societăților, obținerea
de statistici de afaceri (pentru terți), oferire
de servicii de registre cu informații pentru
afaceri, într-o rețea globală de calculatoare,
operarea unei centrale telefonice interioare
pentru alte persoane, optimizarea motoarelor de
căutare, oferte pentru licitații online în numele
terților, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, optimizarea
traficului pe site, organizare de abonamente
la pachete media, organizare de abonamente
la ziare electronice, organizare de abonamente
la un canal de televiziune, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la servicii de internet,
organizare de abonamente la servicii telefonice,
organizare de cumpărări colective, organizare
de demonstrații în scopuri publicitare, organizare
de demonstrații în scopuri de afaceri, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, organizare
de evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții cu scop
comercial sau antreprenorial, organizare de
expoziții comerciale, organizare de expoziții
de flori și plante în scopuri comerciale sau



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/06/2021-13/06/2021

publicitare, organizare de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
expoziții în scopuri comerciale, organizare de
expoziții în scop comercial, organizare de
expoziții în scopuri publicitare, organizare de
expoziții și evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de expuneri în scop
de afaceri, organizare de întâlniri de afaceri,
organizare de licitații pe internet, organizare
de lansări de produse, organizare de licitații
virtuale interactive, organizare de parade de
modă în scopuri comerciale, organizare de
parade de modă în scopuri de promovare
a vânzărilor, organizare de prezentări în
scop comercial, organizare de prezentări în
scopuri comerciale, organizare de prezentări
în scop mercantil, organizare de prezentări
cu scop comercial, organizare de prezentări
în scopuri publicitare, organizare de prezentări
de firme comerciale în domeniul achiziționării
și comercializării de produse, organizare de
prezentări comerciale, organizare de programe
de fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, organizare
de târguri comerciale și expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare de
târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale în scopuri publicitare, organizare de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, organizare de testări
ale competențelor profesionale, organizare de
tranzacții comerciale și contracte comerciale,
organizare de tranzacții comerciale pentru alte
persoane prin intermediul shop-urilor online,
organizare de vânzări prin licitație, organizare,
exploatare și monitorizare a programului de
stimulare, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de fidelizare pentru clienți,
organizare, gestionare și monitorizare a
programelor de stimulare și fidelizare, organizare
pentru dispunerea de spațiu publicitar în ziare,
organizare și administrare de programe de
fidelitate pentru clienți, organizare și coordonare
de expoziții în scop comercial, organizare
și coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
coordonare de vânzări prin licitație, organizare
și coordonare de licitații imobiliare, organizare
și coordonare de vânzări la licitație prin
telefon, organizare și coordonare de vânzări

la licitație televizate, organizare și coordonare
de expoziții de artă în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și coordonare de
piețe de vechituri, organizare și coordonare de
licitații pe internet, organizare și coordonare de
vânzări de bovine, organizare și coordonare de
vânzări, pentru alte persoane, de animale și
bovine înregistrate și comerciale, organizare și
coordonare de vânzări de animale, organizare
și coordonare de licitații și licitații inverse prin
intermediul telefoanelor mobile, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, organizare
și coordonare de licitații și licitații inverse
prin rețele informatice și de telecomunicații,
organizare și coordonare de târguri de locuri de
muncă, organizare și coordonare de evenimente
de marketing, organizare și coordonare de
expoziții și spectacole comerciale, organizare
și coordonare de demonstrații în scopuri
publicitare, organizare și coordonare de târguri
legate de publicare, organizare și coordonare de
târguri de recrutare, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, organizare și coordonare
de prezentări în scopuri publicitare, organizare
și coordonare de târguri de afaceri, organizare
și coordonare de târguri comerciale, organizare
și desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și gestionare de
programe de stimulare și fidelizare comerciale,
organizare și plasare de reclame, organizare
și realizare de târguri comerciale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizarea administrării afacerilor, organizarea
afacerilor, consultanță în organizarea afacerilor,
organizarea de concursuri în scopuri publicitare,
organizarea de expoziții în scopuri comerciale,
organizarea de expoziții în scopuri publicitare,
organizarea de prezentări de modă în scop
promoțional, organizarea de prezentări în
scopuri publicitare, organizarea de publicitate,
organizarea de servicii contractuale (comerciale)
cu terți, organizarea de târguri în scopuri
comerciale și publicitare, (organizarea de)
trageri la sorți cu premii în scopuri
publicitare, organizarea de trageri la sorți cu
premii în scopuri promoționale, organizarea
distribuției de mostre publicitare pe baza
chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului, organizarea distribuției de texte
publicitare pe baza chestionarelor efectuate prin
intermediul telefonului, organizarea distribuției
de mostre publicitare, organizarea întâlnirilor
de afaceri, organizarea pentru terți de servicii
de mesaje telefonice de întâmpinare și de
servicii de recepționare telefonică, organizarea
și coordonarea de licitații, organizarea și
coordonarea de târguri și expoziții în scopuri
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comerciale, organizarea și coordonarea de
târguri și expoziții în scopuri publicitare,
organizarea și desfășurarea de prezentări
de produse, organizarea și managementul
afacerilor, inclusiv administrarea personalului,
perforare de cartele (funcții administrative),
planificare a întâlnirilor de afaceri, planificare
corporativă, planificare de strategii de marketing,
planificare privind gestionarea afacerilor,
respectiv căutare de asociați pentru fuziuni,
preluări, precum și înființări de întreprinderi,
planificare și organizare de târguri comerciale,
expoziții și prezentări în scopuri economice
sau publicitare, planificare strategică de afaceri,
planificarea administrării afacerilor, planificare
strategică în afaceri, planificarea afacerilor,
planificarea afacerilor pentru întreprinderi,
planificarea de abonamente la ziare, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), planificarea
ocupării personalului, planificarea succesiunii de
afaceri, plasare de personal, plasare de personal
în domeniul design-ului, plasare de personal
permanent, plasare de personal temporar,
plasare de reclame, plasare și recrutare de
personal, plasarea de anunțuri publicitare pentru
terți, plasarea forței de muncă, pregătire
de anunțuri publicitare, pregătire de anunțuri
publicitare personalizate, în folosul terților,
pregătire de campanii publicitare, pregătire de
documente, pregătire de documente publicitare,
pregătire de liste de adrese poștale pentru
servicii de publicitate directă prin poștă (cu
excepția comercializării), pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru terți,
pregătire de publicații publicitare, pregătire de
rapoarte de analiză a pieței, pregătire de
rapoarte și studii de piață, pregătire de statistici
(afaceri), pregătire de statistici comerciale,
pregătire de statistici de afaceri, pregătire de
studii de proiect referitoare la aspecte legate
de afaceri, pregătire și compilare de rapoarte
și informații de afaceri și comerciale, pregătire
și plasare de anunțuri publicitare de exterior
pentru terți, pregătire și plasare de anunțuri
publicitare pentru terți, pregătire și prezentare
de reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
pregătire și realizare de planuri și concepte
media și de publicitate, pregătirea computerizată
a inventarului, pregătirea de prezentări
audiovizuale pentru publicitate, pregătirea
contabilității computerizată, pregătirea evaluării
computerizate în vedera impozitării
(contabilitate), pregătirea inventarierii, pregătirea
și distribuirea reclamelor, pregătirea șu
întocmirea declarațiilor de impozit pe venit,
prelucrare a solicitărilor telefonice de informații
privind produsele și serviciile promovate,
prelucrare administrativă a reclamațiilor în

perioada de garanție, prelucrare administrativă
de comenzi de achiziție plasate prin telefon
sau calculator, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție computerizate, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă, prelucrare
automată de date, prelucrare computerizată
de texte, prelucrare de date, prelucrare
de date informatice, prelucrare de date
pentru întreprinderi comerciale, prelucrare
de date pentru colectarea de date în
scopuri comerciale, prelucrare de date,
sistematizare și management, prelucrare de
documente de înregistrare a garanției, în
folosul terților, prelucrare de texte publicitare,
prelucrare electronică a datelor, prelucrare
electronică a comenzilor, prelucrare și
organizare administrativă de comenzi prin
poștă, prelucrarea administrativă a comenzilor
de achiziție în cadrul serviciilor furnizate de
societăți de comandă prin poștă, prelucrarea
administrativă a datelor, prelucrarea de date
informatice, prelucrarea rezultatelor studiilor
de afaceri, prestarea de servicii de piață
inteligentă, previzionare de marketing, previziuni
de piață, previziuni economice, previziuni și
analize economice, prezentare de bunuri și
servicii prin mijloace electronice, de asemenea
în beneficiul așa-ziselor servicii de achiziții
prin intermediul televiziunii și la domiciliu,
prezentare de bunuri si servicii, prezentare de
echipament fotografic (în scopuri publicitare),
prezentare de firme pe internet și în alte
medii de comunicare, prezentare de firme și
produse și servicii ale acestora pe internet,
prezentare de produse, prezentare de produse
financiare în mijloace de comunicare, pentru
vânzarea cu amănuntul, prezentare de produse
în scop publicitar, prezentare de produse în
scopuri promoționale, prezentare de produse
și servicii (în scopuri promoționale/publicitare),
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
prezentări de modă în scopuri comerciale,
prezentări de produse și servicii de afișare
a produselor, producție de clipuri publicitare
pentru radio, producție de clipuri publicitare,
producție de emisiuni de teleshopping, producție
de înregistrări audio în scopuri de marketing,
producție de înregistrări video în scopuri
publicitare, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, producție de înregistrări
de sunet în scopuri publicitare, producție
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
producție de material publicitar și anunțuri
publicitare, producție de material publicitar,
producție de material publicitar vizual, producție
de materiale publicitare, producție de programe
de teleshopping, productie de publicitate
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televizata si radiofonica, producție de reclame
cinematografice, producție de reclame radio,
producție și distribuție de reclame la radio și la
televiziune, profilarea consumatorilor în scopuri
comerciale sau de marketing, proiectare de
studii ale opiniei publice, proiectare de studii de
marketing, promovare a vânzărilor de produse și
servicii ale terților prin evenimente promoționale,
promovare a vânzărilor de produse din industria
modei prin articole promoționale în reviste,
promovare a vânzărilor pentru terți prin
programe de timbre comerciale, promovare a
vânzărilor prin mijloace audiovizuale, promovare
a vânzărilor prin programe de fidelizare a
clienților, promovare computerizată de afaceri,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și
de comunicații, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de concerte
muzicale, promovare de evenimente speciale,
promovare de produse și servicii pentru
terți, promovare de produse și servicii ale
altor persoane prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovare de produse
și servicii ale terților prin programe de
carduri de reduceri, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul anunțurilor publicitare
pe pagini de internet, promovare de produse
și servicii ale terților prin intermediul unui
program preferențial pentru clienți, promovare de
produse și servicii ale terților printr-un program
de carduri cu premii de fidelitate, promovare
de servicii de asigurare, in numele unor terti,
promovare de servicii financiare și de asigurări,
în numele terților, promovare de târguri în scop
comercial, promovare (publicitate) de călătorii,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare (publicitate)
de concerte, promovare și realizare de expoziții
comerciale, promovare vânzării de bunuri
și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea avantajelor tehnologiilor de iluminat
cu eficiență energetică în rândul specialiștilor din
domeniul iluminatului, promovarea comercială,
promovarea de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de carduri de reduceri,
promovarea desenelor altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea muzicii altor persoane prin
furnizarea de portofolii online pe un site
web, promovarea operelor de artă ale altor

persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin internet,
promovarea produselor și serviciilor altor
persoane prin posibilitatea sponsorilor de a-și
asocia produsele și serviciile cu programe de
premiere, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
activități sportive, promovarea produselor și
serviciilor terților prin administrarea vânzărilor
și programelor cu stimulente promoționale
care implică timbre comerciale, promovarea
produselor și serviciilor terților, prin distribuirea
de cupoane, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor de
a-și asocia produsele și serviciile cu competiții
sportive, promovarea produselor și serviciilor
terților prin distribuirea de cupoane, promovarea
produselor și serviciilor terților prin programe tip
teleshoping, promovarea produselor și serviciilor
prin sponsorizare, promovarea serialelor (filme)
pentru terți, promovarea vânzării de bunuri și
servicii pentru terți prin acordarea de puncte
de fidelizare pentru folosirea de cărții de credit,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, promovarea
vânzărilor, promovarea vânzărilor la puncte
de cumpărare sau de vânzare, pentru alte
persoane, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, promovarea
vânzărilor pentru terți, propagare stradală de
materiale publicitare, prospectare de piață,
publicare de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, în format electronic,
publicare de materiale promoționale, publicare
de materiale publicitare, publicare de materiale
publicitare online, publicare de materiale și
texte publicitare, publicare de texte publicitare,
publicare electronică de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicarea de broșuri
publicitare, publicitar (difuzare de materiale -e),
publicitar (pregătirea de texte -e), publicitate cu
răspuns direct, publicitate de tip pay-per-click
(PPC), publicitate directă prin poștă, publicitate
directă prin poștă pentru atragerea de noi
clienți și menținerea bazei de clienți existente,
publicitate în cinematografe, publicitate în
domeniul turismului și călătoriilor, publicitate
în presa de interes general și în presa de
specialitate, publicitate în reviste, publicitate în
reviste, broșuri și ziare, publicitate în sectorul
transport și livrare, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, publicitate
în vederea recrutării personalului, publicitate,
inclusiv promovare de produse și servicii ale
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terților prin sponsorizare și contracte de licență
referitoare la evenimente sportive internaționale,
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
pe peliculă cinematografică, publicitate pentru
ascensoare, publicitate pe taxi, publicitate
pentru bunurile și serviciile altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vizualizeze
și să compare în mod convenabil bunurile
oferite de respectivii comercianți, publicitate
pentru cinematografe, publicitate pentru
imobile comerciale sau rezidențiale, publicitate
pentru pelicule cinematografice, publicitate
pentru produsele altor comercianți, care
dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, publicitate pentru recrutare de
personal, publicitate pentru site-urile web
ale firmelor, publicitate pentru terți pe
internet, publicitate prin bannere, publicitate
prin corespondență, publicitate prin intermediul
mediilor electronice și îndeosebi prin internet,
publicitate prin intermediul rețelelor de telefonie
mobilă, publicitate prin intermediul panourilor
electronice de afișare, publicitate prin internet
pentru vânzare de automobile, publicitate prin
transmisia de publicitate online pentru terți prin
rețele de comunicații electronice, publicitate
prin toate mijloacele publice de comunicare,
publicitate promoțională desfășurată prin telefon,
publicitate promoțională pentru proiecte de
explorare, publicitate promoțională privind
practica în formarea filozofică, publicitate
promoțională privind pregătirea în filozofie,
publicitate radio și de televiziune, publicitate
radiofonică, publicitate referitoare la produse
farmaceutice și de imagistică in vivo, publicitate
și marketing, publicitate și reclamă, publicitate
și reclamă prin intermediul televiziunii, radioului,
poștei, publicitate televizată, punere la dispoziție
de directori pentru scoietăți intermediare, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
rapoarte aferente analizelor de piață, rapoarte
și studii de piață, reactualizarea materialelor
publicitare, realizare de abonamente la
pachete de informații, realizare de anunțuri
publicitare pentru terți, realizare de broșuri
publicitare, realizare de expoziții comerciale în
domeniul automobilelor, realizare de expoziții
în scopuri comerciale, realizare de material
publicitar, realizare de înregistrări video în
scopuri publicitare, realizare de materiale
publicitare, realizare de programe de acordare

a stimulentelor pentru angajați, realizare de
sondaje de opinie politice, realizare de sondaje
online de cercetare în domeniul administrării
afacerilor, realizare de studii de piață care
implică sondaje de opinie, realizare de studii
în domeniul relațiilor publice, realizare de
târguri comerciale, realizare de târguri și
expoziții virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), realizarea de benzi
video, discuri în format video și înregistrări
audiovizuale cu caracter promoțional, realizarea
de studii de proiect referitoare la aspecte
legate de afaceri, recrutare (casting) de actori,
recrutare de operatori politici, recrutare de
personal, recrutare de personal de conducere
de nivel superior, recrutare de personal de
zbor, recrutare de personal executiv, recrutare
de personal la sol pentru aeroporturi, recrutare
de personal pe perioadă determinată, recrutare
de personal pentru asistență administrativă,
recrutare de personal pentru domeniul
informatic, recrutare de personal pentru linii
aeriene, recrutare de personal permanent,
recrutare de personal tehnic temporar, recrutare
de voluntari politici, recrutare și plasare a
forței de muncă, recuperare de informații
comerciale computerizate, redactare de scenarii
pentru scopuri publicitare, redactare de studii
pentru proiecte de afaceri, redactare de
texte publicitare, redactări de texte publicitare,
redistribuire de personal, regie de film pentru
filme publicitare, regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de telecomunicații,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii
de asigurări, pentru a permite clienților
să compare și să cumpere comod aceste
servicii, reorganizare a proceselor de afaceri,
reproducere de arhive (hârtie), reproducere de
documente, reproducere de documente (servicii
de fotocopiere), reproducere de fișiere (hârtie),
reproducere de material publicitar, reproducerea
de schițe, revizii contabile, revizuire a costurilor
cu servicii medicale, selectare de personal de
conducere, selectarea personalului prin teste
psihologice, selecție de personal (pentru terți),
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative de birou
(pentru terți), servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
de carduri de fidelitate, servicii administrative
privind înregistrarea cardurilor de credit, servicii
administrative privind gestionarea dosarelor
judecătorești, servicii administrative privind
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trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative privind trimiterile la
spital, servicii administrative privind relocarea
de personal, servicii administrative privind
vămuirea, servicii administrative pentru trimiteri
medicale, servicii administrative referitoare la
trimiteri către antreprenori generali în construcții,
servicii administrative referitoare la trimiteri
către agenți de asigurări, servicii administrative
referitoare la planurile de cumpărare de
acțiuni de către angajați, servicii administrative
referitoare la pelucrarea reclamațiilor în perioada
de garanție, servicii ale agențiilor de export,
servicii ale agențiilor de informații comerciale,
servicii ale agențiilor de plasare pentru personal
de birou, servicii ale agențiilor de import, servicii
ale agențiilor de plasare a forței de muncă pentru
personalul paramedical, servicii ale agențiilor de
plasare a forței de muncă pentru personalul
medical, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate, iar
licitația are loc pe internet, servicii computerizate
de cercetare de piață, servicii consultative
în domeniul managementului afacerilor privind
francizarea, servicii de abonamente la ziare,
pentru terți, servicii de abonamente la publicații
online, pentru terți, servicii de achiziții,
servicii de achiziții de cupoane pentru alte
persoane, servicii de administrare a afacerilor,
servicii de administrare pentru birou (pentru
terți), servicii de administrare a arhivei,
respectiv indexarea documentelor pentru terți,
servicii de administrare a aeroporturilor,
servicii de administrare comercială pentru
prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare a afacerilor privind achiziția de
întreprinderi, servicii de administrare a afacerilor
furnizate de agenții teatrale, servicii de
administrare electronică a inventarului, servicii
de administrare a afacerilor în domeniul
sănătății, servicii de administrare a afacerilor în
domeniul transporturilor, servicii de administrare
a afacerilor pentru prelucrarea vânzărilor
realizate într-o rețea informatică globală, servicii
de administrare a comunităților online, servicii
de administrare a expozițiilor comerciale, servicii
de administrare de stocuri, servicii de afaceri
privind înființarea de afaceri, servicii de agenție
de ocupare a forței de muncă cu privire la
servicii de au pair, servicii de agenție de
marketing, servicii de agenție de ocupare a forței
de muncă pentru furnizare de personal pentru

administrarea caselor de prezentare, servicii de
agenție de ocupare a forței de muncă pentru
personal bilingv, servicii de agenție de ocupare
a forței de muncă oferite pentru bone, servicii
de agenție de ocupare a forței de muncă pentru
infirmieri, servicii de agenție de ocupare a forței
de muncă pentru plasarea personalului medical
și de îngrijire, servicii de agenție de personal în
sectorul industriei electronice, servicii de agenție
de plasare pentru muncă temporară, servicii de
agenție de publicitate, servicii de agenție literară
constând în negocierea contractelor, servicii de
agenție pentru organizarea de prezentări de
afaceri, servicii de agenție pentru promovarea
personalităților sportive, servicii de agenții de
dactilografiere, servicii de agenții de modele
referitoare la publicitate, servicii de agenții
de modele în scopuri publicitare, servicii de
agenții de modele privind promovarea vânzărilor,
servicii de agenții de modele pentru promovarea
vânzărilor, servicii de agenții de modele, servicii
de agenții de plasare pentru persoane cu
aptitudini în utilizarea calculatoarelor, servicii
de agenții de ocupare a forței de muncă
pentru personalul care ocupă posturi generale
administrative, servicii de amenajare de vitrine
în scopuri publicitare, servicii de amenajare
de vitrine pentru magazinele de vânzare cu
amănuntul, servicii de amenajare și decorare de
vitrine, servicii de analiză a datelor comerciale,
servicii de analiză a prețurilor, servicii de analiză
comercială, servicii de analiză de piață privind
vânzarea de bunuri, servicii de analiză de
piață privind disponibilitatea bunurilor, servicii
de analiză de piață privind vânzarea de
antichități, servicii de analiză de piață privind
disponibilitatea antichităților, servicii de analiză
de piață, servicii de analiză în managementul
afacerilor, servicii de analiză și cercetare
de piață, servicii de analiza si cercetare a
pietei, servicii de angajare de personal pentru
secretariat, servicii de analiză și raportare
statistică în scopuri comerciale, servicii de
anunțuri clasificate, servicii de anunțuri în scopuri
publicitare, servicii de aprovizionare pentru
terți (achiziții de bunuri și servicii pentru alte
întreprinderi), servicii de aprovizionare cu băuturi
alcoolice pentru terți (achiziție de bunuri pentru
alte întreprinderi), servicii de aprovizionare cu
articole de birou pentru terți, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, servicii
de asistență în afaceri privind înființarea și
operarea de francize, servicii de asistență oferită
persoanelor disponibilizate de către companie
(outplacement), servicii de asistență privind
publicitatea, servicii de asistență și consultanță
în domeniul managementului companiilor din
sectorul energetic, servicii de asistență și
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consultanță în managementul afacerilor, servicii
de asistență și consultanță pentru publicitate,
marketing și promovare, servicii de asistență și
informare în organizarea afacerii și gestiunea
afacerilor comerciale, servicii de birou pentru
colectarea electronică de date, servicii de birou
pentru manipularea electronică de date, servicii
de birou pentru regruparea electronică de date,
servicii de căutare și angajare de personal de
conducere, servicii de căutare și selectare de
personal de conducere, servicii de cercetare
cu privire la publicitate și marketing, servicii
de cercetare de piață pentru editori, servicii de
cercetare de piață privind fidelizarea clienților,
servicii de cercetare de piață privind obiceiurile
de utilizare a internetului, servicii de cercetare
în domeniul afacerilor, servicii de cercetare
privind publicitatea, servicii de cercetare și
consultanță în domeniul afacerilor, servicii de
cercetare și informații în domeniul afacerilor,
servicii de cercetare și informații în afaceri,
servicii de cercetare și analiză de piață, servicii
de cercetări în domeniul afacerilor, servicii de
club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de cărți
membrilor săi, servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de colaborări de afaceri în rețea, servicii
de colectare computerizată a datelor la punctul
de vânzare pentru comercianții cu amănuntul,
servicii de comandă în contul terților, servicii
de comandă cu ridicata, servicii de colectare
de date privind cercetarea pieței, servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la produse de
papetărie, servicii de comerț cu amănuntul în
magazine de covoare, servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la hardware de calculator,
servicii de comerț cu amănuntul cu privire la
software de calculator, servicii de comerț cu
amănuntul cu privire la materiale de construcții,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu căni și pahare, servicii
de comerț cu amănuntul de opere de artă
furnizate de galerii de artă, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul online pentru muzică

și filme descărcabile și preînregistrate, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la hardware de
calculator, servicii de comerț cu ridicata cu privire
la software de calculator, servicii de comerț cu
ridicata în legătură echipamente electrocasnice,
servicii de comerț cu ridicata în legătură cu
căni și pahare, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de comparare a prețurilor,
servicii de comparare a prețurilor la energie,
servicii de compilare de date statistice, servicii
de comunicare cu ajutorul bloggerilor, servicii
de comunicaţii corporative, servicii de consiliere
în afaceri privind francizarea, servicii de
consiliere în domeniul managementului privind
francizele, servicii de consiliere în materie de
remunerare a personalului, servicii de consiliere
în materie de angajare, servicii de consiliere
privind marketingul, servicii de consiliere privind
administrarea afacerilor, servicii de consiliere
privind analiza activității economice, servicii de
consiliere privind organizarea și administrarea
afacerilor, servicii de consiliere referitoare la
declarațiile de venit (contabilitate), servicii de
consiliere referitoare la tranzacții comerciale,
servicii de consiliere și consultanță privind
plasarea forței de muncă, servicii de consiliere
și consultanță referitoare la agenții de import-
export, servicii de consiliere și consultanță
privind achiziționarea de produse pentru terți,
servicii de consultanță comercială cu privire
la administrarea barurilor în care se servesc
sandviciuri, servicii de consultanță comercială
în sectorul agricol, servicii de consultanță
comercială cu privire la deschiderea de
restaurante, servicii de consultanță comercială
cu privire la administrarea de restaurante, servicii
de consultanță comercială privind stabilirea
salariilor și a schemei personalului, servicii de
consultanță comercială cu privire la deschiderea
de baruri în care se servesc sandviciuri, servicii
de consultanță comercială privind dezvoltarea
produselor, servicii de consultanță comercială
cu privire la fabricarea de produse, servicii
de consultanță comercială privind deschiderea
unei reprezentanțe auto, servicii de consultanță
(comercială) privind operațiunile de franciză,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul întreprinderilor din sectorul
public, servicii de consultanță comercială
în materie de lichidări comerciale, servicii
de consultanță comercială privind stabilirea
salariilor și a schemei personalului prin
evaluarea posturilor, servicii de consultanță
(comercială) privind deschiderea de francize,
servicii de consultanță (comercială) privind
managementul afacerilor, servicii de consultanță
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comercială privind utilizarea calculatoarelor,
servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor, servicii de consultanță
comercială cu privire la alegerea calculatoarelor,
servicii de consultanță fiscală și asistență
la întocmirea declarațiilor fiscale, servicii de
consultanță în afaceri privind implementarea
de sisteme de management al calității, servicii
de consultanță în materie de management al
afacerilor, servicii de consultanță în afaceri
privind producția, servicii de consultanță în
afaceri privind organizarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță
în afaceri privind geationarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de consultanță în
recrutare, servicii de consultanță în domeniul
carierei (altele decât cele cu scop educativ
și de instruire), servicii de consultanță în
legătură cu achizițiile, servicii de consultanță în
achiziții de întreprinderi, servicii de consultanță
în afaceri, servicii de consultanță în afaceri
privind marketingul, servicii de consultanță în
marketing, servicii de consultanță în materie de
organizare și management al afacerilor, servicii
de consultanță în materie de organizare și
managementul afacerilor, servicii de consultanță
în afaceri privind prelucrarea datelor, servicii de
consultanță în afaceri privind deschiderea unei
reprezentanțe auto în sistem de franciză, servicii
de consultanță în contabilitatea comercială,
servicii de consultanță în materie de angajări,
servicii de consultanță în managementul
afacerilor pentru întreprinderi industriale, servicii
de consultanță în managementul afacerilor
pentru întreprinderi comerciale, servicii de
consultanță în domeniul segmentărilor de
piață, servicii de consultanță în afaceri
privind performanțele întreprinderilor, servicii de
consultanță în materie de angajare de forță
de muncă privind personalul care prelucrează
date, servicii de consultanță în afaceri privind
insolvabilitatea, servicii de consultanță în
administrarea afacerilor, servicii de consultanță
în managementul afacerilor, servicii de
consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de consultanță în managementul afacerilor, prin
intermediul internetului, servicii de consultanță
în domeniul marketingului pe internet, servicii
de consultanță în domeniul marketingului
afiliat, servicii de consultanță în legătură cu
reclame, publicitate și marketing, servicii de
consultanță în domeniul elaborării de concepte
publicitare, servicii de consultanță privind
identitatea corporativă, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor în domeniul
tehnologiei informațiilor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor, servicii de

consultanță pentru pregătirea și realizarea de
tranzacții comerciale, servicii de consultanță
privind recrutarea de personal, servicii de
consultanță privind achiziționarea de produse
în numele unor firme, servicii de consultanță
privind studiul de piață, servicii de consultanță
privind plasarea personalului, servicii de
consultanță privind comenzile de articole
de papetărie, servicii de consultanță privind
gestiunea comercială, servicii de consultanță
privind marketingul, servicii de consultanță
privind planificarea afacerilor, servicii de
consultanță privind managementul riscurilor
comerciale, servicii de consultanță privind
comerțul internațional, servicii de consultanță
privind planificarea comercială, servicii de
consultanță privind prelucrarea electronică a
datelor, servicii de consultanță privind activitățile
promoționale, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor
terți, servicii de consultanță privind structura
companiilor, servicii de consultanță privind
promovarea de vânzări, servicii de consultanță
privind structura firmelor, servicii de consultanță
privind managementul afacerilor și operațiile
comerciale, servicii de consultanță privind
organizarea afacerilor, servicii de consultanță
privind relațiile publice, servicii de consultanță
privind publicitatea pentru beneficiarii de
francize, servicii de consultanță privind strategiile
comerciale, servicii de consultanță privind
prelucrarea de date, servicii de consultanță
privind publicitatea, servicii de consultanță
pentru orientare profesională, servicii de
consultanță privind administrarea hotelurilor și
managementul hotelier, servicii de consultanță
privind administrarea call center-urilor, servicii
de consultanță pentru firme cu privire la
planificarea și recuperarea în caz de dezastru,
servicii de consultanță referitoare la achiziții
de bunuri și servicii, servicii de consultanță și
consiliere în managementul afacerilor, servicii de
consultanță și asistență în domeniul strategiei
comerciale, servicii de consultanță și informare
cu privire la contabilitate, servicii de consultanță
și consiliere referitoare la plasarea forței de
muncă, servicii de consultanță și consiliere
referitoare la administrarea personalului, servicii
de consultanță și de management al afacerilor,
servicii de consultanță și consiliere referitoare la
recrutarea de personal, servicii de contabilitate
pentru fonduri de pensie, servicii de contabilitate
și evidență contabilă, servicii de contabilitate
privind costurile în întreprinderi agricole, servicii
de contabilitate pentru taxe școlare, servicii
de contabilitate pentru taxele școlare, servicii
de contabilitate computerizată, servicii de
contabilitate privind conturi de creanțe, servicii
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de coordonare de proiecte de afaceri pentru
proiecte de construcții, servicii de contabilitate
pentru fuziuni și achiziții, servicii de copiere,
servicii de corelare a rețelelor de publicitate
online pentru conectarea persoanelor din
publicitate la site-uri web, servicii de creare
de mărci (publicitate și promovare), servicii
de creare de mărci, servicii de cumpărare de
media, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de dactilografiere, servicii de
depunere a declarațiilor fiscale, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
servicii de editare de publicitate, servicii
de editare de texte publicitare, servicii de
evaluare a costurilor, servicii de evaluare
a mărcilor, servicii de evaluare a riscurilor
afacerilor, servicii de evaluare comparativă,
servicii de evidență a cadourilor, servicii de
evidență a personalului, servicii de examinare
a managementului și organizării afacerilor,
servicii de expertiză în afaceri, servicii de
expertiză contabilă judiciară, servicii de expertiză
în materie de eficiența afacerilor, servicii de
expertize în domeniul eficienței comerciale,
servicii de expertize în domeniul eficienței
economice, servicii de expoziție pentru marfă,
servicii de expunere comercială de mărfuri,
servicii de externalizare (asistență în afaceri),
servicii de externalizare sub formă de organizare
de achiziții de produse pentru alte persoane,
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, servicii de facturare, servicii
de facturare în domeniul sănătății, servicii
de facturare în domeniul energiei, servicii
de facturare medicală pentru doctori, servicii
de facturare medicală pentru spitale, servicii
de facturare pentru întreprinderi, servicii de
fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de
fidelizare, motivare și recompensare, servicii
de franciză care oferă asistență în afaceri,
servicii de fotocopiere, servicii de franciză
pentru asistență de marketing, servicii de
funcții administrative, servicii de furnizare de
informații comerciale, servicii de furnizare de
informații privind comerțul exterior, servicii de
furnizare de informații online prin intermediul
unui registru comercial, servicii de gestionare
a forței de muncă pentru tehnicieni de filme
și televiziune, servicii de gestionare a datelor,
servicii de gestionare a vânzărilor, servicii de
gestionare a lanțului de aprovizionare, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de grafică publicitară, servicii

de head hunting, servicii de agenţii de import și
export, servicii de identitate corporativă, servicii
de impresariat pentru manechine, servicii de
informare cu privire la aspecte comerciale,
servicii de informare privind afacerile, servicii de
informare privind prelucrarea de date, servicii
de informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informare și consiliere în materie
de tarife, servicii de informații computerizate cu
privire la evaluarea oportunităților de afaceri,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de pe
internet, servicii de informații comerciale, servicii
de informații comerciale furnizate prin accesul la
bază de date computerizată, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale computerizate, servicii de
informații comerciale, prin internet, servicii de
informații comerciale referitoare la vinuri, servicii
de informații de piață privind statisticile de piață,
servicii de informații de piață privind rapoartele
comerciale, servicii de informații despre piața de
consum, servicii de informații de piață privind
indiciile bursiere, servicii de informații economice
în scop comercial, servicii de informații
privind publicitatea, servicii de informații privind
oportunitățile profesionale și de carieră, servicii
de informații și consultanță pentru carieră
(cu excepția consultanței educațională sau de
formare), servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor de machiaj, servicii de informații
și consiliere comercială pentru consumatori
în domeniul produselor cosmetice, servicii
de informații statistice în afaceri, servicii
de înmatriculare a automobilelor, servicii de
înregistrare a cardurilor de credit, servicii
de înregistrare de date statistice, servicii de
întâmpinare telefonică pentru terți, servicii de
inteligență competitivă, servicii de intermediere
și consultanță în afaceri în domeniul vânzării
de produse și prestării de servicii, servicii de
intermediere de recrutare de personal, servicii de
intermediere comercială, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, servicii de intermediere în achiziții,
servicii de intermediere privind închirierea de
timp și spațiu publicitar, servicii de intermediere
referitoare la publicitate, servicii de intermediere
de afaceri cu privire la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au
nevoie de finanțare, servicii de intervievare
(pentru recrutarea de personal), servicii de
introducere de date, servicii de introducere de
date informatice, servicii de lansare de produse,
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servicii de inventariere a stocurilor, servicii de
layout în scopuri publicitare, servicii de licitație
și licitație inversă, servicii de lobby comercial,
servicii de localizare a stocurilor în baze de
date, servicii de management de personal
angajat în publicitate, servicii de management
al riscului afacerilor, servicii de management
de inventar, servicii de management de afaceri
pentru fotbaliști, servicii de management hotelier
(pentru terți), servicii de management pentru
sportivi de performanță, servicii de marketing,
servicii de marketing comercial, servicii de
marketing direct, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, servicii de
marketing în domeniul stomatologiei, servicii de
marketing în domeniul călătoriilor, servicii de
marketing în domeniul restaurantelor, servicii
de marketing în legătură cu evenimente de
sporturi electronice, servicii de marketing în
domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
servicii de marketing prin telefon (nu pentru
vânzări), servicii de marketing privind motoarele
de căutare, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de
memento pentru întâlniri (lucrări de birou),
servicii de merchandising, servicii de modele în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
servicii de personal, servicii de planificare de
carieră, servicii de planificare pentru studii
de marketing, servicii de planificare pentru
publicitate, servicii de plasare a forței de
muncă pentru asistenți personali, servicii de
plasare a forței de muncă pentru majordomi,
servicii de plasare a forței de muncă pentru
menajere, servicii de plasare a personalului de
conducere, servicii de plasare de bone, servicii
de plasare de personal, servicii de plasare de
forță de muncă temporară, servicii de plasare
pentru stagii de formare profesională, servicii de
plasare temporară a forței de muncă, servicii
de plasare temporară a angajaților, servicii
de potrivire la un loc de muncă, servicii de
poziționare a mărcilor, servicii de preluare a
apelurilor telefonice și de gestionare a mesajelor,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de preluare de mesaje vocale
pentru abonați telefonici, servicii de prelucrare
a statelor de plată (pentru terți), servicii
de prelucrare a informațiilor computerizate în
domeniul afacerilor, servicii de prelucrare de
date, servicii de prelucrare de date în domeniul
transporturilor, servicii de prelucrare de date
în domeniul sănătății, servicii de prelucrare de
date în domeniul întocmirii statelor de salarii,
servicii de prelucrare și dactilografiere de texte,
servicii de prezentare a produselor către public,
servicii de prezentări demonstrative de produse
în vitrinele magazinelor realizate în direct de

către modele umane, servicii de procesare
a datelor on-line, servicii de programare a
întâlnirilor (lucrări de birou), servicii de programe
de loializare, servicii de promovare, servicii de
promovare a afacerilor, furnizate prin telefon,
servicii de promovare a afacerilor prestate
prin telex, servicii de promovare a vânzărilor,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terți,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, servicii de promovare comercială,
servicii de promovare în legătură cu evenimente
de sporturi electronice, servicii de promovare
și publicitate, servicii de publicitate, servicii
de publicitate constând din panouri cu două
fețe purtate pe umeri de persoane, servicii
de publicitate comercială legate de francizare,
servicii de publicitate de exterior, servicii
de publicitate digitală, servicii de publicitate
directă prin poștă furnizate de întreprinderi
specializate, servicii de publicitate exterioară,
servicii de publicitate furnizate prin intermediul
unei baze de date, servicii de publicitate
furnizate florarilor, servicii de publicitate furnizate
prin internet, servicii de publicitate furnizate
pe internet, servicii de publicitate furnizate
de o agenție de publicitate la radio și la
televizor, servicii de publicitate în domeniul
imobiliar, servicii de publicitate în presă, servicii
de publicitate în legătură cu eventimente de
sporturi electronice, servicii de publicitate oferite
de o agenție specializată în publicitate prin
radio și televiziune, servicii de publicitate
pentru promovarea comerțului electronic, servicii
de publicitate privind sectoarele de transport,
servicii de publicitate pentru promovarea
brokerajului de acțiuni și de alte titluri de valoare,
servicii de publicitate pentru promovarea
băuturilor, servicii de publicitate privind produse
farmaceutice pentru tratarea diabetului, servicii
de publicitate privind vânzarea de vehicule
motorizate, servicii de publicitate privind
automobilele, servicii de publicitate pentru
arhitecți, servicii de publicitate prin intermediul
textelor afișate pe ecrane de televiziune,
servicii de publicitate privind industria turismului,
servicii de publicitate privind industria marină
și maritimă, servicii de publicitate prin
afișarea de reclame pe baloane, servicii de
publicitate pentru industria literară, servicii de
publicitate privind serviciile financiare, servicii
de publicitate privind lucrări publice, servicii
de publicitate privind industria automobilelor,
servicii de publicitate pentru promovarea
vânzării de băuturi, servicii de publicitate
pentru alte persoane, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului
cu privire la afecțiunile medicale, servicii
de publicitate pentru produse farmaceutice,
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servicii de publicitate pentru aparate de
imagistică in vivo, servicii de publicitate
pentru produse de imagistică in vivo, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii de publicitate pentru
a promova sensibilizarea publicului cu privire
la beneficiile comerțului local, servicii de
publicitate pentru promovarea conștientizării
publice cu privire la sindromul nefrotic și la
glomeruloscleroza focală segmentară (FSGS),
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la problemele
și inițiativele de mediu, servicii de publicitate
pentru produse de parfumerie, servicii de
publicitate pentru produse cosmetice, servicii de
publicitate pentru bijuterii, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
medicale, servicii de publicitate pentru jocuri
de baseball, servicii de publicitate pentru
promovarea sensibilizării publicului în domeniul
asistenței sociale, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea publicului la probleme sociale,
servicii de publicitate politică, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de publicitate și de promovare de vânzări,
servicii de publicitate și de promovare, servicii
de publicitate și marketing, servicii de publicitate
și reclamă, servicii de publicitate și promovare,
precum și servicii de consultanță aferente,
servicii de publicitate și de marketing furnizate
prin mijloacele de media socială, 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
răspuns telefonic (pentru terți), servicii de
reclamă și publicitate, servicii de recrutare,
servicii de recrutare a personalului și agenții
de ocupare a forței de muncă, servicii de
recrutare a personalului de conducere, servicii
de recrutare de personal în domeniul vânzărilor
și al marketingului, servicii de recrutare pentru
personal de asistență la birou, servicii de
recrutare și plasare a forței de muncă, servicii
de recuperare de date privind cercetarea
pieței, servicii de recuperare de date, servicii
de redactie in scopuri publicitare, servicii de
relații cu publicul, servicii de relaţii media,
servicii de reprezentanță comercială, servicii
de reprografie, servicii de revista presei,
servicii de rezervare a angajamentelor pentru
artiști interpreți, servicii de rezervare a forței
de muncă pentru tehnicieni de filme și
televiziune, servicii de secretariat, servicii de
secretariat de stenografie, servicii de secretariat
furnizate de hoteluri, servicii de secretariat în

domeniul afacerilor, servicii de secretariat pentru
gestionarea cererilor, servicii de secretariat
pentru stabilirea programărilor, servicii de
secretariat pentru birourile companiilor, servicii
de secretariat și de birou, servicii de selectare
a personalului de conducere, servicii de
specialitate privind eficiența în afaceri, servicii
de stenografie, servicii de strategie de marcă,
servicii de strategie în afaceri, servicii de
studiu de piață privind mijloacele de difuzare,
servicii de telemarketing, servicii de târguri
comerciale și de expoziții comerciale, servicii
de ținere a evidenței dosarelor acționarilor,
servicii de transcriere de date statistice, servicii
de transcriere a teleconferințelor, servicii de
transcriere medicală, servicii de vânzare angro
pentru preparate farmaceutice, veterinare și
sanitare și produse medicale, servicii de transfer
al angajaților, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul de echipamente horticole, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole care
servesc la acoperirea capului, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole utilizate
împreună cu tutunul, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu furaje pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu radiatoare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente de măsurare a
timpului, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
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amănuntul în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
muzicale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de litieră pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu tutun, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu stimulente sexuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente de
bronzare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de scufundare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
umbrele, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu arme, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de răcire, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
curățenie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lubrifianți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente manuale pentru lucrări de
construcție, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente sportive, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu suplimente alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu preparate dietetice,

servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu așternuturi pentru animale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
șerbeturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de alimentare cu apă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole de șelărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu genți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu utilaje agricole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse din hârtie de unică folosință, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de curățare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conținut
înregistrat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu dispozitive de protecție acustică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de cusut, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
silvicultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile de gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse chimice pentru horticultură, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de mobilier, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu combustibili, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu deserturi, servicii de vânzare
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cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
igienă pentru oameni, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fructe
de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente de igienă
pentru animale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la delicatese,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la dulciuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la blănuri sintetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceasuri inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu publicații electronice
descărcabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul cu livrare prin poștă pentru
produse cosmetice, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la articole de
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la produse cosmetice, servicii
de vânzare cu amănuntul cu livrare prin poștă
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vopsele, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi
alcoolice (cu excepția berii), servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu băuturi

nealcoolice, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul de telefoane mobile,
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția
berii), servicii de vânzare cu amănuntul prin
rețele informatice mondiale în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente electronice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de păr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electrice de uz
casnic, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de grădinărit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu accesorii pentru
biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seifuri, servicii de vânzare cu
amănuntul de cărucioare pentru copii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de bere pe bază de abonament,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de alimente pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
de preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vânzarea de cutii de cosmetice pe bază de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate pentru parfumare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
horticole, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
animale vii, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la materiale textile pentru casă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu baterii, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acumulatori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu biciclete, servicii de
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vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate
de bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de răcire, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate pentru îngrijirea
animalelor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de congelare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de refrigerare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu obiecte de
papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu vehicule, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice
pentru agricultură, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu arme, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate utilizate la
fabricarea băuturilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse chimice pentru
silvicultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu umbrele, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu combustibili,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate dietetice, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fire de cusut, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de cusut, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de litieră pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole veterinare, servicii

de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
de feronerie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu veselă, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale tipărite, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu tutun,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
utilaje agricole, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de șelărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălțăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
genți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu iaurturi
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminți pentru pereți, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu decorațiuni
festive, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu cuțite de bucătărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu preparate și articole
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje de construcții, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instalații sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu lubrifianți,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole de curățare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de brutărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ustensile de gătit, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse lactate, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
utilizate la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii
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de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole utilizate împreună
cu tutunul, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente audiovizuale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
medicale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate veterinare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse horticole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
veterinare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu așternuturi pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cacao, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu radiatoare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu cafea, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de alimentare cu
apă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la piese pentru
automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
blănuri, servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri sintetice, servicii de
vânzare de alimente prin magazine de desfacere
cu amănuntul fără personal, servicii de vânzare
de băuturi prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de vânzare
la licitație asigurate prin intermediul rețelelor
de telecomunicații, servicii de vânzare prin
licitații online prin internet, servicii de vizualizare
și accesare a facturilor, servicii în domeniul
afacerilor oferite de experți contabili, servicii în
domeniul evaluării de piață, servicii în domeniul
inteligenței afacerilor (business intelligence),
servicii on-line de colaborări de afaceri în rețea,
servicii oferite de un francizor, respectiv asistență
în conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii online de
prelucrare de date, servicii pentru afaceri
referitoare la organizarea de societăți mixte,
servicii pentru dezvoltarea strategiei de afaceri,
servicii pentru promovarea exporturilor, servicii

pentru strategia și planul de afaceri, servicii
prestate de o agenție de descoperire de talente
(managementul afacerilor pentru artiști), servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru articole de îmbrăcăminte,
servicii prestate online de un magazin de
vânzare cu amănuntul pentru produse cosmetice
și de înfrumusețare, servicii privind constituirea
de rețele pentru îmbunătățirea carierelor,
servicii privind fuziuni de firme, servicii privind
planificarea afacerilor, servicii profesionale de
recrutare a personalului, servicii promoționale
comerciale, servicii promoționale de publicitate,
servicii promoționale furnizate prin telefon,
servicii publicitare cu privire la crearea identității
corporative și de brand, servicii publicitare de tip
""pay per click"", servicii publicitare în materie
de prestații comerciale, servicii publicitare pentru
cărți, servicii publicitare pentru hoteluri, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii publicitare privind
investițiile financiare, servicii publicitare privind
recrutarea de personal, servicii publicitare
privind baze de date, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
publicitare privind ziarele, servicii publicitare și
de promovare, servicii referitoare la rapoartele
de piață, servii de abonamente la publicații,
pentru terți, sistematizarea informațiilor în
fișiere electronice, sondaje de piață prin
telefon, sondaje de opinie, sondaje pentru
scopuri de afaceri, sortare, manipulare și
primire de corespondență, studii de afaceri,
studii comerciale, studii de cercetare privind
informațiile comerciale, studii de marketing,
studii de marketing în domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie și de înfrumusețare,
studii de piață, studii de piață prin telefon, studii
de preț, studii de proiect pentru întreprinderi,
studii de relații cu publicul, studii de sondaje
de opinie cu privire la piață, studii economice
în scopuri comerciale, studii privind eficiența
afacerilor, studii privind imaginea companiei,
studii referitoare la profit, studii statistice
în domeniul afacerilor, studii statistice în
afaceri, studiu de piață și analiza studiilor
de piață, supervizare de afaceri, supervizarea
administrării afacerilor, supravegherea afacerii
(în numele terților), servicii de abonamente
la servicii de telecomunicații pentru terți,
testare de marcă, testare pentru determinarea
competenței pentru ocuparea unui post, testare
pentru determinarea competenței profesionale,
testare pentru stabilirea aptitudinilor în vederea
angajării, testare psihometrică pentru selectarea
personalului, teste de personalitate în scopuri de
selectare de personal, teste psihologice pentru
selectarea personalului, selectarea personalului
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prin teste psihologice, redactare de texte
publicitare, ținere a evidenței dosarelor și
fișelor privind istoricul medical personal, ținere
a evidenței dosarelor și fișelor referitoare
la starea de sănătate a persoanelor, ținere
a unui registru al evaluatorilor vocaționali
profesioniști, ținere a unui registru cu tehnicieni
medicali atestați, ținere a unui registru cu
tehnicieni atestați în domeniul aerospațial,
ținere a unui registru cu rase de câini,
ținere a unui registru cu informații, ținere a
unui registru cu rase de animale, transcriere
a comunicațiilor înregistrate, transcriere de
comunicări, transcriere de date, transcriere de
mesaje, transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou), transcrieri stenografice, urmărirea și
monitorizarea consumului de energie pentru
terți pentru contabilitate și audit, urmărirea și
monitorizarea fluctuațiilor prețurilor la benzină
pentru terți pentru contabilitate și audit, urmărirea
volumului de vânzări pentru terți, vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților pentru
cumpărarea de servicii de telecomunicații,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
divertisment, vânzare cu amănuntul de carduri
preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte, vânzare prin licitație a vehiculelor,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite ale
terților pentru cumpărare de conținut media,
vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
vânzare prin licitație publică, vânzări prin
licitații disponibile pe internet, vânzări prin
licitații în sectorul agricol, verificare de date
computerizate, verificarea prelucrării datelor,
xerografie.

───────

(210) M 2021 04588
(151) 11/06/2021
(732) ETI GIDA SANAYI VE TICARET

ANONIM ŞIRKETI, ORGANIZE
SANAYI BOLGESI 11 CADDE,
ESKISEHIR, TURCIA

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

(540)

ETİ DARE WITH
DARK CHOCOLATE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.09; 27.05.10;
29.01.15; 26.11.13

(591) Culori revendicate:rosu, albastru, violet,
alb, negru

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

30. Biscuiţi, bomboane cu ciocolată, produse
de patiserie, biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers),
napolitane, torturi/prăjituri, tarte, deserturi și
anume deserturi preparate (produse de
patiserie), deserturi pe bază de făină și
ciocolată,, pâine, semințe de cereale expandate,
terci de ovăz, cereale pentru micul dejun,
îngheţată, gheaţă comestibilă.

───────
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(210) M 2021 04589
(151) 11/06/2021
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV KIDS

TAMPA 2015 BRASOV, STR.
URANUS, NR. 2, BL. 2, SC. 3, AP.
7, JUD. BRAŞOV, SANPETRU,
BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)

FC KT FC KRONSTADT

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.10; 03.01.14;
03.01.16; 03.01.24; 21.03.01; 26.05.01;
26.05.15

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

41. Organizare de meciuri de fotbal, organizare
de evenimente de fotbal, divertisment
de tipul meciurilor de fotbal, servicii
privind organizarea de evenimente fotbalistice,
organizare, planificare si coordonare de jocuri
de fotbal, organizare si coordonare de programe
de antrenamente pentru fotbal, organizarea de
cursuri de fotbal, organizarea de cantonamente
de fotbal.

───────

(210) M 2021 04590
(151) 12/06/2021
(732) DOGANAY GIDA SRL, STR.

DREPTATII NR.35, CAMERA NR.1,
SECTOR 1, BUCURESTI, 012542,
ROMANIA

(540)

KORINITTA

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:grena, cărămiziu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, înghețată, sorbeturi și
alte înghețate comestibile, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri și alte condimente,
ciocolată, figurine si decoratiuni de ciocolata, foi
de ciocolata.

───────

(210) M 2021 04591
(151) 12/06/2021
(732) SC COMITAS SRL, STR.

ION CREANGA NR. 2A, JUD.
CONSTANŢA, VAMA VECHE,
907163, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
LA CANAPELE

SHOT FACTORY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────
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(210) M 2021 04592
(151) 12/06/2021
(732) SC COMITAS SRL, STR. ION

CREANGA NR. 2A, JUDEȚUL
CONSTANȚA, VAMA VECHE,
907163, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LA CANAPELE FOOD
FACTORY SHAORMA

BURGER DONER

(531) Clasificare Viena:
08.05.01; 08.01.04; 01.15.05; 18.01.05;
24.01.05; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 05.09.06; 05.09.12; 05.09.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00FFEF), roșu (HEX #ED1C24), alb,
gri, negru, portocaliu, galben, verde

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

29. Carne.
───────

(210) M 2021 04593
(151) 12/06/2021
(732) SC COMITAS SRL, STR. ION

CREANGA NR. 2A, JUDEȚUL
CONSTANȚA, VAMA VECHE,
907163, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

LA CANAPELE TASTY FOOD
SHAORMA BURGER DONER

(531) Clasificare Viena:
08.05.01; 08.01.04; 18.01.05; 01.15.05;
24.01.05; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15; 05.09.06; 05.09.12; 05.09.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#00FFEF), roșu (HEX #ED1C24), alb,
gri, negru, portocaliu, galben, verde

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

29. Carne.
───────

(210) M 2021 04594
(151) 12/06/2021
(732) ROMANIAN FINANCIAL

NETWORK SRL, STR. DR IACOB
FELIX 21, BUCURESTI, 011031,
ROMANIA

(540)
PHIDL

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

45. Servicii de rețele de socializare on-line.
───────
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(210) M 2021 04595
(151) 12/06/2021
(732) FLOREA ROXANA MARIA,

BIELTZ EDUARD ALBERT NR. 91,
JUDEȚUL SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

ZuZa

(531) Clasificare Viena:
02.03.23; 27.05.01

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

clase:
25. Îmbrăcăminte pentru copii, haine pentru
copii, salopetă de copii, încălțăminte pentru copii,
pantaloni pentru copii, pantaloni pentru copii
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte pentru
copii, haine de stradă pentru copii, costume
de baie pentru copii, articole de îmbrăcăminte
pentru copii mici, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, bavete pentru copii (nu din hârtie),
rochii pentru sugari și copii mici, șosete pentru
sugari și copii mici, articole de purtat pe cap
pentru copii, pantaloni salopetă pentru sugari și
copii mici, îmbrăcăminte tip body pentru sugari și
copii mici, costume pentru copii folosite în cadrul
jocurilor de-a deghizatul, îmbrăcăminte dintr-o
singură piesă pentru sugari și copii mici, trusouri
(articole de îmbrăcăminte), robă de botez,
halate pentru botez, articole de îmbrăcăminte,
articole de îmbrăcăminte pentru băieţi, articole
de îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbaţi, costume de baie, halate de baie,

bandane, banderole pentru cap, bascheţi, băşti,
baticuri de purtat la gât, batiste de buzunar,
bavete din pânză, bentiţe antitranspirante,
bentiţe antitranspirante pentru cap, bentiţe de
protecţie pentru urechi, bentiţe şi manşete
absorbante pentru tenis, berete, bermude,
blazere, bluze, bluze de antrenament, bluze de
corp, bluze de trening, bluze şi şorturi pentru
sport, bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluzoane, body-uri, bonete, botine, bretele,
căciuli şi şepci pentru ski, cămăşi stil sport, căşti
de înot, chiloţi, chiloţei pentru bebeluşi, ciorapi,
ciorapi antiperspiranţi, ciorapi de atletism,
colanţi, lenjerie de corp, corsete (articole
de îmbrăcăminte), combinezoane de protecţie,
combinezoane (lenjerie de corp), costume de
antrenament, costume de gimnastică, costume
de jogging, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), costume dintr-o singură piesă,
costume sportive pentru jogging, echipament de
gimnastică, egări (pantaloni), egări (jambiere),
fesuri, flanele, fulare (îmbrăcăminte), fuste,
fuste de tenis, glugi, haine de antrenament,
haine pentru copii, hanorace cu glugă,
hanorace sport, imbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru jogging, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, încălţăminte
de sport, încălţăminte pentru antrenament,
încălţăminte pentru alergare, încălţăminte pentru
sport, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete de antrenament, jachete de
trening, jachete din tricot, jachete sport,
jambiere, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp sudorifugă, maiouri, maiouri
de alergare, maiouri cu mânecă lungă, maiouri
pentru sport, mănuşi, pantaloni de antrenament,
pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de trening scurţi, pantaloni scurţi pentru
sport, pijamale, pijamale (numai din tricot),
prosoape de baie, şorturi pentru sport, şosete,
şosete antiperspirante, şosete cu călcâi întărit,
şosete cu talpă, şosete pentru sport, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme profesionale, uniforme
şcolare, viziere de soare (articole care servesc
la acoperirea capului), viziere (articole de
îmbrăcăminte), stihare (alba), ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni pentru
bebeluşi (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, căşti de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri
cu pene (articole de îmbrăcăminte de pus la
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gât), corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme,
cizme, cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip
salopetă, uniforme de karate, chimonouri,
chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi, tricotaje
(îmbrăcăminte), cizme din dantelă, trusouri
pentru copii (îmbrăcăminte), egări (jambiere)/
jambiere, costume de gimnastică/balet, uniforme
oficiale, orare, mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, jachete cu glugă (parka), pelerine,
mantale, jupe, ponchouri, sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi de
schi, pantaloni scurţi tip fustă, măşti de
somn, papuci, furouri (lenjerie de corp), bretele
pentru susţinerea şosetelor, branţuri, tălpi
pentru încălţăminte, ghete/şoşoni, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
portjartiere, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/

suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, bombeuri
pentru încălţăminte, togi, jobene, benzi
pentru manşetele de la pantaloni/curele
pentru jambiere, turbane, lenjerie de corp/
desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte
impermeabilă, rame pentru încălţăminte,
costume din neopren pentru schi nautic, salopete
pentru asistente medicale, pantaloni pentru
asistente medicale, halate pentru asistente
medicale, huse pentru încălțăminte, cu excepția
celor de uz medical, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru activități de petrecere a timpului liber,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), bluzoane de pânză groasă.

───────

(210) M 2021 04596
(151) 13/06/2021
(732) LOGITRADE S.R.L., STRADA

ZBORULUI NR. 8, SCARA 4,
ETAJ 7, AP. 26, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMISOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NGEOMIREANU LIVIA, SOSEAUA
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14A, SCARA 4, ETAJ 2, AP.
127, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011146, ROMANIA

(540)

VERDINI Laveta magică
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(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 11.07.01; 26.01.01; 26.03.01;
26.04.05; 27.05.01; 29.01.13

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

clase:
21. Lavete de spălat vase, lavete pentru șters
lentilele aparatelor foto, șervete de bucătărie,
cârpe de curăţare/pânze de curăţare, cârpe de
curățat din microfibre, cârpe pentru curățare
fără puf, cârpe pentru curățat podeaua, deşeuri
din bumbac pentru curăţat, deşeuri de lână
pentru curăţare, cârpe de şters praful (pânze),
mănuşi pentru uz casnic, bureţi abrazivi pentru
bucătărie, bureți de baie, ştergătoare de praf,
neelectrice, mopuri.
24. Prosoape din material textil pentru baie,
prosoape din material textil pentru bucătărie,
mănuși de baie.

───────

(210) M 2021 04598
(151) 13/06/2021
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

S.R.L., STR. CETĂŢII NR.39,
DEMISOL 1, AP. 2, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400166,
CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP.12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
Notele lui Banciu

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare

electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri
publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
11/06/2021-13/06/2021

analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin

intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii
de agenţii de presă, furnizarea accesului la
baze de date, publicaţii electronice, reţele de
computere şi internet, furnizarea accesului la
fotografii, informaţii interactive furnizate on-line
din baze de date computerizate sau de pe
internet, difuzarea de informaţii în domeniul
ştirilor, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, asigurare de
acces şi închiriere de timpi de acces la bază
de date computerizate sau la informaţii on-line,
transmisie şi recepţie (transmisie) de informaţii
din bazele de date prin intermediul reţelei
de telecomunicaţii, asigurarea accesului la
telecomunicaţii şi a legăturilor la bazele de date
computerizate şi la internet, difuzare de informaţii
prin intermediul televiziunii şi a radioului,
transmitere pe internet de material video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, conţinut
media şi de informaţii, transmisia simultană a
unor programe de televiziune pe mai multe
canale, transmitere de mesaje scurte (SMS),
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de imagini, de voce, de sunete, de muzică și
de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmisii video,
transmisie video prin rețele digitale, transmisie
video la cerere, difuzare de material audio și
video pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
difuzare de programe video și audio prin internet,
servicii de difuzare video pe arii restrânse
(narrowcasting), servicii de difuzare video, audio
și TV, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video și audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea

buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi
radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
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programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,

producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de
socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
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web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării

temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 04599
(151) 13/06/2021
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

S.R.L., STR. CETĂŢII NR. 39,
DEMISOL 1, AP. 2, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, 400166,
CLUJ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI NR. 39, AP. 12,
JUDEȚUL MUREȘ, TÎRGU MUREŞ,
540543, MUREȘ, ROMANIA

(540)
LEGENDELE OLIMPIENILOR

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

16. Produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, publicaţii educative
(tipărituri), publicaţii promoţionale (tipărituri),
publicaţii periodice, publicaţii de reclame
(tipărituri), publicaţii periodice tipărite, reviste
(publicaţii periodice), ziare (tipărituri), reviste
ca suplimente la ziare (tipărituri), buletine
informative (tipărituri), material didactic şi de
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instruire (cu excepţia aparatelor), reviste cu
program TV (tipărituri).
35. Publicitate, managementul, organizarea si
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
promovare, publicare de materiale promoţionale,
pregătire de publicaţii publicitare, publicare
de materiale publicitare online, publicare
de materiale şi texte publicitare, publicare
electronică de materiale imprimate în scopuri
publicitare, publicare de materiale imprimate
în scopuri publicitare, publicare de materiale
imprimate în scopuri publicitare, în format
electronic, furnizarea de spaţiu publicitar în
publicaţii periodice, ziare şi reviste, servicii
publicitare privind ziarele, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, publicitate televizată, publicitate
radio şi de televiziune, producţie de publicitate
televizată şi radiofonică, publicitate şi reclamă
prin intermediul televiziunii, radioului şi presei,
servicii de publicitate prin intermediul textelor
afişate pe ecrane de televiziune, producţie
şi distribuţie de reclame la radio şi la
televiziune, servicii de publicitate furnizate de
o agenţie de publicitate la radio şi la televizor,
publicitate radiofonică, producţie de reclame
radio, producţie de clipuri publicitare pentru
radio, publicitate online, crearea materialului
publicitar, publicitate şi reclamă, închiriere de
spaţiu publicitar şi material publicitar, producţie
de material publicitar şi anunţuri publicitare,
publicitate, inclusiv publicitatea online în reţele
informatice, concepere, realizare, producţie de
material publicitar, închirieri de spaţiu publicitar,
furnizare de spaţii publicitare, producţie de
clipuri publicitare, servicii de publicitate digitală,
servicii promoţionale de publicitate, pregătire de
campanii publicitare, închiriere spaţiu publicitar,
închirierea minutelor publicitare şi a presei,
producţie de material publicitar vizual, închiriere
de spaţiu publicitar online, servicii de editare de
publicitate, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de publicitate în presă, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, consultantă privind publicitatea
în presă, închirieri de spaţiu publicitar pe
internet, pregătirea de prezentări audiovizuale
pentru publicitate, servicii de redacţie în
scopuri publicitare, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de publicitate
şi marketing online, publicitate prin transmisia
de publicitate online pentru terţi prin reţele
de comunicaţii electronice, servicii de editare
de texte publicitare, compilare, producţie şi
diseminare de material publicitar, furnizare de
spaţiu publicitar în medii electronice, producţie
de înregistrări audio în scopuri publicitare,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
realizare de înregistrări video în scopuri

publicitare, publicitate prin toate mijloacele
publice de comunicare, închiriere de timp
publicitar în mijloacele de comunicare, furnizare
şi închiriere de spaţiu publicitar pe internet,
promovare, publicitate şi marketing pentru pagini
web online, organizare de evenimente în scopuri
comerciale şi publicitare, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, servicii de
analiză a reacţiei la publicitate şi cercetare de
piaţă, punere la dispoziţie şi închiriere de spatii
publicitare, servicii de corelare a reţelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor
din publicitate la site-uri web, pregătire şi
prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, servicii de intermediere privind
închirierea de timp şi spaţiu publicitar, servicii
de asistentă şi consultantă pentru publicitate,
marketing şi promovare, publicitate în presa
de interes general şi în presa de specialitate,
publicitate prin intermediul mediilor electronice
şi îndeosebi prin internet, furnizare de spatii
publicitare prin mijloace electronice sau reţele
informatice globale, pregătire şi realizare de
planuri şi concepte media şi de publicitate,
difuzare de materiale publicitare pentru terţi,
printr-o reţea de comunicaţii on-line pe internet,
servicii de publicitate şi de marketing furnizate
prin canalele de comunicare, procesare de
cuvinte, de informaţii, de date, compilare şi
sistematizare de informaţii într-o bază de date
computerizată, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, consultanţă privind
strategiile de comunicare în relaţiile publice,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
publicitate, dezvoltarea de concepte publicitare,
servicii de aşezare în pagină pentru scopuri
publicitare, servicii de relaţii media, scrierea de
texte publicitare.
38. Telecomunicaţii, transmisie on-line de
publicaţii electronice, difuzarea de emisiuni
televizate, difuzare de programe de televiziune,
difuzarea la radio şi televiziune, difuzarea
(comunicarea) de informaţii prin televiziune,
transmitere de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele
de televiziune, difuzare de informaţii prin
intermediul televiziunii, transmisie de date
computerizate prin televiziune, transmiterea
sistemelor de televiziune prin cablu, difuzare
de programe de televiziune transmise prin
legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
prin cablu, radiodifuziune şi transmitere de
programe de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune pe internet, servicii
de televiziune radiodifuzată pentru telefoane
mobile, difuzare de programe radio şi de
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televiziune, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere
şi de televiziune cu plată, difuzare de
informaţii financiare/economice prin intermediul
televiziunii, transmitere de programe radio şi de
televiziune, transmitere de ghiduri de programe
de televiziune interactive, emisiuni televizate,
difuzare de programe de teleshopping prin
intermediul televiziunii, servicii de transmisie
de text pe ecranul televizorului, transmisie şi
difuzare fără fir de programe de televiziune,
radiodifuziune şi transmitere de programe de
televiziune prin cablu, difuzare de programe
de radio şi televiziune, inclusiv prin reţele de
cablu, furnizarea accesului de telecomunicaţii
la programe de televiziune furnizate printr-
un serviciu la cerere, furnizare de informaţii
cu privire la radiodifuziunea prin cablu a
programelor de televiziune, radiodifuziune de
programe de televiziune şi radio prin reţele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune şi transmitere de
programe radio, radiodifuziune sonoră digitală,
servicii de radiodifuziune, transmisie/difuzare de
programe radio, transmisie de informaţii prin
radio, difuzarea de informaţii prin intermediul
radioului, servicii de radiodifuziune prin internet,
difuzare de informaţii financiare/economice
prin radio, difuzare radiofonică de informaţii
şi alte programe, servicii de radiodifuziune
sonoră, vizuală şi prin cablu, radiodifuziune de
conţinut audiovizual şi multimedia pe internet,
transmisie de programe de radio şi televiziune
prin satelit, servicii de agenţie de presă,
furnizarea de forumuri online, flux continuu
(streaming) de date, difuzarea prin intermediul
televiziunii prin cablu, furnizare de jurnale online
(online blogs), forumuri, galerii foto, camere
de discuţie şi buletine informative electronice
pentru transmisia şi diseminarea de mesaje
între utilizatori, asigurarea accesului la un
spaţiu multimedia on-line unde terţii pot încărca,
accesa, comenta şi clasifica text, conţinut grafic,
fotografic, video şi/sau audio, transmitere şi
punere în comun (sharing) de ştiri, informaţii,
imagini, înregistrări video şi audio, servicii
de agenţii de presă, furnizarea accesului la
baze de date, publicaţii electronice, reţele de
computere şi internet, furnizarea accesului la
fotografii, informaţii interactive furnizate on-line
din baze de date computerizate sau de pe
internet, difuzarea de informaţii în domeniul
ştirilor, furnizate on-line dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, asigurare de
acces şi închiriere de timpi de acces la bază
de date computerizate sau la informaţii on-line,
transmisie şi recepţie (transmisie) de informaţii
din bazele de date prin intermediul reţelei
de telecomunicaţii, asigurarea accesului la

telecomunicaţii şi a legăturilor la bazele de date
computerizate şi la internet, difuzare de informaţii
prin intermediul televiziunii şi a radioului,
transmitere pe internet de material video,
filme, poze, imagini, text, fotografii, conţinut
media şi de informaţii, transmisia simultană a
unor programe de televiziune pe mai multe
canale, transmitere de mesaje scurte (SMS),
de imagini, de voce, de sunete, de muzică și
de comunicații în format text între dispozitive
de telecomunicații mobile, transmisii video,
transmisie video prin rețele digitale, transmisie
video la cerere, difuzare de material audio și
video pe internet, transmitere de conținut audio
și video prin satelit, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmisie continuă
(streaming) de material video pe internet,
difuzare de programe video și audio prin internet,
servicii de difuzare video pe arii restrânse
(narrowcasting), servicii de difuzare video, audio
și TV, transmitere de conținut audio și video
prin linii isdn, transmitere de fișiere audio, video,
multimedia și de date, servicii de difuzare audio
și video prestate pe internet, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut video și audio
furnizat printr-un serviciu online de video la
cerere, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat pe internet, transmitere
de conținut audio și video prin intermediul
rețelelor de calculatoare, transmitere de fișiere
audio, video, multimedia și de date, inclusiv
de fișiere descărcabile și de fișiere difuzate
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat
de utilizatori, conținut audio și de informații,
furnizarea accesului de telecomunicații la filme
și programe de televiziune, furnizat printr-
un serviciu video la cerere, radiodifuziune
de programe de televiziune folosind servicii
video la cerere și de televiziune cu plată,
transmisie continuă (streaming) de material
audio, video și audiovizual printr-o rețea
globală de calculatoare, transmitere de difuzări
digitale audio și video într-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
transmisii audio, video și multimedia prin internet
și alte rețele de comunicații.
41. Educaţie, instruire, activităţi sportive şi
culturale, divertisment, publicare de publicaţii
periodice, publicare electronică, publicare
multimedia, publicare de publicaţii electronice
altele decât cele publicitare, publicare de ziare,
de reviste, de buletine informative, servicii
de publicare, inclusiv servicii de publicare
electronică, editare de publicaţii altele decât cele
publicitare, publicare de materiale şi publicaţii
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tipărite altele decât cele publicitare, publicare
de afişe informative, publicare multimedia a
ziarelor, revistelor, a jurnalelor, furnizare de
publicaţii electronice nedescărcabile, servicii
de publicare on-line, servicii de publicare de
text electronic altele decât cele publicitare,
publicarea de materiale multimedia online altele
decât cele publicitare, servicii pentru publicarea
buletinelor informative, furnizare de publicaţii
on-line nedescărcabile, publicare online de
ziare electronice, publicare de texte, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de cărti
şi periodice electronice online, publicare de
ziare, periodice, cataloage şi broşuri, publicare
şi reportaje (servicii prestate de reporteri),
publicare pe internet a unui ziar pentru clienţi,
publicare de texte sub formă de mijloace
electronice, publicare de reviste în format
electronic pe internet, publicare multimedia de
reviste, jurnale şi ziare, publicare de ghiduri
pentru învăţământ şi instruire, publicare de
broşuri cu informaţii despre programele de
televiziune, publicare de materiale tipărite în
format electronic pe internet, furnizare de
publicaţii electronice (care nu se pot descărca),
servicii de publicare de divertisment video digital,
audio şi multimedia, publicare de materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare, publicare on-line de cărti şi
reviste electronice (care nu pot fi descărcate),
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o reţea globală de calculatoare,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
publicare de texte şi imagini, inclusiv in format
electronic, altele decât cele in scopuri publicitare,
servicii de bibliotecă online şi anume furnizare
de servicii de bibliotecă electronică referitoare la
ziare, reviste, fotografii şi imagini printr-o reţea
online de calculatoare, producţie de televiziune,
servicii ale studiourilor de televiziune, producţie
de filme pentru televiziune, închiriere de
programe de televiziune, producţie de
programe de televiziune, producţie de emisiuni
de televiziune, pregătire de programe de
televiziune, divertisment de radio şi televiziune,
montaj de programe de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, producţie de
programe animate pentru televiziune, servicii
de divertisment radiofonic şi televizat, furnizare
de programe televizate de ştiri, producţie de
programe de televiziune prin cablu, servicii
de producţie de programe de televiziune,
divertisment de natura emisiunilor de ştiri
televizate, producţii de film, televiziune şi

radio, producţie de programe educative de
televiziune, servicii de educaţie furnizate prin
televiziune, pregătire de programe radiofonice şi
de televiziune, închirierea de posturi de radio şi
televiziune, producţie de programe radiofonice
şi de televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct, producţie de emisiuni
de televiziune de divertisment, producţie de
programe de divertisment pentru televiziune,
servicii oferite de studiouri de înregistrare pentru
televiziune, planificarea programelor de radio
şi de televiziune, servicii de educaţie furnizate
prin programe de televiziune, furnizare de filme
şi de programe de televiziune nedescărcabile
pe canale de televiziune cu plată, producţie
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producţie de formate pentru programe de
televiziune, servicii de prezentatori de radio şi de
televiziune, pregătire şi producţie de programe
de radio şi televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrare, film, video şi televiziune, producţie
de programe de televiziune în direct pentru
divertisment, servicii de programe de ştiri pentru
radio sau televiziune, producţie de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, servicii
de furnizare de divertisment sub formă de
programe de televiziune, producere de programe
de televiziune în vederea difuzării pe dispozitive
mobile, furnizare de programe multimedia de
divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir şi online, furnizare
de programe de televiziune, nedescărcabile,
cu ajutorul serviciilor de transmisie video la
cerere, divertisment radiofonic, emisiuni de
radio (programare), instruire prin intermediul
radiodifuziunii, producţia de emisiuni radiofonice,
montaj de programe radiofonice, prezentare de
programe de radio, realizare de programe de
divertisment radiofonic, producţie şi prezentare
de programe de radio, servicii de educaţie
furnizate prin intermediul radioului, furnizarea
simultană a unor programe radio pe mai
multe posturi, nedescărcabile, redactarea şi
editarea de texte, altele decât cele publicitare,
servicii de publicare a publicaţiilor periodice
şi neperiodice, altele decât textele publicitare,
publicare electronică de texte şi materiale
tipărite, cu excepţia textelor publicitare, pe
internet, publicare de materiale tipărite, inclusiv
în format electronic, altele decât cele de uz
publicitar, servicii de reporteri de ştiri, difuzare
de reportaje de către agenţii de ştiri, publicare
de fotografii, fotoreportaje, fotografii, fotografii
aeriene, servicii ale unui fotograf/fotoreporter,
producție de casete video și videodiscuri,
producție de înregistrări video, producție de
casete video, producție de benzi video, producție
de filme video, producție de înregistrări audio
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și video pe suporturi audio și video, producție
de filme video preînregistrate, înregistrări pe
benzi video (filmare), producție de materiale
video formative, servicii de producție video,
servicii pentru difuzarea de înregistrări video,
producție audio și video și fotografie, producție
de înregistrări sonore și/sau video, servicii de
înregistrări sonore și video de divertisment,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
producție de înregistrări educative audio și video,
furnizare de divertisment video printr-un site
internet, servicii de divertisment prin intermediul
vizionării de materiale video, servicii de
producție de divertisment sub formă de materiale
video, servicii de bibliotecă electronică pentru
furnizare de informații electronice (inclusiv
informații de arhivă) sub formă de texte și
de informații audio și/sau video, producția
de emisiuni radiofonice, producție de emisiuni
de televiziune, producere de emisiuni-concurs
pentru televiziune, producție de emisiuni de
televiziune de divertisment, servicii pentru
producție de divertisment sub formă de emisiuni
de televiziune.
42. Proiectare si dezvoltare de software
pentru ghiduri electronice pentru programe de
televiziune, servicii de design privind publicarea
de documente, furnizare de acces temporar la
program software care nu poate fi descărcat
pentru crearea si publicarea de jurnale si
bloguri personale online, proiectare si inginerie
personalizată referitoare la sisteme de telefonie,
sisteme de televiziune prin cablu si fibră
optică, dezvoltare de software de calculator
pentru crearea de ghiduri electronice de
programe de televiziune, asigurarea utilizării
temporare de software de calculator online,
nedescărcabil destinat utilizării în aplicaţii pentru
monitorizarea radiodifuziunii, programare de
software pentru publicitate online, proiectare
de pagini web în scopuri publicitare, găzduire
de spaţiu de memorie electronic pe internet
pentru publicitatea la produse si servicii, crearea
şi proiectarea pentru terţi de indexuri de
informaţii bazate pe siteurile web (servicii de
tehnologia informaţiei), proiectarea, dezvoltarea
şi/sau implementarea de software de computere
şi soluţii de internet, actualizarea şi instalarea de
software pentru computere, analiza sistemelor
de computere, servicii de suport tehnic,
remedierea problemelor de software de
computere, proiectarea, crearea, găzduirea,
administrarea şi/sau întreţinerea website-urilor
pentru alţii, proiectarea şi dezvoltarea proceselor
de autentificare a utilizatorilor online, proiectarea
şi dezvoltarea de interfeţe pentru programarea
de aplicaţii, proiectarea, administrarea şi
monitorizarea website-urilor de reţele de

socializare din internet, informaţii, sfaturi şi
consultanţă pentru serviciile menţionate mai
sus, prelucrare şi prezentare de informaţii
prin intermediul internetului, construirea unei
platforme de internet pentru promovare produse
si servicii, conversia de date şi de programe
informatice (altele decât cele fizice), proiectare
de pagini web, inclusiv proiectare de pagini
web pentru utilizare pe internet, proiectare şi
furnizare de pagini principale şi pagini web,
creare de pagini stocate pe suport electronic
pentru servicii on-line şi internet, instalare de
pagini web pe internet pentru terţi (găzduire
web), servicii de proiectare de pagini web,
compilare de pagini web pe internet, creare
şi dezvoltare de pagini (site-uri) web, creare,
proiectare şi dezvoltare de pagini web pe
internet, proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet, instalare de pagini web
pe internet, inclusiv pentru terţi, design, desene
şi texte la comandă, toate pentru compilarea
de pagini web pentru internet, proiectare, desen
şi redactare la comandă de pagini web pentru
o reţea globală de calculatoare, proiectare
grafică, desen şi redactare la comandă pentru
compilare de pagini web pe internet, creare
de pagini pentru reţele (pagini principale),
creare, dezvoltare, perfecţionare şi adaptare de
programe de prelucrare a datelor şi/sau fişierelor
de date (inclusiv pagini multimedia şi pagini
principale) pentru terţi, creare şi actualizare de
pagini principale pentru reţele de calculatoare,
proiectare, elaborare şi creare de pagini
diseminate prin reţele de calculatoare, furnizare
de pagini principale şi/sau adrese poştale
electronice pentru terţi, creare, proiectare,
dezvoltare, consultare, găzduire, administrare,
promovare, personalizare, implementare şi
exploatare de site-uri web pentru terţi şi
găzduire, gestionarea de site-uri web în general
şi pentru terţi, servicii de portaluri pentru site-uri
web, gestionare, asistenţă tehnică şi creare de
staţii web, găzduire de site-uri web ale terţilor pe
un server, pentru o reţea globală de calculatoare,
creare, proiectare, desenare, redactare la
comandă şi/sau administrare de site-uri web,
servicii de consultanţă în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării paginilor
web, servicii de consiliere în domeniul creării,
dezvoltării, administrării şi utilizării site-urilor
web şi servicii on-line, consultanţă profesională
şi asistenţă pentru crearea de site-uri web
statice şi dinamice, furnizare de programe
de calculator în reţele de date, în special
pe internet şi world wide web, consultanţă,
proiectare, testare, cercetare, analiză, asistenţă
tehnică şi alte servicii tehnice şi de consiliere,
toate în domeniul informaticii, programării
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calculatoarelor, multimedia, internetului şi site-
urilor web, servicii pentru testarea utilizabilităţii
paginilor web, instalare şi personalizare de
aplicaţii software de calculator, design de site-
uri web, actualizarea paginilor web pentru
terţi, programare şi găzduire de pagini
web personalizate, crearea si întreţinerea de
pagini web personalizate, asigurarea utilizării
temporare de aplicaţii web, design de pagini
principale şi pagini web, găzduire de date, fişiere,
aplicaţii si informaţii computerizate, dezvoltare
de software de aplicaţii pentru livrare de conţinut
multimedia, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice, si anume găzduire de aplicaţii
software de calculator pentru terţi, creare,
programare, proiectare întreţinere si actualizare
de pagini web, închiriere de aplicaţii informaţii,
crearea de aplicaţii informatice, proiectare,
dezvoltarea, actualizare si întreţinerea bazelor
de date, reconstrucţie de sisteme de baze
de date, pentru alte persoane, proiectare si
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice, servicii de stocare electronică pentru
arhivare de baze de date, imagini si alte
date electronice, proiectare si dezvoltare de
software pentru gestionarea bazelor de date,
dezvoltare, actualizare si întreţinere de software
si sisteme de baze de date, asigurarea utilizării
temporare de software online nedescărcabil
pentru gestionarea bazelor de date, instalare,
întreţinere si actualizare de software pentru baze
de date, stocare electronică de fotografii, fişiere
audio, de conţinut multimedia de divertisment, de
videoclipuri, de informaţii.

───────

(210) M 2021 04600
(151) 13/06/2021
(732) TEF HOTELS SRL , STRADA

TRIVALE NR. 9, JUDEȚUL ARGEȘ,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

Van Berry

(531) Clasificare Viena:
26.01.03; 26.04.05; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.13

(591) Culori revendicate:alb, indigo, negru

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

6. Panouri metalice, panouri de metal, panouri
din metal, panouri publicitare (afișiere metalice),
suporturi metalice pentru panouri.
20. Panouri publicitare, panouri de afișare,
panouri de afișare publicitare.
35. Producţie de materiale publicitare, postarea
de afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), dezvoltarea de
concepte publicitare, promovarea vânzarilor
pentru terţi, publicitate directă prin poștă,
publicitate directă prin poștă pentru atragerea
de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate online, servicii de
publicitate și marketing, servicii de publicitate și
marketing online, servicii de analiză și cercetare
de piață, analiză comercială, servicii de
informare și cercetare de piață, managementul
și administrarea afacerilor, publicitate, închiriere
de panouri publicitare, închiriere de panouri de
afișare (panouri publicitare).
37. Montare panouri de afișaj.

───────

(210) M 2021 04601
(151) 13/06/2021
(732) TEF HOTELS SRL, STRADA

TRIVALE NR. 9, JUDETUL ARGES,
PITESTI, ARGEȘ, ROMANIA

(540)

XOS

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

(591) Culori revendicate:alb, albastru,
portocaliu ,negru

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

9. Software pentru integrarea de publicitate
online pe site-uri web, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in



36. Furnizarea de servicii de protecție împotriva
achizițiilor pentru bunuri și servicii achiziționate
de alții prin intermediul unei rețele globale de
calculatoare și rețele fără fir, afaceri imobiliare,
servicii de afaceri monetare, servicii privind
afaceri imobiliare, furnizare de informații pe
internet privind afacerile imobiliare

42. Platformă ca serviciu (paas), furnizare de
software nedescărcabil online, găzduire de spații
web online pentru terți, pentru partajare de
conținut online, programare de software pentru
publicitate online, găzduire de facilități web
online pentru pentru alte persoane, găzduire
de conținut digital, și anume jurnale și bloguri
online, servicii de programe de calculator
şi de proiectare pe calculator, întreținerea
bazelor de date, actualizarea bazelor de
date informatice, proiectare de software pentru
baze de date informatice, închirierea de
programe informatice, întreținerea programelor
de calculator, actualizare și adaptare a
programelor de calculator în funcție de cerințele
utilizatorilor.

───────
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bazele de date online, software de comunicare,
rețelizare și rețele sociale, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginilor sau datelor, baze de
date computerizate, servere pentru baze
de date informatizate, programe informatice
pentru administrarea bazelor de date, software
interactiv pentru baze de date.

38. Servicii de mesaje scurte (sms), furnizarea
accesului la platforme sau portaluri pe internet, 
mesaje  electronice,  transmisie  de mesaje 
electronice, transmisie de mesaje 

prin mijloace electronice, comunicații prin
terminale de calculator,  transmitere de  mesaje 
și de imagini cu ajutorul calculatorului,servicii 
de  telecomunicații,  transmitere  de  mesaje, 
comunicare prin mijloace electronice, servicii 
de  comunicare online,  comunicare  prin  bloguri 
online, transmisiede informații online, furnizarea
de forumuri online, furnizarea accesului la spații
de chat pe internet, transmitere electronică de 
știri, furnizarea de forumurionline, furnizare de
 servicii  de  comunicații online,  furnizare  de 
spații  de  chat  online pentru  transmiterea  de 
mesaje,  comentarii  și conținut  multimedia 
între  utilizatori,  servicii  de comunicații, 
furnizarea accesului la baze dedate, furnizarea 
unui  panou  de  anunțuri  online și  interactiv 
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii 
de  computere  referitoare  la tranzacționarea  și 
vânzarea  de  bunuri  și  servicii printr-o  rețea 
globală de comunicații.

35. Oferirea spre vânzare şi vânzarea de bunuri
în comerţul cu amănuntul şi en-gros, servicii şi
agenţii de publicitate, promovare, de închiriere
de spaţii publicitare, publicitate online, servicii de
publicitate  și  marketing,  servicii  de  analiză  și 
cercetare  de  piață,  managementul  și
administrarea  afacerilor,  organizare  de 
expoziții comerciale, închiriere de spațiu
publicitar online, servicii de comenzi online,
publicare de materiale publicitare online, servicii
de administrare a comunităților online, servicii
de publicitate și marketing online, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu funcție
de căutare, furnizarea de servicii online de
comparare de prețuri, furnizare de informații
comerciale din baze de date online, difuzare
de anunțuri publicitare prin rețele de comunicații
online, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice, difuzare de materiale publicitare
pentru terți, difuzarea publicității pe internet
pentru terți, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
furnizarea unui ghid de publicitate de căutare
online cu bunurile și serviciile prestate de
terți online pe internet, compilare de date
în baze de date electronice, compilare de
baze de date computerizate, actualizare și
întreținere de date din baze de date informatice,
evaluarea comparativă (evaluarea practicilor de
organizare a afacerilor), evaluare a impactului
publicității asupra publicului, punere la dispoziție
și închiriere de spații publicitare.


