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Cereri Mărci publicate în 06/01/2023
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

2 M 2022 09415 30/12/2022 CERE ZIARUL PUBLI S.R.L. axaTV.ro

3 M 2022 09416 30/12/2022 M2M DESIGN & PROPERTY
SOLUTIONS S.R.L.

360 PROPERTY

M2M REAL ESTATE

5 M 2022 09419 30/12/2022 CLINICA HOPE SRL INSPIRA

6 M 2022 09420 30/12/2022 CLINICA HOPE SRL CONEXIUNI PROGRAM
DE TRATAMENT PENTRU
SCHIZOFRENIE

7 M 2022 09421 30/12/2022 ADRIAN-MIHAI BLAJ Servicii Funerare Adrian Blaj din
2006

8 M 2022 09422 30/12/2022 ADRIAN-MIHAI BLAJ Casa Funerara Blaj din 2006

9 M 2022 09423 30/12/2022 EXTREMELY DISTRIBUTED
TECHNOLOGIES SRL

QUEENLANG.ORG

10 M 2022 09424 30/12/2022 CLUBUL SPORTIV
UNIVERSITAR TÂRGU MUREȘ

CSU TÂRGU MUREȘ
UNIVERSITATEA DE
MEDICINĂ, FARMACIE,
ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE -
TÂRGU MUREȘ GEORGE EMIL
PALADE

11 M 2022 09425 30/12/2022 STRATEGIC PRODUCTION &
RENTALL SRL

CAFEA CU VISURI

12 M 2022 09426 30/12/2022 IONEL ZYTO DUMITRESCU BDU Butonul De Urgență

13 M 2022 09427 30/12/2022 APPROACHING TECH SRL DEROL

14 M 2022 09428 30/12/2022 LEGEND COM SRL OfficeGalaxy

15 M 2022 09429 30/12/2022 BEEDIGITAL SOLUTIONS SRL beedigital

16 M 2022 09430 30/12/2022 CLEVER MEDIA NETWORK
S.R.L.

Romania de la A la Z

17 M 2022 09431 30/12/2022 DOZA DE FRESH SRL Doza de Fresh FRUCTE
ZDRUNCINATE ROMÂNEȘTE

18 M 2022 09432 30/12/2022 COMUNA HOGHILAG HOGHILAG Tărâmul Tuberozelor

19 M 2022 09433 30/12/2022 CLEVER MEDIA NETWORK
SRL

World Wide Banciu

20 M 2022 09434 30/12/2022 SC VANE FORTUNA SRL M MATIAS AFTER SCHOOL

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2022 09285 29/12/2022 SYNERGY CAST S.R.L. LOTUS MEDICAL

4 M 2022 09418 30/12/2022 M2M DESIGN & PROPERTY
SOLUTIONS S.R.L.



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
30/12/2022-31/12/2022

3

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2022 09435 30/12/2022 CLEVER MEDIA NETWORK

SRL
Proiect de tara - Romania

22 M 2022 09436 30/12/2022 DUMITRU POCREAȚĂ COB Centrul de Obezitate
Braşov

23 M 2022 09437 30/12/2022 3 X MOON GARDEN SRL moon garden

24 M 2022 09438 30/12/2022 JAPAN TOBACCO INC. CAMEL ORIGINAL BLACK
LONGS

25 M 2022 09439 30/12/2022 SC PRIMA IMPACT SRL PEȘTERA URȘILOR

26 M 2022 09440 30/12/2022 KARLA TRAVEL S.R.L. GREAT HILL LODGES

27 M 2022 09441 30/12/2022 ATELIER CRISCAKES SRL CRIS CAKES LABORATOR
COFETARIE

28 M 2022 09442 30/12/2022 PANIFICATIE TRADITIONALA Cuptorul lu' mamaia

29 M 2022 09443 31/12/2022 EUROMARCHET IMPEX SRL M EURO MARCHET IMPEX

30 M 2022 09444 31/12/2022 SC SHOPSTER DISTRIBUTION
SRL

malvys

31 M 2022 09445 31/12/2022 CAMELIA ANDREEA VLAS VLAS COUTURE

32 M 2022 09446 31/12/2022 II BARBOI VALERIAN LIVIU -
WELLNESS COACH

Global Lifestyle Academy

33 M 2022 09447 31/12/2022 ION CIOROIANU LASTRAJA.RO LA STRAJA E
VRAJA

34 M 2022 09448 31/12/2022 SC RASICON EXPERT SRL DELICIUL MARII

35 M 2022 09449 31/12/2022 ECTOPIC SOCIETY SRL Romanian Dental Awards

36 M 2022 09450 31/12/2022 ECTOPIC SOCIETY SRL Ectopic Society Exclusively for
dentists

37 M 2022 09451 31/12/2022 ANNABELLA S.R.L. ANNABELLA RETAIL PARK
HOREZU
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PESCARILOR NR. 24, BL. BM9A,
AP.15, CAMERA NR.4, JUDETUL
CONSTANTA, CONSTANTA,
900538, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVITA NR. 37E, JUDETUL
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

LOTUS MEDICAL

(531) Clasificare Viena:
05.05.16; 27.05.01; 29.01.15

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

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

35. Gestionare a costurilor medicale, servicii de
transcriere medicală, facturare medicală.
44. Servicii de evaluare medicală, servicii
ale clinicilor medicale, servicii de consiliere
medicală, servicii de informare medicală,
planificare de tratamente medicale, compilarea
de rapoarte medicale, furnizare de asistență
medicală, servicii de examinări medicale,
emiterea de rapoarte medicale, furnizare
de servicii medicale, clinici medicale,
informații medicale, consiliere medicală, servicii
medicale, consiliere în materie de sănătate,
servicii medicale și de sănătate, consultanță
profesională în materie de sănătate, furnizare
de informatii referitoare la sanatate, furnizare
de informații în materie de sănătate, servicii de
clinici medicale și de sănătate, studii de evaluare
a riscului privind starea de sănătate, servicii de
informare și consiliere cu privire la sănătate.
45. Servicii de consultanță în materie de
sănătate și siguranță, servicii de informare cu
privire la sănătate și siguranță.

───────

(210) M 2022 09415
(151) 30/12/2022
(732) CERE ZIARUL PUBLI S.R.L.,

STR. HORTENSIEI NR. 7, AP. 35,
JUDEȚUL MARAMUREȘ, BAIA-
MARE, MARAMUREȘ, ROMANIA

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

(540)

axaTV.ro

(531) Clasificare Viena:
26.04.04; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
29.01.13

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

clase:
38. Difuzarea de radio şi televiziune.
41. Instruire, divertisment, activităţi sportive
şi culturale, producţia de programe radio
şi de televiziune, productie de emisiuni de
televiziune, productie de emisiuni radio, servicii
ale studiourilor de televiziune, prezentare
de programe de televiziune, realizare şi
editare de programe şi emisiuni de radio şi
televiziune, servicii de studiouri de înregistrare,
productie de film, televiziune şi radio,
subtitrare, furnizarea de publicaţii electronice,
nedescărcabile, furnizarea online de imagini

(210) M 2022 09285
(151) 29/12/2022
(732) SYNERGY CAST S.R.L., STR.
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video, nedescărcabile, furnizarea de programe
de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul
serviciilor video la cerere, producere de
podcasturi, scrierea şi publicarea textelor, altele
decât cele publicitare, servicii de punere în
pagină, altele decât pentru scop publicitar,
publicare online, servicii prestate de reporteri de
ştiri, tehnoredactare computerizată electronică.

───────

(210) M 2022 09416
(151) 30/12/2022
(732) M2M DESIGN & PROPERTY

SOLUTIONS S.R.L., CALEA
NAȚIONALĂ NR. 42C, ETAJ
P, JUDEȚUL BOTOȘANI,
MUNICIPIUL BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTORUL
1, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

360 PROPERTY

(531) Clasificare Viena:
02.09.17; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
27.07.01; 27.07.17; 27.07.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (RGB 181 141
87), albastru închis (RGB 30 38 43)

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

36. Servicii financiare, afaceri imobiliare,
servicii imobiliare, servicii de agenție

imobiliară, management imobiliar, intermediere
de contracte de închiriere, intermediere
de închirieri de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea
pentru operații de construcții, închirierea
bunurilor imobiliare, închirierea apartamentelor,
închirierea proprietăților imobiliare, închirierea
birourilor (bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, închirieri de spații comerciale,
leasing și închirieri de spații comerciale,
colectarea chiriilor, activităţi de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, furnizarea de informaţii
imobiliare prin intermediul unui site web, servicii
de tururi virtuale ale proprietăților imobiliare
listate pentru vânzare sau închiriere, consultanță
privind bunuri imobiliare, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii de listare de proprietăți
imobiliare pentru închiriere/vânzare, furnizare
de informații privind afacerile imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, dezvoltarea de proiecte imobiliare,
servicii de vânzare de proprietăți imobilare,
servicii de vânzare de apartamente, spații
comerciale, spații de birouri, servicii de vânzare
de bunuri imobilare, gestionarea investițiilor
imobiliare, investiții în proprietăți imobiliare,
evaluări de proprietăți imobiliare, planificare
de investiții imobiliare, asigurare de proprietăți
imobiliare, intermediere pentru închirierea de
proprietăți imobiliare, selectare și achiziție
de proprietăți imobiliare (în numele terților),
elaborare de cotații pentru estimare de costuri,
oferirea de reduceri întreprinderilor participante
ale terţilor prin utilizarea unui card de membru.

───────
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(210) M 2022 09418
(151) 30/12/2022
(732) M2M DESIGN & PROPERTY

SOLUTIONS S.R.L., CALEA
NAȚIONALĂ NR. 42C, ETAJ
P, JUDEȚUL BOTOȘANI,
MUNICIPIUL BOTOŞANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL, STR.
ION CÂMPINEANU NR. 28,
IMOBIL SALA PALATULUI,
CORP A, PARTER, SPAȚIUL
ADMINISTRATIV A2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

M2M REAL ESTATE

(531) Clasificare Viena:
02.09.17; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
27.07.01; 27.07.17; 27.07.24; 29.01.12

(591) Culori revendicate:auriu (RGB 181 141
87), albastru închis (RGB 30 38 43)

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

36. Afaceri imobiliare, servicii imobiliare,
management imobiliar, intermediere de
contracte de închiriere de proprietăți imobiliare,
intermediere pentru încheierea de acorduri
privind finanțarea pentru achiziționarea de
proprietăți imobiliare, intermediere pentru
încheierea de acorduri privind finanțarea pentru
operații de construcții, administrare de proprietăți
imobiliare, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, închirierea birourilor
(bunuri imobiliare), închirierea birourilor pentru
conlucrare, închiriere de spații comerciale,
leasing şi închirieri de bunuri imobiliare,
închirierea bunurilor imobiliare, închirierea

proprietăților imobiliare, servicii de agenţie
imobiliară, activităţi de broker imobiliar,
evaluări imobiliare, colectarea chiriilor, oferirea
de reduceri întreprinderilor participante ale
terţilor prin utilizarea unui card de membru,
stabilirea finanţării pentru proiectele de
construcţii, evaluare financiară în domeniul
imobiliar, furnizarea de informaţii imobiliare
prin intermediul unui site web, servicii de
tururi virtuale ale proprietăților imobiliare listate
pentru vânzare sau închiriere, consultanță
privind bunuri imobiliare, consultanță privind
achiziționarea de bunuri imobiliare, servicii
de informații computerizate privind proprietățile
imobiliare, servicii de listare de proprietăți
imobiliare pentru închiriere/vânzare, furnizare
de informații privind afacerile imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, servicii de management
imobiliar privind tranzacțiile cu proprietăți
imobiliare, dezvoltarea de proiecte imobiliare,
servicii de vânzare de proprietăți imobilare,
servicii de vânzare de apartamente, servicii
de vânzare de spații comerciale și spații de
birouri, servicii de vânzare de bunuri imobilare,
gestionarea investițiilor imobiliare, investiții în
proprietăți imobiliare, evaluări de proprietăți
imobiliare, planificare de investiții imobiliare,
asigurare de proprietăți imobiliare, intermediere
pentru închirierea de proprietăți imobiliare,
selectare și achiziție de proprietăți imobiliare (în
numele terților).
37. Construcţia de clădiri, demolarea de clădiri,
supravegherea construcţiei de clădiri, servicii
de construcții de drumuri, poduri, baraje sau
linii de transport, furnizarea de informaţii privind
construcţia, consultanţă în construcţii, furnizarea
informaţiilor legate de reparaţii, servicii de
dezvoltare imobiliară (construcții), servicii
consultative privind instalarea de echipamente
pentru automatizarea clădirilor, instalare de
echipamente pentru automatizarea clădirilor,
izolarea clădirilor, curăţarea clădirilor (interior),
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
vopsirea interioarelor şi exterioarelor, servicii
de menaj (servicii de curatenie), tencuială,
lucrări de instalații sanitare, lucrări de instalaţii
termice, lucrări de instalații electrice, servicii de
instalaţii şi reparaţii, lucrări privind acoperişurile,
închirierea de unelte, maşinării sau
echipamente, servicii de asamblare referitoare la
montarea mobilierului, întreținerea și restaurarea
mobilierului, întreținerea piscinelor, instalarea şi
repararea ascensoarelor, montarea de gazon
artificial, servicii de hardscaping (amenajări
peisagistice cu material nevegetal).
42. Realizarea de planuri de construcţii,
proiectare de clădiri, proiectare a exterioarelor
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clădirilor, servicii arhitecturale, servicii de
planificare arhitecturală şi urbană, servicii
de design interior, design grafic de logo-uri
publicitare, design de prototipuri, dezvoltarea
de software destinat a fi utilizat în domeniul
serviciilor și afacerilor imobiliare, asigurarea
utilizării temporare de aplicații software
nedescărcabile, disponibile pe un site web,
destinate a fi utilizate în domeniul serviciilor
și afacerilor imobiliare, asigurarea utilizării
temporare de aplicații software nedescărcabile,
disponibile pe un site web, destinate sistemelor
de automatizare pentru clădiri, software ca
serviciu (saas), platforma ca serviciu (paas).
43. Închirierea sălilor de ședintă, închirierea
clădirilor transportabile, închiriere de spații
pentru birouri temporare, închiriere de săli pentru
expoziții, închiriere de săli pentru evenimente
sociale, rezervări de spații de cazare temporară,
servicii de rezervări temporare, rezervare pe
internet de cazare temporară, furnizare de
informații cu privire la rezervarea de locuri
de cazare, servicii de tour operatori pentru
rezervarea de cazare temporară, închirierea de
(locuinţe pentru) cazare temporară, servicii de
case de vacanţă, închiriere de spații de cazare
de vacanță.

───────

(210) M 2022 09419
(151) 30/12/2022
(732) CLINICA HOPE SRL, STR.

FLUTURILOR NR. 1, MANSARDA,
JUDEȚUL ILFOV, COMUNA
BERCENI, 040171, ILFOV,
ROMANIA

(540)

INSPIRA

(531) Clasificare Viena:
02.07.25; 02.09.01; 26.01.03; 27.05.01;
29.01.04

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

clase:
41. Servicii educative și de instruire, furnizare
de cursuri educaționale, cursuri de dezvoltare
personală, servicii educative în materie de
instruire vocațională, servicii educaționale pentru
copii, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor mentale ale copiilor, servicii
educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, mentorat educațional
pentru copii de vârstă școlară, instruire pentru
părinți cu privire la creșterea copiilor, coordonare

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE NR. 51, SCARA A,
ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
SECTOR 4, BUCUREȘTI, 040171,
ROMANIA
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de cursuri de instruire, de educație și de pregătire
pentru tineri și adulți, cursuri de formare, cursuri
de formare avansată, teste educative.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
mentală, servicii de psihiatrie, servicii de
psihologie, servicii de psihologie oferite
individual sau grupurilor, servicii de asistență
medicală pentru oameni, teste psihiatrice,
servicii de psihologie ocupațională, teste
psihologice efectuate în scopuri medicale.

───────

(210) M 2022 09420
(151) 30/12/2022
(732) CLINICA HOPE SRL,

(540)

CONEXIUNI PROGRAM
DE TRATAMENT

PENTRU SCHIZOFRENIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.14; 02.01.01

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

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

41. Servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor intelectuale ale copiilor, mentorat
educațional pentru copii de vârstă școlară,
instruire pentru părinți cu privire la creșterea
copiilor, coordonare de cursuri de instruire,
de educație și de pregătire pentru tineri

STR. FLUTURILOR, NR. 1,
MANASARDA, JUDETUL ILFOV,
COMUNA BERCENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SCARA A,
ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040171,
ROMANIA
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și adulți, cursuri de formare, cursuri de
formare avansată, teste educative, servicii
educative și de instruire, furnizare de cursuri
educaționale, teste psihologice efectuate în
scopuri medicale, cursuri de dezvoltare
personală, servicii educative în materie de
instruire vocațională, servicii educaționale pentru
copii, servicii educative pentru dezvoltarea
aptitudinilor mentale ale copiilor.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire
mentală, servicii de psihiatrie, servicii de
psihologie, servicii de psihologie oferite
individual sau grupurilor, servicii de asistență
medicală pentru oameni, teste psihiatrice,
servicii de psihologie ocupațională, servicii de
îngrijire mentală.

───────

(210) M 2022 09421
(151) 30/12/2022
(732) ADRIAN-MIHAI BLAJ, SOS.

OLTENITEI, NR. 13BIS, BL. G3,
ET. 5, AP. 27, JUDETUL ILFOV,
POPESTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SCARA A,
ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040171,
ROMANIA

(540)

Servicii Funerare
Adrian Blaj din 2006

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 24.13.25

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

20. Sicrie și urne funerare, plăci funerare din
plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse respectiv: sicrie
și urne funerare, plăci funerare din plastic,
crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau plastic,
altele decât articole de bijuterie (cu excepția
transportului acestora), permițând clienților să
vizualizeze și să cumpere în mod convenabil
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aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere.
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirit

───────

(210) M 2022 09422
(151) 30/12/2022
(732) ADRIAN-MIHAI BLAJ, SOS.

OLTENITEI, NR. 13BIS, BL. G3,
ET. 5, AP. 27, JUDETUL ILFOV,
POPESTI-LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SCARA A,
ET. 1, AP. 5, COMPLEX VIVANDO,
SECTOR 4, BUCURESTI, 040171,
ROMANIA

(540)

Casa Funerara Blaj din 2006

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.01.03; 24.13.25

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

20. Sicrie și urne funerare, plăci funerare din
plastic, crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau
plastic, altele decât articole de bijuterie.
35. Regruparea în beneficiul tertilor, a unei
game diverse de produse respectiv sicrie și urne
funerare, plăci funerare din plastic, crucifixuri
din lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele decât
articole de bijuterie (cu excepția transportului
acestora), permițând clienților să vizualizeze
și să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate de
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magazine de vanzare cu amănuntul, puncte de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comandă prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping,
servicii de comerţ în spatiu fizic şi/ sau
online, cu amănuntul şi/sau cu ridicata a
produselor proprii şi ale tertilor, administrarea
programelor de fidelizare a consumatorilor,
procesarea administrativă a comenzilor de
cumpărare, furnizarea unei pieţe on-line
pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi
servicii, organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale sau publicitare, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comerţ cu amănuntul.
39. Servicii de transport funerar, organizare de
transport terestru, maritim și aerian, servicii de
repatriere.
45. Servicii funerare, servicii de înmormântare,
servicii de îmbălsămare, organizarea
ceremoniilor funerare, activităţi funerare, servicii
de crematoriu, consiliere în perioada de doliu,
servicii de pregătire a documentelor juridice,
consultanţă spirit.

───────

(210) M 2022 09423
(151) 30/12/2022
(732) EXTREMELY DISTRIBUTED

TECHNOLOGIES SRL, STR.
ALEXANDRU ODOBESCU NR. 5,
BL. PB 91, AP. 1, JUDETUL BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)
QUEENLANG.ORG

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

42. Consultanță it, servicii de consiliere și
asigurare de informații, servicii de consultanță
în materie de tehnologie a informației (it),
consultanță în domeniu! informaticii, consultanță
in domeniul tehnologiei informației, consultanță
în materie de sisteme informatice, consultanță
în materie de securitate informatică, consultanță
în domeniul integrării sistemelor informatice,
consultanță în domeniul analizei sistemelor
informatice, servicii de consultanță și informații
despre integrarea sistemelor informatice,
consultanță în materie de dezvoltare de sisteme
informatice, consultanță privind proiectarea și

dezvoltarea de programe informatice, servicii de
consultanță în materie de aplicații informatice de
planificare, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare de software de calculator,
consultanță privind proiectarea și dezvoltarea
de programe pentru baze de date informatice,
prestare de servicii de informații, consiliere
și consultanță în domeniul software-ului de
calculator, servicii de consultanță și de informații
despre proiectare, programare și întreținere
de software de calculator, servicii it, servicii
de proiectare, dezvoltare software, programare
și implementare, servicii de proiectare și
programare informatică, servicii de programare
de software de calculator, servicii științifice de
programare de calculatoare, găzduirea site-
urilor informatice, găzduirea site- urilor de
internet (site-uri web), găzduire de site-uri
web pentru terți, găzduire de site-uri pentru
dispozitive mobile, găzduirea unui site web
online pentru crearea și găzduirea de micro
site-uri web pentru afaceri, creare, întreținere și
găzduire de site-uri web pentru alte persoane,
design, creare, găzduire și întreținere de
site-uri web pentru terți, 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,
găzduire de platforme pe internet, creare de
platforme informatice pentru terți, programare
de software pentru platforme de internet,
găzduire de platforme de comunicații pe internet,
programare de software pentru platforme de
informații pe internet, platformă ca serviciu
(paas) care oferă platforme software pentru
transmisie de imagini, conținut audiovizual,
conținut video și mesaje, punere la dispoziție
temporară de software informatic nedescărcabil,
integrarea programelor informatice, servicii de
integrare a sistemelor informatice, integrare de
sisteme informatice și rețele de calculatoare,
dezvoltare de software, întreținere de software,
închirierea de software, proiectare de software,
servicii de găzduire, software ca și serviciu și
închirierede software, elaborare și actualizare de
software informatic, dezvoltare de software-uri
multimedia interactive, dezvoltare de platforme
de calculatoare, găzduire de platforme de
comunicații pe internet, stocare de date
online, programare de pagini web, programare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea și organizarea datelor, facilitarea
accesului temporar la software nedescărcabil
on-iine pentru gestionarea de informații,
facilitarea accesului temporar la software on-line
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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, crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

───────

(210) M 2022 09424
(151) 30/12/2022
(732) CLUBUL SPORTIV UNIVERSITAR

TÂRGU MUREȘ, STRADA
GHEORGHE MARINESCU, NR.
38, JUDETUL MURES, TÂRGU
MUREȘ, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
SANTA VALENTINA, STRADA
KOOS FERENCZ, BLOC 21,
APARTAMENT 44, JUDETUL
MURES, TÂRGU MUREȘ, 540382,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

CSU TÂRGU MUREȘ
UNIVERSITATEA DE

MEDICINĂ, FARMACIE,
ȘTIINȚE ȘI TEHNOLOGIE

- TÂRGU MUREȘ
GEORGE EMIL PALADE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.01.05

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

clase:
35. Management de afaceri cu privire la
cluburi sportive, promovare de competiții și
evenimente sportive, promovare de produse
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și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin posibilitatea sponsorilor
de a-și asocia produsele și serviciile cu
activități sportive, publicitate, inclusiv promovare
de produse și servicii ale terților prin
sponsorizare și contracte de licență referitoare la
evenimente sportive internaționale, administrare
a afacerilor pentru sportivi profesioniști,
regruparea în avantajul terţilor de materiale
sportive (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.
41. Servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii oferite de cluburi de agrement cu
instalații sportive, management de evenimente
pentru cluburi sportive, servicii de divertisment
furnizate la cluburi sportive private (country
club), punere la dispoziție de instalații
pentru cluburi sportive, coaching sportiv
(instruire), servicii de antrenament sportiv,
servicii sportive, educație sportivă, organizarea
turneelor sportive, furnizarea de buletine
informative on-line în domeniul divertismentului
sportiv, activități sportive și culturale, organizare
de evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, servicii sportive
și de fitness, organizare de turnee sportive,
organizare și coordonare de competiții sportive,
coordonare de evenimente sportive electronice
în direct, servicii de furnizare de informații privind
rezultate sportive, pregătire sportivă, furnizarea
instalațiilor sportive, organizarea de competiții
sportive, organizarea de evenimente sportive,
organizarea de cursuri de pregătire în activități
sportive, servicii de antrenament pentru activități
sportive, furnizarea de informații cu privire
la educația sportivă, închiriere de echipament
și instalații sportive, închiriere de echipament
sportiv sau pentru exerciții fizice.

───────

(210) M 2022 09425
(151) 30/12/2022
(732) STRATEGIC PRODUCTION &

RENTALL SRL, STR. POPA TATU,
NR. 68, PARTER, AP. 1, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
010806, ROMANIA

(540)

CAFEA CU VISURI

(531) Clasificare Viena:
11.03.01; 29.01.13; 27.05.01; 16.01.13

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

clase:
35. Abonament la un canal de televiziune,
achiziții de întreprinderi, administrare a afacerilor
pentru actori, administrare a afacerilor pentru
aeroporturi, administrare a afacerilor pentru
agenții și brokeri de asigurări, pe bază
de externalizare, administrare a afacerilor
pentru artiști din domeniul divertismentului,
administrare a afacerilor pentru cabinete
veterinare, administrare a afacerilor pentru
hoteluri din stațiuni turistice, administrare
a afacerilor pentru interpreți de muzică,
administrare a afacerilor pentru manechine,
administrare a afacerilor pentru muzicieni,
administrare a afacerilor pentru parcări auto,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata și cu
amănuntul, administrare a afacerilor pentru
restaurante, administrare a afacerilor pentru
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autori și scriitori, administrare a afacerilor
pentru centre de conferințe, administrare a
afacerilor pentru complexuri cu piscine de înot,
administrare a afacerilor pentru o companie
aeriană, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu ridicata, administrare a
afacerilor pentru spitale, administrare a afacerilor
pentru sportivi profesioniști, administrare a
afacerilor pentru teatre, administrare de afaceri,
administrare de afaceri pentru furnizorii de
servicii independenți, administrare de birouri de
afaceri pentru terți, administrare de concursuri
în scopuri publicitare, administrare interimară
de afaceri, administrarea afacerilor comerciale
cu capital străin, administrarea afacerilor pentru
o societate comercială și pentru o societate
de servicii, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, administrarea centrelor de
apeluri pentru terți, administrarea comercială
a licențelor produselor și a serviciilor pentru
terți, administrarea condominiilor, administrarea
hotelurilor, administrarea magazinelor,
administrarea societăților comerciale (pentru
terți), administrarea stațiilor de benzină
(pentru terți), administrarea și managementul
întreprinderilor comerciale, servicii de relocare
pentru afaceri, asistență administrativă în
procesul de prezentare a unui răspuns
la cererile de oferte, asistență comercială
privind crearea de întreprinderi comerciale,
asistență comercială privind deschiderea
de francize, asistență comercială privind
sistemul de franciză, asistență comercială
în managementul afacerilor, asistență în
administrarea afacerilor în domeniul francizelor,
asistență în administrarea întreprinderilor
industriale și comerciale, asistență în afaceri,
asistență în conducerea 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
și planificării afacerilor, asistență în domeniul
managementului corporatist, asistență în
gestiunea afacerilor sau a funcțiilor comerciale
ale unei firme industriale sau comerciale,
asistență în gestiunea comercială a firmelor în
sistem de franciză, asistență în management
pentru companiile comerciale, asistență
în management pentru firme comerciale,
asistență în management pentru întreprinderi
comerciale, asistență în management pentru
întreprinderi comerciale sau industriale,
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 întreprinderi industriale sau comerciale
în legătură cu gestionarea activităților lor,
asistență pentru întreprinderi industriale în
legătură cu conducerea afacerilor lor, asistență
pentru întreprinderi în materie de administrare
a afacerii, asistență pentru întreprinderile
comerciale privind managementul afacerilor
lor, asistență privind gestiunea comercială
în cadrul unui contract de franciză,
asistență privind managementul activităților
comerciale, asistență privind organizarea
întreprinderii, asistență în managementul și
exploatarea afacerilor comerciale, asistență
în materie de management, asistență în
materie de management pentru înființarea
întreprinderilor comerciale, asistență în materie
de management privind afacerile, asistență
privind planificarea comercială, asistență în
conducerea afacerilor, conducerea afacerilor
comerciale în numele terților, consilierea
managementului privind plasarea de personal,
consilierea managementului privind recrutarea
de personal, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize
cost-beneficiu, consultanță în materie de
relocalizare a firmelor, date referitoare la afaceri,
determinare a costurilor ciclului de viață în
scopuri comerciale, dezvoltarea de sisteme de
management al spitalelor, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
exploatarea întreprinderii (pentru terți), 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 evaluări
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, furnizare de informații de contact
comerciale și de afaceri, pe internet, furnizare de
servicii de administrare a cursurilor academice
pentru instituții de învățământ, furnizarea
de clasamente ale utilizatorilor în scopuri
comerciale sau publicitare, furnizor de servicii
externalizate în domeniul managementului
relațiilor cu clienții, gestionare a costurilor
medicale, gestionare administrativă a clinicilor
medicale, gestionare administrativă a spitalelor,
gestiune administrativă externalizată pentru
companii, gestiunea afacerilor de comerț cu
amănuntul pentru terți, gestiunea programelor
de rambursare pentru alte persoane, informații
despre metode de vânzare, înmatriculare de
vehicule și transfer de titluri de proprietate,
înregistrarea de comunicate scrise și de date,
intermediere de afaceri comerciale pentru
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terți, intermediere publicitară, intermediere în
acordurile privind vânzarea-cumpărarea de
bunuri, intermediere în materie de contracte
de vânzare-cumpărare de bunuri, investigații
comerciale, management computerizat de
birouri, management de afaceri comerciale,
management de afaceri cu privire la cluburi
sportive, management de afaceri în domeniul
atracțiilor pentru vizitatori, management
de hoteluri pentru terți, management
de restaurant pentru terți, management
hotelier pentru terți, management în
procesele de afaceri, managementul activităților
comerciale, întocmire de rapoarte economice,
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, managementul afacerilor pentru
manifestări sportive (pentru terți), managementul
afacerilor sportivilor, managementul afacerilor
în domeniul logistic, pentru alte persoane,
managementul afacerilor în sectorul transport
și livrări, 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 întreprinderii
(pentru terți), managementul întreprinderilor,
inclusiv consultanță privind aspectele
demografice, managementul proiectelor de
afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), managementul relației cu
clienții, managementul societății (pentru terți),
managementul spitalelor, managementul și
administrarea afacerilor, managementul și
consultanța în procesele de afaceri, mediere
și încheiere de tranzacții comerciale pentru
terți, 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 prin sisteme de
telecomunicații, negociere și încheiere de
tranzacții comerciale pentru terți, organizare de
întâlniri de afaceri, organizare și coordonare
de întâlniri de afaceri, organizarea administrării
afacerilor, organizarea afacerilor, organizarea
pentru terți de servicii de mesaje telefonice
de întâmpinare și de servicii de recepționare
telefonică, organizarea întâlnirilor de afaceri,

planificare a întâlnirilor de afaceri, planificare
corporativă, planificare privind gestionarea
afacerilor, respectiv căutare de asociați pentru
fuziuni, preluări, precum și înființări de
întreprinderi, planificare strategică de afaceri,
planificare strategică în afaceri, planificarea
administrării afacerilor, planificarea afacerilor,
planificarea afacerilor pentru întreprinderi,
servicii de asistență administrativă și prelucrare
de date, planificarea succesiunii de afaceri,
pregătire de studii de proiect referitoare la
aspecte legate de afaceri, realizarea de studii de
proiect referitoare la aspecte legate de afaceri,
reorganizare a proceselor de afaceri, servicii de
administrare a afacerilor, servicii de administrare
a afacerilor furnizate de agenții teatrale, servicii
de administrare a afacerilor privind achiziția de
întreprinderi, servicii de administrare a afacerilor
privind dezvoltarea întreprinderilor, servicii de
administrare comercială pentru prelucrarea
automată a vânzărilor pe internet, servicii de
administrare de stocuri, servicii de administrare
pentru birou (pentru terți), servicii de afaceri
privind înființarea de afaceri, servicii de agenție
literară constând în negocierea contractelor,
servicii de agenție pentru organizarea de
prezentări de afaceri, servicii de consultanță
în afaceri, servicii de colaborări de afaceri
în rețea, servicii de comandă cu ridicata,
servicii de consultanță și de management al
afacerilor, servicii de coordonare de proiecte de
afaceri pentru proiecte de construcții, servicii
de evaluare a riscurilor afacerilor, servicii de
examinare a managementului și organizării
afacerilor, servicii de expertiză în materie de
eficiența afacerilor, servicii de externalizare
(asistență în afaceri), servicii de externalizare
sub formă de intermediere de contracte de
servicii pentru terți, servicii de externalizare
în domeniul operațiunilor comerciale, servicii
de franciză care oferă asistență în afaceri,
servicii de funcții administrative, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, servicii de gestionare a lanțului de
aprovizionare, servicii de impresariat pentru
manechine, servicii de intermediere comercială,
servicii de intermediere comercială în legătură
cu relaționarea dintre diferiți profesioniști și
clienți, servicii de management al riscului
afacerilor, servicii de management de afaceri
pentru fotbaliști, servicii de management hotelier
(pentru terți), servicii de management pentru
sportivi de performanță, servicii de recepție
pentru vizitatori (funcții de birou), servicii de
reprezentanță comercială, servicii de specialitate
privind eficiența în afaceri, servicii de strategie în
afaceri, servicii de transcriere medicală, servicii
oferite de un francizor, respectiv asistență în
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conducerea sau administrarea întreprinderilor
industriale sau comerciale, servicii on-line de
colaborări de afaceri în rețea, servicii pentru
afaceri referitoare la organizarea de societăți
mixte, servicii pentru dezvoltarea strategiei de
afaceri, servicii pentru strategia și planul de
afaceri, servicii privind fuziuni de firme, servicii
privind planificarea afacerilor, supervizare de
afaceri, supervizarea administrării afacerilor,
supravegherea afacerii (în numele terților),
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 produse
în numele societăților terțe, achiziționare
de produse și servicii pentru alte firme,
administrarea abonamentelor la ziare (pentru
terți), administrarea vânzărilor, servicii de agenții
de import-export, servicii de agenții de import-
export în domeniul energiei, analiză de preț,
brokeraj cu liste pe bază de nume și adrese,
comandă computerizată de stoc, prelucrare
administrativă pentru comenzi de achiziție,
consiliere cu privire la produse de consum,
consiliere cu privire la produse de consum în
legătură cu calculatoarele portabile, consiliere
cu privire la produse de consum în legătură
cu cosmeticele, consultanta in management
de cumparare, consultanță privind calculul de
cost al comenzilor de vânzare, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță privind
tehnicile de vânzare și programele de vânzare,
cotații de preț pentru produse sau servicii,
cotații pentru oferte de licitații, evaluare prin
compararea prețurilor la cazare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizare de informații despre produse de larg
consum prin internet, furnizare de informații
pentru compararea tarifelor hoteliere, furnizare
de informații prin internet privind vânzarea
de automobile, furnizare de informații privind
produsele și serviciile pentru consumatori,
furnizare de informații și consiliere pentru clienți
cu privire la selecția produselor și articolelor
de achiziționat, furnizare de recomandări pentru
produse de larg consum, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire
la software, furnizarea de informatii privind
bunurile de larg consum, furnizarea de informații
de piață referitoare la produsele de consum,
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 recomandări de produse consumatorilor în
scopuri comerciale, furnizarea de servicii online

de comparare de prețuri, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, încheierea de contracte de
cumpărare și vânzare de mărfuri, 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, furnizarea de informații privind
clasamentul vânzărilor de produse, furnizarea
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, intermediere de contracte (pentru
terți), intermediere de contracte de cumpărare
și vânzare de produse și servicii, pentru alte
persoane, intermediere de contracte pentru
alte persoane, pentru cumpărarea și vânzarea
de produse, intermediere de contracte, pentru
alte persoane, pentru prestarea de servicii,
intermediere de cumpărare de produse pentru
terți, închiriere de case de marcat, intermedierea
contractelor de cumpărare și vânzare pentru
terți, intermedierea de contacte comerciale
și economice, managementul întreprinderilor
industriale și comerciale pentru dotarea acestora
cu articole de birou, obținere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte persoane,
obținere de contracte pentru achiziția și
vânzarea de produse și servicii, organizare
de abonamente la mijloace de informare,
organizare de abonamente la pachete media,
organizare de abonamente la ziare electronice,
organizare de abonamente la servicii de internet,
organizare de abonamente la servicii telefonice,
organizare de abonamente la un canal de
televiziune, organizare de cumpărări colective,
organizare de prezentări de firme comerciale
în domeniul achiziționării și comercializării de
produse, organizare de tranzacții comerciale
pentru alte persoane prin intermediul shop-urilor
online, organizare de tranzacții comerciale și
contracte comerciale, organizare şi susţinere
de evenimente comerciale, organizare și
coordonare de piețe de vechituri, organizare
și coordonare de vânzări de animale,
organizare și coordonare de vânzări de
bovine, organizare și coordonare de vânzări,
pentru alte persoane, de animale și bovine
înregistrate și comerciale, organizarea de servicii
contractuale (comerciale) cu terți, planificarea de
abonamente la ziare, prelucrare administrativă
a reclamațiilor în perioada de garanție,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
computerizate, prelucrare administrativă de
comenzi de achiziție plasate prin telefon sau
calculator, prelucrare administrativă de comenzi
de marfă, prelucrare electronică a comenzilor,
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prelucrare și organizare administrativă de
comenzi prin poștă, prelucrarea administrativă
a comenzilor de achiziție în cadrul serviciilor
furnizate de societăți de comandă prin
poștă, producție de programe de teleshopping,
prospectarea pieței pentru alte persoane,
publicitate pentru produsele altor comercianți,
care dau posibilitatea clienților să vadă și să
compare comod serviciile oferite de respectivii
comercianți, realizare de abonamente la pachete
de informații, realizare de abonamente la servicii
de colectare electronică a taxelor pentru alte
persoane, realizarea abonamentelor la cărți,
reviste, ziare sau benzi desenate, realizarea
abonamentelor la servicii telematice, telefonice
și informatice (internet), regruparea, pentru alte
persoane, de diverse servicii de asigurări,
pentru a permite clienților să compare și să
cumpere comod aceste servicii, regruparea,
pentru alte persoane, de diverse servicii de
telecomunicații, pentru a permite clienților să
compare și să cumpere comod aceste servicii,
servicii administrative cu privire la asigurări
stomatologice, servicii administrative pentru
preluarea comenzilor, servicii administrative
privind trimiterea de clienți către avocați, servicii
administrative privind trimiterea pacienților,
servicii administrative referitoare la pelucrarea
reclamațiilor în perioada de garanție, servicii
administrative referitoare la planurile de
cumpărare de acțiuni de către angajați, servicii
ale agențiilor de export, servicii ale agențiilor
de import, servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, servicii ale camerelor
de comerț pentru promovarea afacerilor, servicii
de abonamente la publicații online, pentru
terți, servicii de abonamente la ziare, pentru
terți, servicii de achiziții, servicii de achiziții
de cupoane pentru alte persoane, servicii de
analiză a prețurilor, servicii de aprovizionare
cu articole de birou pentru terți, servicii de
aprovizionare cu băuturi alcoolice pentru terți
(achiziție de bunuri pentru alte întreprinderi),
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții
de bunuri și servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de comandă (pentru terți), servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor care
oferă mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
servicii de comandă în contul terților, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comenzi online, servicii de comenzi
online computerizate, servicii de comparare a
prețurilor, servicii de comparare a prețurilor
la energie, servicii de consiliere referitoare la
tranzacții comerciale, servicii de consiliere și
consultanță privind achiziționarea de produse
pentru terți, servicii de consultanță privind
achiziționarea de produse în numele unor firme,

servicii de consultanță privind achiziționarea
de produse în numele unor terți, servicii de
consultanță referitoare la achiziții de bunuri și
servicii, servicii de cumpărături prin compararea
prețurilor, servicii de externalizare sub formă de
organizare de achiziții de produse pentru alte
persoane, servicii de gestionare a vânzărilor,
servicii de import și export, servicii de informare
și consiliere în materie de tarife, servicii de
informare și de consiliere comercială pentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice,
servicii de informații și consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice, servicii de informații și consiliere
comercială pentru consumatori în domeniul
produselor de machiaj, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, servicii de intermediere referitoare
la publicitate, servicii de intermediere în achiziții,
servicii de intermediere și consultanță în afaceri
în domeniul vânzării de produse și prestării de
servicii, servicii de intermediere de afaceri cu
privire la corelarea potențialilor investitori privați
cu antreprenorii care au nevoie de finanțare,
servicii de preluare de comenzi telefonice pentru
terți, servicii de telemarketing, servicii pentru
promovarea exporturilor, servii de abonamente
la publicații, pentru terți, servicii de abonamente
la servicii de telecomunicații pentru terți, servicii
de club de cărți cu vânzarea cu amănuntul de
cărți membrilor săi, servicii de comercializare
cu amănuntul de articole de îmbrăcăminte
și accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul cu privire la hardware
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la materiale de construcții, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, 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 muzică și filme descărcabile și
preînregistrate, servicii de comerț cu amănuntul
online pentru tonuri de apel descărcabile, servicii
de comerț cu amănuntul prin comenzi poștale
de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii de
comerț cu amănuntul în legătură cu căni și
pahare, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
închiriere de standuri de vânzare, 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 cu aparate
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de bucătărie, servicii de comerț cu ridicata
în legătură cu aparate electrocasnice, servicii
de comerț cu ridicata în legătură cu căni
și pahare, servicii de comerț cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare și sanitare și produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul vestimentar, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole veterinare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu dispozitive de navigație, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
scufundare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente pentru terapie fizică,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instalații de alimentare cu apă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bijuterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente de bronzare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instalații sanitare,
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 animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu instrumente
de igienă pentru oameni, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu instrumente de
măsurare a timpului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente manuale
pentru lucrări de construcție, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu lubrifianți, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curățenie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu stimulente sexuale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu unelte manuale pentru lucrări de construcție,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje agricole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu utilaje de terasament, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole care servesc
la acoperirea capului, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cacao, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cafea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ceaiuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu furaje pentru
animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de cosmetică pentru

animale, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente muzicale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale tipărite, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse horticole, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu amănuntul de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu arme, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de cusut, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu bagaje, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu fire
de tricotat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu lucrări de artă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
materiale de litieră pentru animale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu mobilă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ustensile de gătit, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu vehicule, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu veselă,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de șelărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole sportive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu fire de cusut,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genți, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu iaurturi înghețate, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu jocuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu materiale educaționale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminți de
pardoseală, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți pentru pereți,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondență în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare
cu amănuntul prin rețele informatice mondiale
în legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin rețele informatice mondiale în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu amănuntul prin rețele
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informatice mondiale în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri sintetice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu calculatoare
portabile, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ceasuri inteligente, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
fructe de mare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
lactate, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu publicații electronice descărcabile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare
cu amănuntul de telefoane mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul prin catalog în legătură
cu berea, 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 produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu berea, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
băuturi alcoolice (cu excepția berii), servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu accesorii de modă, 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
echipamente electrice de uz casnic, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
pentru animale de companie, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vopsele, servicii
de vânzare cu amănuntul de cărucioare pentru
copii, servicii de vânzare cu amănuntul de
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și de produse medicale, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de voiaj, 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 jucării, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la accesorii pentru
automobile, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru automobile, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu aparate

de bucătărie, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu băuturi alcoolice, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
electronice de uz casnic, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de grădinărit,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse de păr, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu seifuri, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ustensile pentru gătit,
servicii de vânzare cu amănuntul cu livrare prin
poștă pentru articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la articole
sportive, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la blănuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu acumulatori, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu animale vii, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu baterii,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu biciclete, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cutii de abonament care conțin
bomboane de ciocolată, 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 preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu vânzarea de cutii de alimente
pe bază de abonament, 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 cosmetice pe bază de abonament,
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
referitoare la delicatese, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la dulciuri, 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 în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate veterinare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente veterinare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole utilizate împreună cu tutunul, servicii
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de vânzare cu amănuntul în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente de congelare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de gătit, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
iluminat, 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
încălzire, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente sanitare, 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 produse
chimice pentru agricultură, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse chimice pentru
horticultură, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse chimice pentru silvicultură,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu radiatoare, servicii de vânzare cu amănuntul
de accesorii pentru ambarcațiuni, servicii de
vânzare cu amănuntul sau en-gros pentru
preparate farmaceutice, veterinare și sanitare
și produse medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curățare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de feronerie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi alcoolice (cu
excepția berii), 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 preparate dietetice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru îngrijirea animalelor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu preparate
veterinare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de toaletă, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse din
hârtie de unică folosință, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu suplimente alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu vehicule acvatice, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu încălțăminte, servicii
de vânzare cu ridicata de echipamente horticole,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
arme, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu bere, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu băuturi alcoolice (cu excepția berii),
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de congelare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de gătit,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente de iluminat, servicii de vânzare

cu ridicata în legătură cu echipamente de
refrigerare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu echipamente de răcire, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
de încălzire, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu lucrări de artă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de litieră pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tutun, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu vehicule,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
încălțăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bagaje,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
combustibili, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu fire de tricotat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale de artă,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu obiecte de papetărie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate dietetice,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
preparate pentru parfumare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu produse chimice pentru
agricultură, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse chimice pentru horticultură,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse chimice pentru silvicultură, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu suplimente
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu umbrele, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de cusut,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole sportive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente sportive,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
fire de cusut, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu fructe de mare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente de
cosmetică pentru animale, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu instrumente de cosmetică
pentru oameni, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu instrumente de igienă pentru
animale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente de igienă pentru oameni,
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 preparate veterinare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ustensile
de gătit, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu utilaje agricole, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu utilaje de terasament,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
articole de șelărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decorațiuni festive, servicii de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
30/12/2022-31/12/2022

vânzare cu ridicata în legătură cu dispozitive
de navigație, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu echipamente de tehnologia
informației, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genți, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu iaurturi înghețate, 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 materiale educaționale, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
și articole veterinare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu unelte manuale pentru
lucrări de construcție, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu utilaje de construcții,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminți pentru
pereți, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu înghețată, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu aparate medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu aparate veterinare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
așternuturi pentru animale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu cuțite de
bucătărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu deserturi, 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 lubrifianți, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru curățenie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse lactate, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu tacâmuri, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu șerbeturi,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
accesorii pentru automobile, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la articole sportive, servicii
de vânzare cu ridicata referitoare la blănuri,
servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
blănuri sintetice, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la piese pentru automobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cacao,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
cafea, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ceaiuri, 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 furaje pentru animale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
instrumente veterinare, servicii de vânzare cu

ridicata în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse horticole, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu radiatoare, servicii de vânzare
cu ridicata referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu ridicata referitoare la flori, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu articole
care servesc la acoperirea capului, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
feronerie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole utilizate împreună cu tutunul,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
bijuterii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale tipărite, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru îngrijirea animalelor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate utilizate
la fabricarea băuturilor alcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata de accesorii pentru ambarcațiuni,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de curățare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu vehicule acvatice,
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
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 de vânzare cu
amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de conținut media, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărare de îmbrăcăminte, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărarea de servicii de divertisment,
vânzare cu amănuntul de carduri preplătite
ale terților pentru cumpărarea de servicii de
telecomunicații, desfășurare de vânzări prin
licitație, furnizare de servicii online de licitație,
licitaţii în domeniul imobiliar, licitații organizate
prin rețele de telecomunicație, licitații prin telefon
și prin televiziune, oferte pentru licitații online
în numele terților, organizare de licitații pe
internet, organizare de licitații virtuale interactive,
organizare de vânzări prin licitație, organizare
și coordonare de licitații imobiliare, organizare
și coordonare de licitații și licitații inverse prin
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intermediul telefoanelor mobile, organizare și
coordonare de licitații și licitații inverse prin rețele
informatice și de telecomunicații, organizare și
coordonare de vânzări la licitație prin telefon,
organizare și coordonare de vânzări la licitație
televizate, organizare și coordonare de vânzări
prin licitație, organizare și coordonare de licitații
pe internet, organizarea și coordonarea de
licitații, servicii comerciale online în cadrul cărora
vânzătorul publică produsele care urmează
a fi licitate, iar licitația are loc pe internet,
servicii de licitație și licitație inversă, servicii
de vânzare la licitație asigurate prin intermediul
rețelelor de telecomunicații, servicii de vânzare
prin licitații online prin internet, servicii de
vânzare prin licitație a vehiculelor, servicii
de vânzare prin licitație de bunuri imobiliare,
servicii de vânzări prin licitații disponibile pe
internet, servicii de vânzări prin licitații în
sectorul agricol, difuzare de anunțuri, difuzare
de anunțuri publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare prin internet, difuzare de anunțuri
publicitare prin rețele de comunicații online,
difuzare de materiale de reclamă, de marketing
și publicitare, difuzare de materiale publicitare
online, 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 prin
poștă, difuzare de materiale publicitare și
promoționale, difuzarea de anunțuri publicitare
și anunțuri comerciale, difuzarea de materiale
publicitare, difuzarea de materiale publicitare
(pliante, broșuri și material tipărit), 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, 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 prin
poștă și de suplimente publicitare anexate
la edițiile obișnuite, 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 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 publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de

materiale promoționale tipărite prin poștă,
distribuirea de materiale publicitare tipărite,
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), difuzare de materiale publicitare,
organizarea distribuției de mostre publicitare,
organizarea distribuției de mostre publicitare pe
baza chestionarelor efectuate prin intermediul
telefonului, organizarea distribuției de texte
publicitare pe baza chestionarelor efectuate prin
intermediul telefonului, promovare vânzării de
bunuri și servicii pentru terți prin distribuirea de
materiale tipărite și organizarea de concursuri
promoționale, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovarea produselor și serviciilor
terților, prin distribuirea de cupoane, propagare
stradală de materiale publicitare, difuzare de
materiale publicitare, publicitate directă prin
poștă, publicitate directă prin poștă pentru
atragerea de noi clienți și menținerea bazei de
clienți existente, publicitate prin corespondență,
servicii de difuzare de materiale publicitare,
servicii de publicitate directă prin poștă furnizate
de întreprinderi specializate, furnizare de servicii
publicitare computerizate, furnizare de spații
publicitare, 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
spațiu publicitar în medii electronice, furnizare
de spațiu publicitar într-o rețea informatică
globală, furnizare și închiriere de spațiu publicitar
pe internet, furnizare și închiriere de spațiu,
timpi și mijloace de publicitate, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare
de produse și servicii, furnizarea de spațiu
publicitar în publicații periodice, ziare și reviste,
închiriere de material publicitar, închiriere de
orice tip de materiale publicitare sau de
prezentare comercială, închiriere de pancarte
de grădină în scopuri de publicitate., 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, închiriere de spații publicitare în
trenuri, închiriere de spații, timp și materiale
publicitare, închiriere de spațiu publicitar online,
închiriere de spațiu publicitar pe internet,
închiriere de spațiu publicitar pe internet pentru
anunțuri de angajare, închiriere de spațiu
publicitar pe site-uri web, închiriere de spațiu
publicitar în broșuri, închiriere de spațiu publicitar
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în proprietăți feroviare, închiriere de spațiu
publicitar și material publicitar, închiriere de
timp publicitar în cinematografe, închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare,
organizare pentru dispunerea de spațiu publicitar
în ziare, publicitate pentru ascensoare, punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare,
servicii de intermediere privind închirierea de
timp și spațiu publicitar, închirieri de spațiu
publicitar, închirieri de spațiu publicitar pe
internet, decorarea vitrinelor, demonstrație de
vânzare (pentru terți), organizare de demonstrații
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri comerciale, organizare de demonstrații
în scopuri de afaceri, organizare de demonstrații
în scopuri publicitare, organizare de expuneri
în scop de afaceri, organizare de prezentări în
scop comercial, organizare și coordonare de
demonstrații în scopuri publicitare, organizare și
coordonare de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea de prezentări în scopuri publicitare,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, prezentare
de bunuri si servicii, 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 echipament fotografic (în scopuri
publicitare), 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, servicii de amenajare de vitrine
pentru magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de amenajare de vitrine în scopuri
publicitare, servicii de amenajare și decorare de
vitrine, servicii de expoziție pentru marfă, servicii
de expunere comercială de mărfuri, servicii de
prezentări demonstrative de produse în vitrinele
magazinelor realizate în direct de către modele
umane, servicii de publicitate prin afișarea de
reclame pe baloane, asistență în domeniul
promovării firmelor, asistență în marketing,
consiliere cu privire la analiza obiceiurilor de
cumpărare și nevoilor clienților, oferită prin date
senzoriale, precum și referitoare la calitate și
cantitate, consiliere privind analiza obiceiurilor
de cumpărare ale consumatorilor, consiliere în
domeniul marketingului pentru produse chimice,
consultanță cu privire la optimizarea motoarelor
de căutare, consultanță cu privire la strategia de
comunicare în domeniul publicității, consultanță
pentru afaceri privind publicitatea, consultanță în

afaceri privind marketingul strategic, consultanță
în afaceri privind publicitatea, consultanță în
domeniul demografic în scopuri de marketing,
consultanță în marketing, consultanță în
marketing comercial, consultanță în materie de
marketing direct, consultanță în publicitate și
marketing, consultanță pentru managementul
marketingului, consultanță pentru întreprinderi
în materie de gestionare a marketingului,
consultanță privind comercializarea de produse
chimice, consultanță privind managementul
marketingului, consultanță privind marketingul,
consultanță privind organizarea de campanii
promoționale în afaceri, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, consultanță privind
publicitatea, consultanță privind publicitatea
comercială, consultanță privind publicitatea în
presă, consultanță profesională în marketing,
consultanță referitoare la servicii de publicitate
și promovare, dezvoltare de conținut publicitar
de broșuri pentru terți, furnizare de consultanță
în marketing în domeniul mediilor sociale,
furnizare de servicii de consiliere privind
marketingul, furnizare de servicii de consiliere
în marketing pentru producători, furnizare
de servicii de informare și consiliere în
domeniul comerțului electronic, organizare de
promoții prin mijloace audiovizuale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de asistență privind publicitatea, servicii
de consiliere privind marketingul, servicii de
consultanță în afaceri privind marketingul,
servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de
fonduri, servicii de consultanță în afaceri
privind promovarea campaniilor de strângere
de fonduri, servicii de consultanță în domeniul
marketingului afiliat, servicii de consultanță în
domeniul marketingului pe internet, servicii de
consultanță în domeniul segmentărilor de piață,
servicii de consultanță în legătură cu reclame,
publicitate și marketing, servicii de consultanță
în marketing, servicii de consultanță privind
activitățile promoționale, servicii de consultanță
privind identitatea corporativă, servicii de
consultanță privind marketingul, servicii de
consultanță privind promovarea de vânzări,
servicii de consultanță privind publicitatea,
servicii de consultanță privind publicitatea
pentru beneficiarii de francize, servicii de
consultanță în domeniul elaborării de concepte
publicitare, servicii de publicitate pentru
promovarea conștientizării publice cu privire
la sindromul nefrotic și la glomeruloscleroza
focală segmentară (fsgs), servicii de publicitate
referitoare la îmbrăcăminte, administrare a
programelor cu premii de fidelitate care includ



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
30/12/2022-31/12/2022

timbre comerciale, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
administrare a programelor de stimulare și de
fidelizare a clienților, administrare a programelor
de vânzări și de stimulente promoționale,
administrare de programe cu premii de fidelitate,
administrare de programe de fidelizare a
clienților, administrare de programe hoteliere de
stimulare ale terților, administrarea de programe
de fidelitate cu reduceri sau stimulente,
administrarea programelor de fidelizare a
pasagerilor care călătoresc frecvent cu avionul,
administrarea unui program de reduceri care
să permită participanților să obțină reduceri
la produse și servicii prin utilizarea unui
card de membru pentru reduceri, consultanță
organizațională pentru programe de loialitate
pentru clienți, gestionare de programe de
loializare, de stimulare sau promoționale pentru
clienți, gestionare de programe de stimulare
și fidelizare, organizare de programe de
fidelizare a clienților în scopuri comerciale,
promoționale sau publicitare, organizare și
administrare de programe de fidelitate pentru
clienți, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, organizare,
exploatare și monitorizare a programului
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizare, gestionare și monitorizare
a programelor de stimulare și fidelizare,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, promovare a vânzărilor prin
programe de fidelizare a clienților, 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
vânzării de bunuri și servicii pentru terți prin
acordarea de puncte de fidelizare pentru
folosirea de cărții de credit, promovarea
vânzărilor pentru terți prin intermediul distribuției
și administrării de carduri pentru utilizatori
privilegiați, servicii administrative de carduri de
fidelitate, servicii de club de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de programe de loializare, asistență
pentru conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de relații cu publicul, consultanță cu
privire la strategia de comunicare în domeniul
relațiilor publice, consultanță privind relațiile
cu publicul, realizare de studii în domeniul
relațiilor publice, servicii de birou de presă,
servicii de comunicaţii corporative, servicii de

consultanță privind relațiile publice, servicii de
lobby comercial, servicii de relaţii media, studii
de relații cu publicul, coordonare de evenimente
comerciale, coordonare de expoziții în scopuri
comerciale, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, expoziții în scopuri
comerciale sau de publicitate, organizare de
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri și
spectacole în scopuri comerciale, promoționale
și publicitare, organizare de expoziții comerciale,
organizare de expoziții cu scop comercial sau
antreprenorial, organizare de expoziții de flori
și plante în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții în scopuri comerciale,
organizare de expoziții în scopuri publicitare,
organizare de expoziții în scop comercial,
organizare de expoziții în scopuri comerciale
sau 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 parade
de modă în scopuri comerciale, organizare
de prezentări comerciale, organizare de târguri
comerciale, organizare de târguri comerciale și
expoziții în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, organizare și
coordonare de expoziții comerciale, organizare
și coordonare de expoziții în scop comercial,
organizare și coordonare de expoziții de
artă în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare și coordonare de expoziții și
spectacole comerciale, organizare și coordonare
de târguri comerciale, organizare și coordonare
de târguri de afaceri, organizare și coordonare
de târguri legate de publicare, organizare și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare și realizare de
târguri comerciale, organizarea de expoziții în
scopuri comerciale, organizarea de expoziții în
scopuri publicitare, organizarea de prezentări
de modă în scop promoțional, organizarea
de târguri în scopuri comerciale și publicitare,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale, organizarea
și coordonarea de târguri și expoziții în
scopuri publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, prezentări
de modă în scopuri comerciale, promovare
de târguri în scop comercial, promovare și
realizare de expoziții comerciale, realizare de
expoziții comerciale în domeniul automobilelor,
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realizare de expoziții în scopuri comerciale,
realizare de târguri comerciale, realizare de
târguri și expoziții virtuale online, realizarea de
evenimente comerciale, servicii de administrare
a expozițiilor comerciale.
38. Furnizare de echipamente de radiodifuziune
pentru spații exterioare, furnizare de
echipamente pentru televiziune pentru transmisii
din locații exterioare, furnizare de instalații de
comunicare prin cablu, furnizare de instalații
de telecomunicații, furnizare de instalații de
telecomunicații în scopuri educative, furnizare
de instalații pentru recepție radio și transmisie
radio, furnizare de instalații pentru teleconferințe,
furnizare de instalații pentru teleconferințe
în scopuri educative, furnizare de instalații
pentru transmisia și recepția prin radio,
furnizare de sisteme de comunicare prin
radio, furnizare de sisteme de comunicare
prin sateliți radio, furnizarea accesului la
infrastructuri de telecomunicații pentru utilizatori
terți, închiriere de antene pentru recepționarea
transmisiunilor prin satelit, închiriere de aparate
de semnalizare, închiriere de aparate pentru
transmisia de semnale video, închiriere de
aparate pentru livrarea de mesaje, închiriere de
aparate pentru preluarea apelurilor telefonice,
închiriere de aparate pentru radiotransmisiune,
închiriere de aparate pentru stocarea de mesaje,
închiriere de aparate pentru transmisia de
imagini, închiriere de aparate radio paging,
închiriere de aparate și echipamente de
comunicații computerizate, închiriere de aparate
și instrumente de teleprelucrare, închiriere de
canale de comunicații, închiriere de capacitate
de transmisie prin satelit, închiriere de circuite
telefonice, închiriere de convertizoare de
frecvență (folosite în comunicații), închiriere de
decodoare de semnal, închiriere de decodoare
de semnal (folosite în comunicații), închiriere
de dispozitive pentru radiodifuziune, închiriere
de dispozitive și echipament de telecomunicații
pentru conectare la rețele, închiriere de
echipament pentru radiodifuziune viziuală,
închiriere de echipamente de comunicare radio,
închiriere de echipamente de difuzare pentru
transmisii exterioare, închiriere de echipamente
de difuziune, închiriere de echipamente
de radiodifuziune, închiriere de echipamente
de radiomesagerie, închiriere de facsimile,
închiriere de facsimile de emisie-recepție,
închiriere de instalații de radiodifuziune sonoră și
vizuală, închiriere de linii telefonice, închiriere de
megafoane, închiriere de modemuri, închiriere
de rutere de telecomunicații, închiriere de seturi
de emisie prin satelit, închiriere de sisteme
de transmisie a semnalului prin microunde,
închiriere de telefoane, închiriere de telefoane

inteligente, închiriere de timpi de difuzare prin
satelit, închirieri de aparate de comunicații,
închirieri de aparate de semnalizare, închirieri
de aparate de telecomunicații, închirieri de
aparate pentru comunicații, închirieri de aparate
pentru transmisie de semnale audio, închirieri
de aparate pentru transmiterea de mesaje,
închirieri de aparate și echipamente de
comunicații, închirieri de aparate și instalații
de telecomunicații, închirieri de decodoare
de semnal, închirieri de echipament de
telecomunicații inclusiv telefoane și faxuri,
închirieri de echipament radio, leasing de
echipamente de comunicații mobile, leasing
de echipamente de televiziune prin cablu,
închirieri de echipamente de comunicații,
închirieri de instalații de telecomunicații,
închirieri de linii de telecomunicații, închirieri
de megafoane, închirieri de radiotelefoane,
închirieri de sisteme de comunicație fără fir,
închirieri de sisteme de comunicații, închirieri
de telefoane mobile, telecomunicatii, asigurarea
accesului la telecomunicații și a legăturilor la
bazele de date computerizate și la internet,
asigurarea comunicării între calculatoare,
buletine electronice (telecomunicații), buletine
informative computerizate, colectare și
expediere de mesaje prin poșta electronică,
colectare și transmitere de mesaje electronice,
comunicare de date prin poștă electronică,
comunicare de informații prin calculator,
comunicare electronică prin spații de chat,
linii de chat și forumuri pe internet,
comunicare prin bloguri online, comunicare
prin calculator, comunicare prin intermediul
terminalelor de calculator analogice și digitale,
comunicare prin rețele private virtuale (vpn),
comunicare prin răspuns vocal interactiv
(ivr), comunicare prin terminale analog și
digitale de calculator, comunicații informatice
pentru transmiterea informațiilor, comunicații
prin calculator, comunicații prin rețele de
fibră optică, comunicații prin sisteme de
poștă electronică, comunicații prin terminale
de calculator, comunicații prin terminale de
calculator, prin transmisie digitală sau prin satelit,
comunicații printr-o rețea de calculator globală
sau internet, comunicații între calculatoare,
comunicări electronice de date, difuzare de
date, difuzare de material audio și video pe
internet, difuzare de programe prin internet,
difuzare video de filme independente pe internet,
distribuire de date sau imagini audiovizuale
printr-o rețea informatică globală sau prin
internet, expediere de mesaje electronice,
asigurarea accesului la baze de date pe internet,
asigurarea accesului la site-uri web cu jocuri de
noroc si cu alte jocuri pe internet, consultare
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computerizată a registrelor de abonați telefonici,
furnizare de acces la site-uri pe internet sau
orice altă rețea de comunicații, furnizare de
acces prin telecomunicații la centre de servere,
furnizare de acces și închiriere de timpi de
acces la baze de date computerizate, furnizare
de linkuri către fișiere de sunet, furnizare de
linkuri către fișiere video, furnizarea accesului
de telecomunicații la conținut audio furnizat pe
internet, furnizarea accesului de telecomunicații
la conținut video furnizat 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 filme și programe de televiziune, furnizat
printr-un serviciu video la cerere, furnizarea
accesului de telecomunicații la programe de
televiziune furnizate printr-un serviciu la cerere,
furnizarea accesului la baze de date în rețele
de comunicații, furnizarea accesului la blog-uri,
furnizarea accesului la baze de date, furnizarea
accesului la baze de date electronice online,
furnizarea accesului la baze de date în rețele de
calculatoare, furnizarea accesului la canale de
telecomunicații pentru servicii de teleshopping,
furnizarea accesului la conținut multimedia
online, furnizarea accesului la date pe internet,
furnizarea accesului la date sau documente
stocate în format electronic în fișiere centrale
pentru consultare de la distanță, furnizarea
accesului la forumuri pe internet, furnizarea
accesului la o piață (portal) electronică în rețele
de calculatoare, furnizarea accesului la paginile
web cu muzică digitală de pe internet, furnizarea
accesului la platforme pe internet, furnizarea
accesului la platforme pentru comerț electronic
pe internet, furnizarea accesului la platforme
sau portaluri pe internet, furnizarea accesului
la portaluri de internet pentru terți, furnizarea
accesului la portaluri pe internet, furnizarea
accesului la pagini web, furnizarea accesului la
platforme de internet în scopul schimbului de
fotografii digitale, furnizarea accesului la site-
uri de mp3 pe internet, furnizarea accesului la
site-uri electronice, furnizarea accesului la site-
uri web cu muzică în format mp3 pe internet,
furnizarea accesului la site-uri web de muzică
digitală pe internet, furnizarea accesului la site-
uri web pe internet, furnizarea accesului la
site-uri într-o rețea electronică de informații,
furnizarea accesului la spații de chat pe
internet, furnizarea accesului la un portal de
internet care conține programe video la cerere,
furnizarea accesului la un portal de video-
sharing, furnizarea accesului la un site web
de discuții pe internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la o rețea globală de calculatoare
și la site-uri online care conțin informații

despre diverse subiecte, furnizarea accesului
utilizatorilor la programe informatice din rețele
de date, furnizarea accesului și închirierea de
timpi de acces la baze de date computerizate,
furnizarea accesului utilizatorilor la informații
pe internet, furnizarea accesului utilizatorilor
la motoare de căutare, furnizarea accesului
utilizatorilor la platforme pe internet, furnizarea
accesului utilizatorilor la portaluri pe internet,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații la
baze de date, servicii de comunicații pentru
accesarea unei baze de date, servicii de portaluri
de telecomunicații, servicii de redirecționare
a site-urilor web, servicii de telecomunicații
pentru asigurarea accesului la baze de date
computerizate, închiriere de timpi de acces
la o bază de date computerizată, închirierea
timpilor de acces la baze de date computerizate,
închirierea timpilor de acces la o bază de date,
închirieri de timpi de acces la site-uri web,
expediere de mesaje (prin mijloace electronice),
furnizare de acces la conținut, site-uri și
portaluri de internet, exploatarea rețelelor locale,
furnizare de acces la telecomunicații și de linkuri
la baze de date computerizate și la internet,
furnizare de alerte de notificare prin e-mail, prin
intermediul internetului, furnizare de camere de
chat online pentru rețelele sociale, furnizare de
camere de chat online pentru transmiterea de
mesaje între utilizatorii de calculatoare, furnizare
de conexiuni de telecomunicații la internet sau
la baze de date, furnizare de conexiuni de
telecomunicații la internet într-un internet café,
furnizare de conexiuni de telecomunicații la
o rețea de calculatoare globală sau la baze
de date, furnizare de cutii poștale electronice,
furnizare de forumuri online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
furnizare de instalații de comunicare pentru
schimbul de date pe cale electronică, furnizare
de instalații de videoconferință, furnizare de
instalații virtuale pentru interacțiunea în timp
real a utilizatorilor de calculatoare, furnizare de
legături de comunicații electronice, furnizare de
linii de chat pe internet, furnizare de linkuri
către fișiere de date electronice, furnizare de
servicii de acces la internet, furnizare de
servicii de buletine informative electronice și
camere de chat online, furnizare de servicii
de comunicații online, furnizare de servicii de
conexiune prin relee de cadre pentru transfer
de date, furnizare de servicii de fax prin e-
mail, furnizare de servicii pentru rețele private
virtuale (vpn), furnizare de spații de chat online
pentru transmiterea de mesaje, comentarii și
conținut multimedia între utilizatori, furnizare de
spații de chat online și de buletine informative
electronice pentru transmisia de mesaje între
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utilizatorii de calculatoare, furnizare de spații de
chat și forumuri pe internet, furnizarea accesului
fără fir la internet pentru mai mulți utilizatori,
furnizarea accesului informatic la rețele de
comunicații, furnizarea accesului la baze de
date și la internet prin telecomunicații, furnizarea
accesului la internet, furnizarea accesului la
internet pentru terți, furnizarea accesului la date
în rețele de calculatoare, furnizarea accesului
la informații pe internet, furnizarea accesului
la informații prin intermediul rețelelor de date,
furnizarea accesului la internet și la alte rețele
de comunicare, furnizarea accesului la o rețea
de calculatoare globală, furnizarea accesului la
o rețea electronică online pentru recuperarea de
informații, furnizarea accesului la o rețea globală
de calculatoare pentru transferul și difuzarea
de informații, furnizarea accesului la rețele de
calculatoare, furnizarea accesului la rețele de
calculatoare și la internet, furnizarea accesului
la rețele de comunicații electronice, furnizarea
accesului la rețele globale de calculatoare
și la alte rețele de calculatoare, furnizarea
accesului la sisteme de poștă electronică,
furnizarea accesului mai multor utilizatori la
o rețea globală de calculatoare, furnizarea
accesului multiplu la internet prin linii telefonice
și linii dedicate, furnizarea accesului multiplu
la o rețea globală de calculatoare, furnizarea
accesului multiplu la rețelele globale de informații
computerizate pentru transferul și difuzarea unei
game largi de informații, furnizarea accesului
utilizatorilor la internet, furnizarea accesului
utilizatorilor la internet (furnizori de servicii),
furnizarea accesului utilizatorilor la rețelele
globale de computere, furnizarea accesului
și închirierea de timpi de acces la rețele
de calculatoare, furnizarea conexiunilor de
telecomunicații la o rețea informatică mondială,
furnizarea de acces la distanță securizat pentru
utilizatori, prin internet, la rețele de calculator
private, furnizarea de buletine informative
electronice online pentru transmiterea de mesaje
între utilizatorii de calculatoare, furnizarea de
chartroom pe internet, furnizarea de conexiuni
de telecomunicații la internet, furnizarea de
conexiuni de telecomunicații la o rețea
globală de comunicații sau la baze de
date, furnizarea de forumuri online, furnizarea
de forumuri online pentru comunicare în
domeniul jocurilor electronice, furnizarea de linii
de chat pe internet, furnizarea unui avizier
interactiv online, furnizori de servicii de internet,
intercomunicații prin intermediul calculatorului,
mesagerie electronică, mesagerie web, mesaje
electronice, poștă electronică, transmitere de
mesaje, prestare de servicii de comandă
centrală pentru rețele de comunicații electronice,

închiriere de cutii poștale electronice, închiriere
de linii de telecomunicații pentru a accesa
rețele informatice, închiriere de timp de acces
la rețele informatice mondiale, închirierea de
timp de acces la un server de baze de
date, închirieri de cutii poștale electronice,
închirieri de rețele locale, prestare de servicii
de comunicații de voce pe internet, redarea
datelor în timp real, redirecționare de mesaje de
toate tipurile la adrese de internet (mesagerie
web), retransmisie de mesaje (electronice),
retrimiterea electronică de mesaje, schimb de
mesaje transmise prin intermediul calculatorului,
schimb electronic de date stocate în baze de
date accesibile prin intermediul rețelelor de
telecomunicații, schimb electronic de mesaje
prin linii de chat, spații de chat și forumuri pe
internet, servicii de acces la internet, servicii
de acces la date la distanță, servicii de acces
la rețeaua mondială de calculatoare, servicii
de buletine informative electronice, servicii de
chatroom pentru rețele sociale, servicii de
comunicare de date, servicii de comunicare
între calculatoare, servicii de comunicare online,
servicii de comunicare pe calculator pentru
transmiterea informațiilor, servicii de comunicare
pe internet, servicii de comunicare prin
intermediul calculatorului, servicii de comunicare
prin intermediul rețelelor de calculatoare, servicii
de comunicare prin protocolul de telefonie
prin internet (voip), servicii de comunicații
computerizate, servicii de comunicații de
date, servicii de comunicații electronice prin
intermediul calculatorului, servicii de comunicații
interactive cu ajutorul calculatorului, servicii de
comunicații pentru videoconferințe, servicii de
comunicații prestate pe internet, servicii de
comunicații prin rețele de calculatoare, servicii
de comunicații între băncile de date, servicii de
comunicații între calculatoare pentru industria
berii, servicii de comunicații, și anume transmisie
electronică a datelor și documentelor printre
utilizatorii de calculatoare, servicii de conectare
la internet, pentru consumatori particulari și
unități comerciale, servicii de conferințe pe
web, servicii de date de poștă electronică,
servicii de difuzare date, servicii de difuzare pe
pagini web, servicii de difuzare video pe arii
restrânse (narrowcasting), servicii de difuzare
video, audio și tv, servicii de e-mail și cutii
poștale electronice, servicii de furnizare a
accesului la internet, servicii de furnizare de
internet, servicii de interconexiune de bănci de
date, servicii de mesagerie electronică, servicii
de mesagerie electronică instantanee, servicii
de mesagerie on-line, servicii de mesagerie
vocală electronică, servicii de mesaje multimedia
(mms), servicii de mesaje video, servicii de
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poștă electronică, servicii de poștă electronică
pentru date și voce, servicii de poștă electronică
securizată, servicii de poștă electronică și
cutii poștale electronice, servicii de poștă
electronică și mesaje electronice, servicii de
poștă electronică și transmisie de fototelegrafii,
servicii de radiodifuziune prin internet, servicii
de retransmitere de mesaje electronice, servicii
de schimb de date electronice, servicii de
telecomunicații, respectiv, servicii isdn (rețea
cu servicii digitale integrate), servicii de
telecomunicații, și anume, furnizare de servicii de
rețea de fibră optică, servicii de telecomunicații
bazate pe internet, servicii de telecomunicații
furnizate pe internet, intranet și extranet, servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri de internet, servicii de telecomunicații
prestate pe platforme și portaluri pe internet
și pe alte suporturi media, servicii de telefonie
prin internet, servicii de telefonie în interiorul
aceluiași stat, servicii de telefonie între state,
servicii de transmisie a datelor computerizate,
servicii de transmisie computerizată, servicii de
transmisie de date, servicii de transmisie de
date între sisteme informatice interconectate,
servicii de transmisie electrică de date prin
intermediul unei rețele globale de procesare de
date la distanță, inclusiv prin internet, servicii
de transmisie electronică, servicii de transmisie
electronică de mesaje, servicii de transmisie
video la cerere, servicii de transmitere de
instrucțiuni electronice, servicii de transmitere
electronică a comenzilor, servicii de videotext,
servicii online, și anume expediere de mesaje,
servicii pentru transmisia electronică de date,
servicii poștale care utilizează internetul și
alte rețele de comunicații, servicii prestate
de furnizori de servicii de internet, servicii
prestate de un furnizor de servicii de
internet (isp), servicii telefonice computerizate,
telecomunicații prin e-mail, telecomunicații prin
intermediul terminalelor de calculator, prin
mijloace telematice, satelite, radio, telegrafe,
telefoane, teledifuziune simultană prin rețele
globale de comunicare, internet și rețele fără fir,
transfer de date fără fir prin internet, transfer
de date fără fir prin protocoale de aplicații
fără fir (wap), transfer de date fără fir prin
telefonie mobilă digitală, transfer de fișiere în
format electronic, transfer de informații și date
prin rețele de calculatoare și internet, transfer
de informații și de date prin servicii online
și pe internet, transfer internațional de date,
transfer și răspândire de informații și date prin
rețele de calculatoare și internet, transmisia de
felicitări electronice online, transmisia de fișiere
digitale, transmisie asistată de calculator de
informații și imagini, transmisie computerizată de

informații accesate cu ajutorul unui cod sau al
unui terminal, transmisie continuă (streaming)
de material audio, video și audiovizual printr-
o rețea globală de calculatoare, transmisie
continuă (streaming) de material video pe
internet, transmisie continuă (streaming) de
materiale audio pe internet, transmisie de
date computerizate prin cablu, transmisie de
date computerizate prin televiziune, transmisie
de date cu ajutorul aparatelor audio-vizuale,
transmisie de date electronice, transmisie de
date prin cablu, transmisie de date prin
intermediul prelucrării electronice de imagini
prin conexiune telefonică, transmisie de date
prin intermediul unor mijloace electronice,
transmisie de date prin poștă electronică,
transmisie de date prin satelit pe baza unei
rețele globale online de calculatoare, transmisie
de documente computerizate, transmisie de
imagini cu ajutorul calculatorului, transmisie
de informații digitale, transmisie de informații
online, transmisie de informații prin calculatoare
conectate la aceeași rețea telematică, transmisie
de informații prin mijloace electronice, transmisie
de mesaje asistată de calculator, transmisie
de mesaje electronice (servicii de date de e-
mail), transmisie de mesaje, date și imagini
asistată de calculator, transmisie de mesaje
electronice, transmisie de mesaje prin calculator,
transmisie de mesaje prin mijloace electronice,
transmisie de mesaje, informații și imagini
asistată de calculator, transmisie de podcasturi,
transmisie de software de divertisment interactiv,
transmisie de sunet, imagine și semnale de tip
date, transmisie electronică de corespondență
și mesaje, transmisie electronică de date,
transmisie electronică de date și documente prin
terminale de calculator, transmisie electronică
de date și documente prin terminale de
calculator și dispozitive electronice, transmisie
electronică de instrucțiuni, transmisie electronică
de mesaje, transmisie electronică de programe
de calculator prin internet, transmisie electronică
fără fir de faxuri, transmisie tv prin internet,
transmisie electronică fără fir de date, transmisie
electronică fără fir de imagini, transmisie
internațională de date, transmisie on-line de
publicații electronice, transmisie și difuzare de
date, transmisie și recepție de mesaje prin
rețele mondiale de calculatoare, transmisii de
date, transmitere de conținut audio și video prin
intermediul rețelelor de calculatoare, transmitere
de conținut audio și video prin linii isdn,
transmitere de conținuturi multimedia pe internet,
transmitere de date computerizate prin radio,
transmitere de date pe internet, transmitere de
date prin linii isdn, transmitere de date sau
imagini audiovizuale printr-o rețea globală de
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calculatoare sau internet, transmitere de date
și de informații prin intermediul calculatoarelor
și al mijloacelor electronice de comunicare,
transmitere de fișiere audio, video, multimedia
și de date, transmitere de fișiere audio,
video, multimedia și de date, inclusiv de
fișiere descărcabile și de fișiere difuzate într-
o rețea globală de calculatoare, transmitere
de informații prin calculator, transmitere de
informații prin intermediul rețelelor cu sau
fără fir, transmitere de informații prin mijloace
electronice, transmitere de informații prin rețele
de calculatoare, transmitere de informații între
calculatoare și stații de lucru, transmitere de
mesaje și date prin transmisie electronică,
transmitere de mesaje și de imagini cu ajutorul
calculatorului, transmitere de muzică digitală
prin telecomunicații, transmitere electronică a
comenzilor, transmitere electronică de imagini,
fotografii, imagini grafice și ilustrații într-o rețea
informatică globală, transmitere electronică de
mesaje, transmitere electronică de mesaje, date
și documente, transmitere și distribuție de date
sau imagini audiovizuale printr-o rețea globală
de calculatoare sau prin internet, transmiterea
de mesaje de urgență (prin mijloace electronice),
transmiterea documentelor online printr-o rețea
globală de calculatoare, transmiterea electronică
a comenzilor pentru florari, trimitere de mesaje
prin intermediul unui site web, trimitere de
mesaje prin rețele de calculatoare, trimitere
și recepție de mesaje electronice, trimitere,
recepție și retrimitere de mesaje electronice,
comunicarea cu terminale de computere și
acces internet, administrarea unei rețele de
telecomunicații, agenții de presă, asigurarea
accesului la rețele de telecomunicații, asigurarea
accesului la telecomunicatiile in banda larga,
camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, colectare și transmitere
de mesaje, comunicare de date prin mijloace
de telecomunicații, comunicare de date prin
mijloace electronice, comunicare de date prin
radio, comunicare de informații prin mijloace
electronice, comunicare de informații prin
satelit, comunicare prin mijloace electronice,
comunicare prin rețele de telecomunicații
multinaționale, comunicarea prin telegramă,
comunicații mobile radio, comunicații peer-to-
peer, comunicații prin radio, comunicații prin
rețele electronice, comunicații prin telegraf,
comunicații prin televiziune pentru reuniuni,
comunicații prin unde herțiene, comunicații radio,
comunicații telegrafice, comunicații telematice
prin terminale de calculator, consultanță
privind comunicațiile electronice, consultanță
în domeniul comunicațiilor, consultanță în
domeniul rețelelor de comunicații, consultanță

în domeniul telecomunicațiilor, consultanță
în telecomunicații, consultanță profesională
privind telecomunicațiile, emisiuni de știri
(transmisii), expediere de înștiințări, exploatare
de rețele de telecomunicații în bandă largă,
exploatare de sisteme de telecomunicații,
exploatarea antenelor de recepție satelit-
pământ, exploatarea emițătoarelor de
televiziune pământ-satelit, exploatarea rețelelor
electronice de comunicații, exploatarea sateliților
de telecomunicații, exploatarea sistemelor de
comunicații prin radiofrecvență, exploatarea
sistemelor electronice de comunicații, furnizare
de capacitate de satelit (telecomunicații),
furnizare de comunicații prin radio, furnizare
de conexiuni de telecomunicații pentru
centre de date, furnizare de conexiuni de
telecomunicații pentru linii de chat, furnizare
(punere la dispoziție) de servicii pentru
conferințe electronice, furnizare de informații
privind comunicarea fără fir, furnizare de
informații privind comunicațiile media, furnizare
de informații privind tarifele din domeniul
telecomunicațiilor, furnizare de instalații de
comunicare pentru schimbul de date electronice,
furnizare de instalații și echipamente pentru
videoconferințe, furnizare de rapoarte referitoare
la comunicații, furnizare de servicii de
comunicații prin folosirea cartelelor telefonice
sau a cardurilor de debit, furnizare de servicii de
radio mobil privat, furnizare de telecomunicatii
wireless prin intermediul retelelor de comunicatie
electronica, furnizare de timp de emisie pentru
servicii de comunicații, furnizarea accesului
de mare viteză la rețele de calculatoare
și de comunicații, furnizarea accesului la
rețele de comunicații electronice și la baze
de date electronice, furnizarea accesului la
servicii de stocare de telecomunicații, furnizarea
de conexiuni de telecomunicații electronice,
furnizarea de instalații de comunicare pentru
interschimbarea datelor digitale, furnizarea
de servicii de protocol de aplicații fără fir
inclusiv pentru cei care folosesc un canal
de comunicații securizat, informații despre
comunicații, informații privind comunicațiile,
informații în domeniul telecomunicațiilor, servicii
de rutare și joncțiune pentru telecomunicații,
radiocomunicații, radiocomunicații mobile,
recepționarea de programe de televiziune
pentru transmisia mai departe către abonați,
retransmisie de imagini prin satelit, servicii
ale agențiilor de presă (transmitere de
știri), servicii ale agențiilor de știri pentru
telecomunicații, servicii ale agențiilor de știri
pentru transmisii electronice, servicii audiotext,
servicii consultative și de consultanță privind
comunicațiile fără fir și echipamentele pentru
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comunicațiile fără fir, servicii de acces al
telecomunicațiilor, servicii de accesare a
telecomunicațiilor, servicii de agenții de știri
electronice, servicii de binefacere în domeniul
telecomunicațiilor, servicii de colectare și
transmitere de mesaje, servicii de comunicare
de date accesibile prin cod de acces, servicii
de comunicare de date care pot fi accesate
cu parolă, servicii de comunicare electronică
pentru transmisia de date, servicii de comunicare
fără fir în bandă largă, servicii de comunicare
pentru transmisia de informații, servicii de
comunicare pentru transmisia de informații prin
mijloace electronice, servicii de comunicare
pentru transmisia electronică de voce, servicii
de comunicații, servicii de comunicații ale
agențiilor de presă, servicii de comunicații
audiovizuale, servicii de comunicații audio,
servicii de comunicații de rețea cu valoare
adăugată, servicii de comunicații digitale,
servicii de comunicații electronice, servicii de
comunicații electronice cu privire la autorizarea
cardurilor de credit, servicii de comunicații
electronice pentru bănci, servicii de comunicații
electronice pentru instituții financiare, servicii
de comunicații electronice pentru pregătirea
informațiilor financiare, servicii de comunicații
electronice pentru transmisia de date, servicii
de comunicații electronice pentru transmisie
prin antene, servicii de comunicații electronice
pentru transmisie prin cablu, servicii de
comunicații furnizate electronic, servicii de
comunicații fără fir, servicii de comunicații
pentru transmiterea mesajelor de urgență,
servicii de comunicații prin mesaje de telex,
servicii de comunicații pentru schimbul de date
în format electronic, servicii de comunicații
pentru transmiterea electronică a imaginilor,
servicii de comunicații prin cablu, servicii de
comunicații prin mijloace electronice, servicii
de comunicații prin radiofrecvență, servicii de
comunicații prin satelit, servicii de comunicații
prin satelit pentru utilizatorii profesioniști, servicii
de comunicații prin teleimprimator, servicii de
comunicații radio în bandă largă, servicii de
comunicații radio în bandă îngustă, servicii de
comunicații radiofonice, telefonice, telegrafice,
servicii de comunicații radiotelefonice, servicii
de comunicații radiotelegrafice, servicii de
comunicații telematice, servicii de comunicații
video, servicii de conferințe video prin
satelit, servicii de consiliere cu privire
la echipamente de comunicații, servicii de
consultanță privind comunicații de date, servicii
de consultanță privind telecomunicațiile, servicii
de consultanță referitoare la comunicații, servicii
de consultanță în domeniul comunicațiilor
electronice, servicii de consultanță în

telecomunicații, servicii de difuzare și
comunicații interactive, servicii de geolocalizare
(servicii de telecomunicații), servicii de informare
prin radio, servicii de informare privind
rețelele electronice de comunicare, servicii
de informare privind telecomunicațiile, servicii
de informare, consultanță și consiliere privind
telecomunicațiile, servicii de încărcare de
fotografii, servicii de încărcare video, servicii
de informare și consiliere privind serviciile
de telecomunicații, servicii de informații
online privind telecomunicațiile, servicii de
mesagerie, servicii de mesagerie unificata,
servicii de partajare a timpului pentru
aparatele de comunicații, servicii de radio-
fax, servicii de radiocomunicații, servicii de
radiocomunicații de bandă largă, servicii
de rețele de radiocomunicații, servicii de
rețele de radiotelefonie maritimă, servicii
de rețele de telecomunicații mobile, servicii
de telecomunicații de rețele digitale, servicii
de telecomunicații pentru obținerea de
informații din bănci de date, servicii de
telecomunicații între instituții financiare, servicii
de telecomunicații între rețelele de calculatoare,
servicii de telecomunicație prin linie fixă,
servicii de telecomunicații aer-sol, servicii
de telecomunicații aeronautice, servicii de
telecomunicații care folosesc rețele radio
celulare, servicii de telecomunicații furnizate
prin intermediul rețelelor de fibră optică,
servicii de telecomunicații interactive, servicii de
telecomunicații legate de comerțul electronic,
servicii de telecomunicații pentru compoziții
tipografice, servicii de telecomunicații pentru
distribuirea de date, servicii de telecomunicații
pentru pasagerii aeronavelor, servicii de
telecomunicații pentru transmiterea de informații
prin fax, servicii de telecomunicații prin fibră
optică, servicii de telecomunicații prin satelit,
servicii de telecomunicații prin telegraf, servicii
de telecomunicații în rețele de fibră optică,
fără fir și prin cablu, servicii de transmisie
de date cu debit ridicat pentru operatorii de
rețele de telecomunicații, servicii de transmisie
de informații prin intermediul rețelelor digitale,
servicii de telex, servicii de teleconferință și
videoconferință, servicii de transmisie de text pe
ecranul televizorului, servicii de transmisie de
voce și de date, servicii de transmisie electronică
de imagini, servicii de transmisie electronică de
informații, servicii de transmisie electronică și
de telecomunicații, servicii de transmisie prin
benzi de telegraf, servicii de transmisie prin benzi
telegrafice, servicii de transmisie securizată
de date, sunete și imagini, comunicații prin
fototelegrafie, comunicații prin telefoane mobile,
comunicații prin telefonie mobilă, comunicații
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prin teleimprimator, exploatarea sistemelor de
comunicații celulare, exploatarea sistemelor de
paging, furnizare de comunicații prin telefon,
furnizare de linii telefonice de tip callstream,
furnizare de servicii de chat audio, radiotelefonie
mobilă, servicii ale birourilor de telex, servicii
de apeluri prin centrale telefonice pbx, servicii
de centrale telefonice, servicii de comunicare
mobilă, servicii de comunicații furnizate prin
intermediul faxului, servicii de comunicații prin
fax, servicii de comunicații prin telefoane cu
plată, servicii de comunicații telefonice la
distanță, servicii de comunicații telefonice oferite
pentru linii telefonice de asistență în cazuri de
urgență (hotline) și pentru call center-uri, servicii
de comunicații telefonice pentru automobile,
servicii de comunicații și de transmisie prin
fax, servicii de fax, servicii de filtrare a
apelurilor, servicii de mesagerie digitală fără
fir, servicii de mesagerie telefonică, servicii de
mesagerie vocală, servicii de mesaje scurte
(sms), servicii de înregistrare a apelurilor,
servicii de paging (radio, telefon sau alte
mijloace de comunicații electronice), servicii de
paging pe telefon, servicii de paging radio/
telefonic, servicii de poștă prin fax fără fir,
servicii de poștă vocală fără fir, servicii de
radio-paging, servicii de recuperare de mesaje
vocale, servicii de redirecționare de apeluri
telefonice, servicii de respingere a apelurilor,
servicii de rețele de telefonie privată fără fir
folosite în cadrul unei companii (pbx), servicii
de robot telefonic automat, servicii de stocare
de mesaje vocale, servicii de telecomunicații
prin telefon pe bază de cartele telefonice
preplătite, servicii de telecomunicații, și anume,
interceptarea și prevenirea apelurilor nesolicitate
de la operatorii de telemarketing, servicii de
teleconferințe audio, servicii de teleconferințe,
servicii de telefax, servicii de telefoane celulare
fără fir, servicii de telefonie fără fir, servicii de
telefonie internațională, servicii de telefonie la
distanță, servicii de telefonie locală și la distanță,
servicii de transmisie de mesaje textuale, servicii
de transmisie vocală, servicii de transmisii și
recuperare fax, servicii de videotelefonie, servicii
pentru formarea numărului cu activare vocală,
servicii în domeniul telematicii (comunicații
de date), servicii telefonice de mesagerie
vocală, servicii telefonice și de telecomunicații,
servicii telematice, telefonie fără fir, transfer
de apeluri telefonice sau de telecomunicații,
transfer de date prin telefon, transfer de
informații prin telefon, transmisie de apeluri
telefonice, transmisie de comunicații scrise sub
formă de telegrame, transmisie de documente
prin fax, transmisie de informații prin telefon,
transmisie de mesaje prin telefon, transmisie de

mesaje prin telefon și fax, transmisie electronică
fără fir de semnale vocale, transmisie prin
telex, transmisiuni în direct accesibile prin
intermediul paginilor de internet (cameră web),
transmitere de date prin fax, transmitere de date
prin radiomesagerie, transmitere de facsimile,
transmitere de grafice către telefoane mobile,
transmitere de mesaje prin fax, transmitere
de mesaje prin teleimprimator, transmitere
de mesaje prin telex, trimitere de mesaje
prin telefon, servicii de telefonie și telefonie
mobilă, servicii de transmisie, asigurarea
accesului la internet protocol tv, asistență în
furnizarea de programe de televiziune prin cablu,
oferită terților, comunicare de informații prin
televiziune, difuzare audio, difuzare de filme
cinematografice prin satelit, difuzare de filme
prin televiziune, difuzare de infomații financiare
prin intermediul televiziunii, difuzare de informații
financiare prin radio, difuzare de informații
financiare prin satelit, difuzare de informații prin
intermediul televiziunii, difuzare de programe
de radio și televiziune interactive, difuzare
de programe de radio și televiziune, inclusiv
prin rețele de cablu, difuzare de programe
de teleshopping prin intermediul televiziunii,
difuzare de programe de televiziune prin cablu,
difuzare de programe de televiziune transmise
prin legături de microunde la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune,
difuzare de programe de televiziune retransmise
prin conectarea cablului la receptoarele de
televiziune, difuzare de programe de televiziune
retransmise prin intermediul sateliților spațiali,
difuzare de programe prin intermediul unei
rețele globale de calculatoare, difuzare de
programe prin radio, difuzare de programe prin
satelit, difuzare de programe radio, difuzare
de programe radio și de televiziune, difuzare
de programe video și audio prin internet,
difuzare de televiziune prin satelit, difuzare prin
satelit, difuzare prin satelit și cablu, difuzare
radiofonică de informații și alte programe,
difuzare video, difuzarea de muzică, difuzarea
la radio și televiziune, emisiuni televizate,
exploatare de rețele de televiziune prin
cablu, exploatarea infrastructurilor de difuzare,
exploatarea sistemelor de televiziune prin
cablu, furnizare de comunicații prin transmisii
televizive, furnizare de informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
de televiziune, furnizare de informații despre
radiodifuziune, furnizare de informații televizate
legate de radiotelefoane, furnizarea accesului
la televiziune prin aparate de decodare,
furnizarea canalelor de telecomunicații destinate
serviciilor de teleshopping, informații cu privire
la radiodifuziunea prin cablu a programelor
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de televiziune, operarea echipamentului
pentru radiodifuziune sonoră, radiodifuziune
de conținut audiovizual și multimedia pe
internet, radiodifuziune de filme cinematografice
pe internet, radiodifuziune de programe de
televiziune folosind servicii video la cerere și de
televiziune cu plată, radiodifuziune de programe
de televiziune pe internet, radiodifuziune de
programe de televiziune și radio prin rețele de
cablu sau fără fir, radiodifuziune sonoră digitală,
radiodifuziune și transmitere de programe de
televiziune, radiodifuziune și transmitere de
programe de televiziune cu plată, radiodifuziune
și transmitere de programe de televiziune prin
cablu, radiodifuziune și transmitere de programe
radio, servicii de comunicații televizuale, servicii
de difuzare audio și video prestate pe internet,
servicii de difuzare prin cablu și satelit,
servicii de difuzare prin satelit, servicii de
difuzare prin satelit referitoare la afaceri,
servicii de difuzare prin cablu, servicii de
difuzare prin satelit privind divertismentul, servicii
de difuzare prin satelit privind evenimentele
sportive, servicii de difuzare referitoare la
televiziunea prin protocol de internet (iptv),
servicii de informare privind radiodifuziunea,
servicii de podcasting, servicii de radiodifuziune,
servicii de radiodifuziune sonoră, vizuală și
prin cablu, servicii de televiziune radiodifuzată
pentru telefoane mobile, servicii de transmisie
de programe de televiziune în sistem pay-per-
view, servicii de transmisie prin cablu, servicii
de transmisie prin cablu și satelit, servicii
de transmisii audiovizuale, servicii interactive
de teletext, teledifuziune prin abonament,
televiziune prin cablu, transmisie de evenimente
de sporturi electronice, transmisie de imagini
prin sateliți, transmisie de programe de radio și
televiziune prin satelit, transmisie de programe
prin cablu, transmisie de programe prin cablu și
satelit, transmisie de programe radio, transmisie
de webcast-uri, transmisie prin cablu, transmisie
radio prin cablu, transmisie video la cerere,
transmisie wireless, transmisie și difuzare fără
fir de programe de televiziune, transmisii audio,
video și multimedia prin internet și alte rețele
de comunicații, transmisii video, transmisiune
prin satelit, transmitere de date audio pe
internet, transmitere de date video pe internet,
transmitere de difuzări digitale audio și video
într-o rețea globală de calculatoare, transmitere
de programe de televiziune, transmitere de
programe radio și de televiziune, transmitere
electronică de știri, transmitere pe internet
de conținut creat de utilizatori, transmitere
pe internet de materiale video, filme, poze,
imagini, text, fotografii, jocuri, conținut creat de
utilizatori, conținut audio și de informații, servicii

de transmisie video, servicii de transmisie și
recepție a datelor cu ajutorul mijloacelor de
telecomunicații, servicii de transmisii digitale,
servicii de transmitere de date prin intermediul
rețelelor telematice, servicii de transmitere
de date printr-o rețea de telecomunicații,
servicii de transmitere de mesaje, servicii de
transmitere digitală de date audio și video,
servicii de trimitere și primire de mesaje,
servicii de videoconferință, servicii de videotext
interactiv, servicii interactive de comunicații,
servicii media mobile de tipul transmisiei
electronice de conținut media de divertisment,
servicii pentru conferințe în rețea, servicii
pentru transmisia electronică de documente,
servicii în domeniul telecomunicațiilor, și anume
servicii de comunicații personale, servicii pentru
transmiterea electronică de voce, servicii
telegrafice, servicii telematice care pot fi
accesate cu parolă, telecomunicații de informații
(inclusiv pagini web), telecomunicații prin radio,
telex, transfer automat de date digitale utilizând
canale de telecomunicații, transfer de date prin
radio, transfer de date prin telecomunicații,
transfer de informații prin radio, transmisie
continuă (streaming) de evenimente de sporturi
electronice, transmisie de date pentru terți,
transmisie de date prin intermediul sateliților
de comunicare, transmisie de date, sunet și
imagini prin satelit, transmisie de date, sunete
și imagini prin satelit, transmisie de date,
sunete și imagini prin sateliți, transmisie de
filme video, transmisie de imagini prin rețele
multimedia interactive, transmisie de imagini prin
satelit, transmisie de informații din baze de
date prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
transmisie de informații prin coduri telematice,
transmisie de informații prin comunicare de date
pentru asistența în luarea deciziilor, transmisie
de informații prin intermediul sistemelor de
comunicații video, transmisie de informații
prin radio, transmisie de informații prin rețele
de comunicații electronice, transmisie de
informații prin rețele electronice de comunicație,
transmisie de informații prin rețele naționale
și internaționale, transmisie de informații prin
rețele optice de telecomunicație, transmisie
de informații prin teleimprimator, prin satelit,
transmisie de informații în domeniul audiovizual,
transmisie de informații prin teleimprimatoare,
transmisie de informații privind piața bursieră cu
ajutorul mediilor de telecomunicații, transmisie
de informații și imagini referitoare la produse
farmaceutice, medicamente și igienă, transmisie
de la distanță de date prin intermediul
telecomunicațiilor, transmisie de la distanță de
semnale audio prin mijloace de telecomunicații,
transmisie de mesaje prin telegrame, transmisie
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de mesaje scurte, transmisie de mesaje text
asistată de calculator, transmisie de mesaje
și imagini, transmisie de mesaje și imagini
codificate, transmisie de pachete de date și
imagini, transmisie de semnale pentru comerț
electronic prin sisteme de telecomunicații și prin
sisteme de comunicații de date, transmisie de
sunet asistată de calculator, transmisie de știri
la organizațiile care difuzează știri, transmisie
de știri și informații de actualitate, transmisie de
sunet prin satelit, transmisie de sunet și imagine
prin satelit sau rețele multimedia interactive,
transmisie de sunet, imagine și informații,
transmisie de sunet, imagine, semnal și date
prin cablu, transmisie de sunete prin mijloace
electronice, transmisie de sunete prin rețele
multimedia interactive, transmisie de sunete prin
satelit, transmisie de sunete și imagini prin
satelit, transmisie digitală de voce, transmisie
electronică de comunicări scrise, transmisie
prin satelit de sunete, imagini, semnale și
date, transmisie securizată de date, sunete sau
imagini, transmisie video prin rețele digitale,
transmisie și recepție (transmisie) de informații
din bazele de date prin intermediul rețelei de
telecomunicații, transmisie și recepție prin radio,
transmisii de date și transfer de fișiere pe cale
telematică, transmisii prin satelit, transmitere de
comunicații codificate, transmitere de conținut
audio și video prin satelit, transmisii audio prin
satelit, transmitere de date prin fascicul laser,
transmitere de date prin microunde, transmitere
de date prin satelit, transmitere de date prin
teleimprimator, transmitere de date, mesaje și
informații, transmitere de ghiduri de programe de
televiziune interactive, transmitere de informații
în materie de produse farmaceutice, de medicină
și de igienă, transmitere de informații în scopuri
casnice, transmitere de informații în scopuri de
afaceri, transmitere de mesaje, transmitere de
mesaje prin mijloace audiovizuale, transmitere
de mesaje prin mijloace electronice, transmitere
de mesaje scurte (sms), de imagini, de voce, de
sunete, de muzică și de comunicații în format
text între dispozitive de telecomunicații mobile,
transmitere de mesaje, date și conținut prin
internet și alte rețele de comunicații, transmitere
de semnale audio și/sau video digitale prin
telecomunicații, transmitere de sunete, imagini,
semnale și date în rețea, transmitere de
telegrame, transmitere de telegrame prin
mijloace electronice, transmitere de înregistrări
audio și video în rețele, transmitere digitală de
date, transmitere digitală de date pe internet,
transmitere electronică de mesaje și date,
transmitere electronică instantanee de mesaje
și date, transmitere și retransmitere electronică
de sunete, imagini, documente, mesaje și date,

transmitere telematică de informații, transmitere
video interactivă în rețele digitale, transmiterea
de mesaje de urgență pentru călători (prin
mijloace electronice), transmiterea de programe
de televiziune prin sateliți spațiali, trimitere,
primire și retrimitere de mesaje, videoconferință,
servicii de telecomunicații, furnizarea și
închirierea de instalații și echipamente de
telecomunicații.
41. Educație, divertisment și sport, servicii
de traducere, traducere lingvistică, editare,
întocmire de rapoarte și redactare de texte
altele decât cele publicitare, biblioteci de
cercetare dotate cu lucrări de referință și
arhive documentare, consultanță editorială,
corectare de manuscrise, creare (redactare) de
conținut educațional pentru podcasturi, creare
(redactare) de podcast-uri, difuzare de reportaje
de către agenții de știri, distribuire de știri
pentru industria audiovizuală, editare de cărți
și recenzii, editare de materiale tipărite care
conțin poze, altele decât cele de uz publicitar,
editare de muzică, editare de publicații, editare
de texte scrise, editare de texte scrise, cu
excepția textelor publicitare, editare muzicală,
furnizare de benzi desenate online care nu pot fi
descărcate, furnizare de buletine informative în
domeniul jocurilor pe calculator, prin intermediul
poștei electronice, furnizare de clasamente ale
utilizatorilor în scopuri de divertisment sau
culturale, furnizare de evaluări ale utilizatorilor în
scopuri de divertisment sau culturale, furnizare
de publicații dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet care pot fi consultate, furnizare
de publicații electronice, furnizare de publicații
electronice dintr-o rețea globală de calculatoare
sau de pe internet, nedescărcabile, furnizare
de publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, furnizare de publicații
electronice online, nedescărcabile, furnizare de
publicații electronice pentru învățarea limbilor,
furnizare de publicații on-line, furnizare de
romane grafice online care nu pot fi descărcate,
furnizare de servicii de studio de înregistrare
video, furnizare online de benzi desenate și
romane grafice care nu pot fi descărcate,
furnizare online de reviste cu articole pe
teme generale care nu pot fi descărcate,
furnizarea de buletine informative on-line în
domeniul divertismentului sportiv, furnizarea de
informații referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de publicații electronice, care nu
pot fi descărcate, furnizarea unei reviste online
care conține informații în domeniul jocurilor
de calculator, microeditare, publicare de afișe,
publicare de anuare, publicare de anuare
imprimate (de tip pagini aurii), publicare de
broșuri, publicare de broșuri cu informații
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despre programele de televiziune, publicare de
broșuri referitoare la liga de rugbi, publicare
de buletine informative, publicare de calendare
de evenimente, publicare de cântece, publicare
de cărți, publicare de cataloage, publicare
de cataloage cu informații privind călătoriile,
publicare de cărți audio, publicare de cărți de
muzică, publicare de cărți educative, publicare
de cărți electronice și periodice pe internet,
publicare de cărți instructive, publicare de cărți
legate de tehnologia informației, publicare de
cărți în domeniul divertismentului, publicare de
cărți și periodice electronice online, publicare
de cărți și recenzii, publicare de cărți și
reviste, publicare de cărți, reviste, almanahuri și
jurnale, publicare de documente, publicare de
documente în materie de pregătire profesională,
știință, dreptul public și probleme sociale,
publicare de fișe informative, publicare de
ghiduri pentru învățământ și instruire, publicare
de ghiduri, hărți de călătorie, registre cu
orașe și liste online, pentru uzul călătorilor,
nedescărcabile, publicare de hărți geografice,
publicare de jurnale, publicare de jurnale, cărți
și manuale în domeniul medicinei, publicare de
lucrări muzicale, publicare de lucrări științifice,
publicare de lucrări științifice privind tehnologia
medicală, publicare de manuale, publicare de
manuale de instruire, publicare de manuale
școlare, publicare de materiale care pot fi
accesate prin intermediul bazelor de date sau
prin internet, publicare de materiale didactice,
publicare de materiale didactice educative,
publicare de materiale editoriale pe site-uri
accesibile printr-o rețea globală de calculatoare,
publicare de materiale educative, publicare
de materiale educative tipărite, publicare de
materiale pe suporturi de date magnetice sau
optice, publicare de materiale tipărite privind
drepturile de proprietate intelectuală, publicare
de materiale tipărite privind peștii de acvariu,
publicare de materiale tipărite referitoare la
animale de companie, publicare de materiale
tipărite în domeniul educativ, publicare de
materiale tipărite în format electronic, publicare
de materiale tipărite în format electronic pe
internet, publicare de materiale tipărite, altele
decât textele publicitare, publicare de materiale
tipărite, cu excepția textelor publicitare, sub
formă electronică, publicare de materiale tipărite,
inclusiv în format electronic, altele decât cele de
uz publicitar, publicare de materiale și publicații
tipărite, publicare de partituri muzicale, publicare
de periodice și cărți în format electronic,
publicare de povești, publicare de produse de
imprimerie, publicare de prospecte, publicare
de publicații medicale, publicare de publicații
periodice, publicare de recenzii, publicare de

recenzii online în domeniul divertismentului,
publicare de reviste, publicare de reviste
cu informații științifice, publicare de reviste
electronice, publicare de reviste pe internet,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare de reviste și cărți, publicare
de rezultate ale studiilor clinice pentru preparate
farmaceutice, publicare de rezultate ale testelor
clinice, publicare de texte, publicare de texte
educative, publicare de texte medicale, publicare
de texte muzicale, publicare de texte sub
formă de cd-rom-uri, publicare de texte sub
formă de mijloace electronice, publicare de
texte și imagini, inclusiv în format electronic,
altele decât cele în scopuri publicitare, publicare
de texte, altele decât textele publicitare,
publicare de ziare, publicare de ziare electronice
accesibile prin intermediul unei rețele globale
de calculatoare, publicare de ziare, periodice,
cataloage și broșuri, publicare electronică de
texte și materiale tipărite, cu excepția textelor
publicitare, pe internet, publicare electronică on-
line de periodice și cărți, publicare multimedia,
publicare multimedia a jurnalelor, publicare
multimedia a publicațiilor electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia a
ziarelor, publicare multimedia de cărți, publicare
multimedia de materiale tipărite, publicare
multimedia de reviste, jurnale și ziare, publicare
on-line de cărți și reviste electronice, publicare
online de ziare electronice, publicare pe internet
a unui ziar pentru clienți, publicare și editare de
cărți, publicare și editare de materiale tipărite,
publicare și emitere de documente științifice în
legătură cu tehnologia medicală, publicarea de
calendare, publicarea de cataloage cu informații
turistice, publicarea de fotografii, publicarea
de manuale de lucru pentru administrarea
afacerilor, publicarea de materiale tipărite
referitoare la vinurile franțuzești, publicarea
de materiale multimedia online, publicarea de
produse de imprimerie, publicarea de reviste
pentru consumatori, publicarea de scenarii de
teatru, publicarea de versuri de cântece sub
formă de carte, publicarea de versuri de cântece
sub formă de foi volante, publicații de literatură
didactică, redactare de scenarii, nu în scopuri
publicitare, redactare de texte, redactarea de
scenarii, redactarea de texte, altele decât
cele publicitare, redactarea discursurilor politice,
scriere de discursuri, altele decât cele pentru
scopuri publicitare, scriere de scenarii, scriere
de texte, cu excepția textelor publicitare,
pentru difuzarea prin servicii de teletext, scriere
și publicare de texte, cu excepția textelor
publicitare, servicii de agenție literară, servicii de
caligrafie, servicii de club de cărți cu furnizarea
de informații cu privire la cărți, servicii de
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consultanță cu privire la publicarea de texte
scrise, servicii de consultanță privind publicarea
revistelor, servicii de consultanță în domeniul
editorial, servicii de consultanță în materie de
publicare de cărți, servicii de editare, servicii
de editare computerizată, servicii de editare
de muzică, servicii de editare și înregistrare
muzicale, servicii de paginare pentru alte scopuri
decât cel publicitar, servicii de prezentatori de
radio și de televiziune, servicii de programare
a știrilor în vederea transmiterii prin internet,
servicii de programe de știri pentru radio sau
televiziune, servicii de publicare a publicațiilor
periodice și neperiodice, altele decât textele
publicitare, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, servicii de
publicare de hărți, servicii de publicare de
reviste, servicii de publicare de software de
divertisment multimedia, servicii de publicare de
text electronic, servicii de publicare electronică,
servicii de publicare on-line, servicii de publicare,
cu excepția tipăririi, servicii de publicare, inclusiv
servicii de publicare electronică, servicii de
redactare de scenarii, servicii de reporteri
de știri, servicii de scriere la comandă în
scopuri nepublicitare, servicii de scriere pentru
bloguri, servicii de transcriere muzicală, servicii
jurnalistice, servicii pentru publicarea buletinelor
informative, servicii pentru publicarea de ghiduri,
servicii pentru publicarea de ghiduri de călătorie,
transcriere muzicală pentru terți, servicii de
rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, servicii de agenții
de bilete (divertisment), agenții de rezervare
de bilete pentru concerte, agenții de rezervări
pentru bilete de teatru, furnizare de servicii de
vânzare de bilete cu ridicare la fața locului,
pentru evenimente de divertisment, sportive și
culturale, organizare de rezervări de bilete la
spectacole și alte evenimente de divertisment,
rezervare de bilete la evenimente culturale,
rezervare de locuri la concerte, rezervare de
locuri pentru spectacole, rezervare de locuri
pentru spectacole de divertisment, rezervare
de locuri pentru spectacole și evenimente
sportive, rezervare de locuri pentru spectacole
și rezervare de bilete de teatru, servicii ale
agențiilor de bilete, servicii ale agențiilor de
bilete pentru spectacole de teatru, servicii de
achiziționare de bilete pentru evenimente de
divertisment, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente sportive, servicii de agenție
de bilete online pentru divertisment, servicii de
agenții de rezervare de bilete la cinematografe,
servicii de agenții de rezervare de bilete la teatru,
servicii de agenții de rezervare pentru bilete la
cinematografe, servicii de informare cu privire
la bilete pentru evenimente de divertisment,

servicii de informare cu privire la bilete pentru
evenimente sportive, servicii de informare cu
privire la bilete pentru spectacole, servicii de
informații de bilete pentru sporturile electronice,
servicii de rezervare de bilete (de teatru),
servicii de rezervare de bilete pentru concerte,
servicii de rezervare de bilete pentru concerte
și spectacole de teatru, servicii de rezervare de
bilete pentru spectacole, servicii de rezervare
de bilete pentru teatru, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente sportive, servicii de
înscriere și de rezervare de bilete la evenimente
în domeniul sporturilor electronice, servicii de
rezervare de bilete și locuri la concerte muzicale,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente culturale, servicii de rezervare de
bilete și locuri la evenimente de divertisment,
servicii de rezervare de bilete și locuri la
evenimente recreative și de petrecere a timpului
liber, servicii de rezervare de bilete și locuri
la spectacole de teatru, servicii de rezervare
la teatru, servicii de rezervare și vânzare de
bilete pentru evenimente, servicii educative, de
divertisment și sportive, acreditare (certificare)
de performanțe educaționale, activități culturale,
activități de divertisment, sportive și culturale,
activități sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
(organizare) de servicii de divertisment,
administrare (organizare) de servicii de jocuri,
administrare (organizare) de spectacole de
jocuri, administrare de biblioteci cu servicii de
împrumut, agenții de rezervări în domeniul
divertismentului, angajare de artiști scenici
pentru evenimente (servicii de reprezentare),
angajarea de personalități sportive pentru
evenimente (servicii de reprezentanță), ateliere
organizate în scopuri culturale, ateliere
recreative, audiție pentru concursuri televizate
de talente, audiții pentru spectacole televizate
cu jocuri, băi publice (piscine), cabaret, cabarete
și discoteci, centre de divertisment, certificare
de competențe profesionale, certificare de
servicii de educație, cinematografe, cluburi
de fani, cluburi de noapte, compunere de
cântece, compunere de muzică pentru terți,
concerte muzicale pentru televiziune, concursuri
cu cai, împrumut de cărți, concursuri hipice,
concursuri televizate, consultanță referitoare
la planificare de petreceri, consultanță în
materie de planificare de evenimente speciale,
coordonare de activități culturale, coordonare
de activități de divertisment, coordonare de
divertisment în domeniul artei spectacolului,
coordonare de evenimente culturale, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
festivaluri de artă interpretativă, coordonare de
festivaluri de film, coruri de muzică gospel,
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degustare de vinuri (servicii de divertisment),
demonstrații de dans masculin, desfășurare de
ceremonii în scopuri de divertisment, difuzare
de programe de divertisment preînregistrate,
distribuție de filme, divertisment, divertisment de
natura emisiunilor de știri televizate, divertisment
de radio și televiziune, divertisment de tipul
concursurilor de frumusețe, divertisment de
tipul concursurilor de ortografie, divertisment
de tipul degustărilor de vinuri, divertisment
de tipul festivalurilor etnice, divertisment
de tipul mesajelor telefonice preînregistrate,
cu referințe sexuale, divertisment de tipul
prezentărilor de modă, divertisment de tipul
programelor de televiziune continue în domeniul
varietăților, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, divertisment de tipul spectacolelor
cu laser, divertisment de tipul spectacolelor de
lumini, informații în materie de divertisment,
divertisment de tipul turneelor, divertisment
difuzat prin tv fără fir, divertisment difuzat
prin televiziune prin rețele ip, divertisment
difuzat într-o rețea globală de comunicații,
divertisment furnizat prin intermediul televiziunii
prin cablu, divertisment furnizat prin sisteme
de videotext, divertisment furnizat prin telefon,
divertisment furnizat în timpul pauzelor din cadrul
evenimentelor sportive, divertisment interactiv,
divertisment interactiv on-line, divertisment
muzical, divertisment on-line, divertisment pe
internet, divertisment prin filme, divertisment prin
intermediul telefonului, divertisment radiofonic,
divertisment sub formă de concursuri de
aruncare cu toporul, divertisment sub formă
de concursuri de patinaj pe rotile, divertisment
sub formă de televiziune pe telefonul mobil,
divertisment teatral, divertisment televizat,
educație și formare în domeniul muzicii
și divertismentului, educație și instruire,
exploatarea sălilor de dans, expoziții canine,
efectuare de expoziții cu animale, expoziții
de animale, expoziții de animale și dresură
de animale, proiecții de filme cinematografice,
fotoreportaje, furnizare de activități culturale,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
culturale, furnizare de activități recreative,
furnizare de atracții pentru vizitatori în scopuri
de divertisment, furnizare de case gonflabile
în scopuri recreative, furnizare de centre de
recreere, furnizare de conținut audio online
nedescărcabil, furnizare de divertisment online
sub formă de campionate sportive fantastice,
furnizare de divertisment online sub formă de
show-uri de jocuri, furnizare de divertisment
online sub formă de turnee de jocuri, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
furnizare de divertisment prin telefon, furnizare
de divertisment sub formă de clipuri de filme

printr-un site internet, furnizare de divertisment
video printr-un site internet, furnizare de
echipamente pentru karaoke, furnizare de
filme nedescărcabile, furnizare de filme și
de programe de televiziune nedescărcabile la
televiziune cu plată, furnizare de filme și de
programe de televiziune nedescărcabile pe
canale de televiziune cu plată, furnizare de
filme, nedescărcabile, cu ajutorul serviciilor de
transmisie video la cerere, furnizare de imagini
online nedescărcabile, furnizare de informații
despre activități culturale, furnizare de informații
despre divertisment prin intermediul internetului,
furnizare de informații despre divertisment prin
mijloace electronice, furnizare de informații
despre divertisment prin servicii de televiziune,
de bandă largă, fără fir și online, furnizare
de informații despre divertisment și evenimente
de divertisment, în rețele online și pe internet,
furnizare de informații despre filme, furnizare
de informații, comentarii și articole în domeniul
muzicii prin rețele de calculatoare, furnizare de
informații on-line în domeniul divertismentului,
dintr-o bază de date informatică de pe internet,
furnizare de informații online referitoare la
mijloace media audio și vizuale, furnizare
de informații prin intermediul paginilor web
pentru jucători cu privire la scorurile lor la
jocuri, furnizare de informații referitoare la cărți,
furnizare de informații referitoare la programe de
televiziune, furnizare de informații în domeniul
divertismentului prin intermediul unei rețele
globale de calculatoare, furnizare de informații
în domeniul divertismentului prin rețele de
calculatoare, furnizare de informații în domeniul
muzicii, furnizare de informații în materie de
divertisment, furnizare de informații în materie de
recreere, furnizare de instalații de cinematograf,
furnizare de instalații de divertisment în hoteluri,
furnizare de instalații de karaoke, furnizare de
instalații de recreere pentru cluburi, furnizare
de instalații de teatru, furnizare de instalații
de antrenement pentru curse cu obstacole,
furnizare de instalații de cinematografe, furnizare
de instalații de joacă pentru copii, furnizare
de instalații de recreere, furnizare de instalații
pentru cinematografe și teatre, furnizare de
instalații pentru dans, furnizare de instalații
pentru divertisment, furnizare de instalații
pentru emisiuni-concurs, furnizare de instalații
pentru filme, spectacole, piese de teatru,
muzică sau instruire educațională, furnizare
de instalații pentru reprezentațiile în direct ale
unui grup muzical, furnizare de instalații pentru
săli de cinematograf, furnizare de instalații
pentru turnee de bridge, furnizare de instalații
recreative, furnizare de mijloace media audio și
vizuale prin rețele de comunicații, furnizare de
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muzică digitală de pe site-uri web de internet cu
muzică în format mp3, furnizare de muzică în
format digital de pe internet, furnizare de poze
online nedescărcabile, furnizare de programe
de televiziune, nedescărcabile, cu ajutorul
serviciilor de transmisie video la cerere, furnizare
de programe televizate de știri, furnizare de
servicii de citit povești pentru copii prin telefon,
furnizare de servicii de divertisment pentru
copii, furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor video, furnizare de servicii
de divertisment prin intermediul publicațiilor,
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul televiziunii, furnizare de servicii de
divertisment în club, furnizare de servicii de
karaoke, furnizare de servicii recreative acvatice,
furnizare de săli amenajate pentru activități de
recreere, furnizare de săli de dans, furnizare
de săli pentru aparate de jocuri tip slot-
machine, furnizare de spații de joacă pentru
copii la stații de benzină, furnizare de spații
de recreere, sub formă de terenuri de joacă
pentru copii, furnizare de spații pentru dans,
furnizare de spații pentru divertisment, furnizare
de spații pentru jocuri de paintball, furnizare
de spații pentru jucat go, furnizare de spații
pentru jucat shogi, furnizare de spații pentru
petrecerea timpului liber și recreere, furnizare
de spații pentru recreere, furnizare de spații
teatrale pentru arte interpretative, furnizare de
spații în aer liber pentru jocuri de paintball,
furnizare de structuri pentru jocuri de masă,
furnizare de tiroliene pentru recreare, furnizare
de vizite ghidate virtuale online, furnizare de știri
referitoare la sport, furnizare de zone de recreere
sub formă de zone de joacă pentru animale
de companie, furnizarea de divertisment prin
intermediul internetului, furnizarea de instalații
pentru activități de recreere în aer liber,
furnizarea de instalații pentru karaoke, furnizarea
de instrucțiuni pentru jocul go, furnizarea de
recenzii on-line pentru cărți, furnizarea de
repertorii ale teatrelor, furnizarea de servicii de
divertisment prin intermediul casetelor audio,
furnizarea de servicii de divertisment prin
intermediul filmelor cinematografice, furnizarea
de săli pentru pachinko, furnizarea instalațiilor
pentru divertisment, găzduire de ligi de sport
fantezie, găzduire și organizare de ceremonii de
decernare de premii referitoare la filme, găzduire
și organizare de ceremonii de decernare de
premii referitoare la televiziune, găzduire și
organizare de ceremonii de decernare de premii
referitoare la videouri, grădini cu acces public,
impresariat artistic pentru artiști de spectacol,
informare în legătură cu activități culturale,
informații cu privire la divertisment, furnizate
online dintr-o bază de date computerizată

sau de pe internet, informații referitoare la
recreere, informații în materie de divertisment,
informații în materie de recreere, intervievarea
personajelor contemporane în scopuri de
divertisment, management artistic de teatru,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, managementul artistic al
locurilor amenajate pentru muzică, montaj
de producții de divertisment lejer, music-
hall, îndrumare, jocuri de noroc, administrare
(organizare) de jocuri de poker, administrarea
de loterii pentru terți, cazinouri, coordonare
de curse de cai, coordonare de jocuri de
noroc pentru mai mulți jucători, curse de câini,
coordonarea de loterii pentru terți, frunizare
de informații referitoare la curse, furnizare de
informații referitoare la caii de curse, furnizare
de instalații de cazinou, furnizare de instalații
pentru cazinouri și pentru jocuri, organizare de
pariuri pentru cursele de cai (agenție de pariuri),
organizarea de loterii, pariuri hipice, pronosport
pentru fotbal, servicii de bingo, servicii de burse
de pariuri, servicii de casă de pariuri, servicii
de cazino (jocuri), servicii de cazino (jocuri de
noroc), servicii de cazino on-line, servicii de
cazino, pariuri și jocuri de noroc, servicii de
furnizare de informații privind rezultate sportive,
servicii de informare cu privire la curse, servicii
de informare privind jocurile de noroc, servicii
de jocuri de poker, servicii de pariuri, servicii de
pariuri online, servicii de pariuri sportive online,
servicii de sală de bingo, servicii de săli de
jocuri de cărți, servicii de săli de jocuri de șah,
servicii din domeniul pariurilor sportive, servicii
pentru operare de jocuri de bingo computerizate,
servicii specifice cazinourilor, servicii în materie
de pariuri, trageri la sorți cu premii (loterii),
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, organizare de activități culturale
pentru tabere de vară, organizare de activități
de divertisment, organizare de activități de
divertisment pentru tabere de vară, organizare
de activități de recreere în grup, organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare de activități recreative, organizare
de activități sportive pentru tabere de vară,
organizare de carnavaluri, organizare de cluburi
de fani, organizare de competiții, organizare
de concursuri muzicale, organizare de
concursuri telefonice (divertisment), organizare
de congrese și de conferințe în scopuri
culturale și educative, administrare (organizare)
de competiții, administrare (organizare) de
concursuri, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), concursuri de aerobic,
concursuri organizate prin telefon, consultanță
privind organizarea de competiții culinare,
coordonare de concursuri prin telefon,
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coordonare de convenții, coordonare de
evenimente sportive electronice în direct,
coordonare de expoziții cu scop educativ,
coordonare de expoziții în scopuri de
divertisment, desfășurare de expoziții în scop
de divertisment, desfășurare de seminarii de
instruire, divertisment sub formă de competiții
de sporturi electronice, expoziții de artă,
expoziții de artă care folosesc realitate virtuală,
furnizarea de informații despre congrese,
organizare de activități în domeniul sporturilor
electronice, organizare de ateliere de lucru
și seminarii despre cunoașterea de sine,
organizare de ateliere de lucru și seminarii
pe teme de autocunoaștere, organizare de
ateliere de lucru și seminarii în aprecierea
artei, organizare de ceremonii de decernare de
premii, organizare de ceremonii de decernare
de premii pentru recunoașterea meritelor,
organizare de ceremonii de premiere pentru
recunoașterea actelor de curaj, organizare de
cicluri de conferințe, organizare de competiții
de fotbal, organizare de competiții educative,
organizare de competiții referitoare la vehicule
cu motor, organizare de competiții sub formă
de curse, organizare de competiții și ceremonii
de decernare de premii, organizare de
competiții artistice, organizare de competiții
canine, organizare de competiții de atletism,
organizare de competiții de golf, organizare de
competiții de haltere, organizare de competiții de
patinaj pe gheață, organizare de competiții de
patinaj pe role, organizare de competiții pentru
divertisment, organizare de competiții recreative,
organizare de competiții în scopul instruirii,
organizare de competiții în scopuri recreative,
organizare de concursuri de atletism, organizare
de concursuri de dans, organizare de concursuri
în materie de educație, organizare de concursuri
în scopuri educative, organizare de concursuri
(divertisment), organizare de concursuri cu
întrebări și răspunsuri (quiz), organizare de
concursuri de divertisment, organizare de
concursuri de lupte, organizare de concursuri
pe internet, organizare de conferințe, organizare
de conferințe cu privire la educație, organizare
de conferințe cu scopuri educative, organizare
de conferințe educaționale, organizare de
conferințe referitoare la educație, organizare de
conferințe referitoare la instruire, organizare de
conferințe în domeniul instruirii, organizare de
conferințe în domeniul publicității, organizare
de conferințe în materie de activități culturale,
organizare de conferințe și simpozioane în
domeniul medical, organizare de conferințe
pe teme de comerț, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare de
conferințe în domeniul afacerilor, organizare de

conferințe în scopuri educaționale, organizare
de congrese în scop de instruire, organizare
de convenții cu scopuri educative, organizare
de convenții în scopuri de divertisment,
organizare de curse de câini, organizare de
curse de iahturi, organizare de demonstrații
de scufundări, organizare de demonstrații în
scop de instruire, organizare de demonstrații
în scopuri culturale, organizare de evenimente
în domeniul sporturilor electronice, organizare
de expoziții cu scop instructiv, organizare de
expoziții de animale, organizare de expoziții
de animale în scopuri culturale sau educative,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de expoziții pentru divertisment, organizare de
expoziții în scop de instruire, organizare de
expoziții în scop educativ, organizare de expoziții
în scopuri culturale, organizare de expoziții
în scopuri culturale sau educative, organizare
de expoziții în scopuri de divertisment,
organizare de expoziții în scopuri educative,
organizare de jocuri, organizare de jocuri și
competiții, organizare de jocuri, competiții și
concursuri cu întrebări, organizare de meciuri și
demonstrații de baschet, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de seminare de instruire,
organizare de seminarii, organizare de seminarii
cu scop educativ, organizare de seminarii
educative, organizare de seminarii educaționale,
organizare de seminarii pe teme de educație,
organizare de seminarii pe teme recreative,
organizare de seminarii referitoare la educație,
organizare de seminarii referitoare la instruire,
organizare de seminarii în domeniul afacerilor,
organizare de seminarii în materie de formare,
organizare de seminarii și conferințe, organizare
de seminarii și congrese, organizare de seminarii
și congrese în domeniul medicinei, organizare
de spectacole în scopuri educative, organizare
de turnee de golf, organizare de turnee de tenis,
organizare de turnee de șah, organizare de
turnee sau competiții de golf pentru profesioniști,
organizare de turnee sportive, organizare și
conducere de conferințe educative, organizare
și coordonare de ceremonii de acordare a
premiilor, organizare și coordonare de competiții,
organizare și coordonare de competiții (educație
sau divertisment), organizare și coordonare
de conferințe cu caracter comercial și de
afaceri, organizare și coordonare de conferințe
și congrese, organizare și coordonare de
conferințe, congrese și simpozioane, organizare
și coordonare de jocuri, organizare și coordonare
de seminarii și ateliere de lucru (instruire),
organizare și coordonare de turnee de pescuit,
organizare și coordonare de competiții de
sporturi electronice, organizare și coordonare de
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competiții sportive, organizare și coordonare de
convenții, organizare și coordonare de prelegeri,
organizarea concursurilor de divertisment,
organizarea de competiții, organizarea de
competiții de sporturi electronice (e-sports),
organizarea de competiții în scopuri culturale,
organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizarea de concursuri cu
întrebări și răspunsuri, organizarea de
concursuri educative, organizarea de concursuri
în domeniul educație sau divertisment,
organizarea de conferințe anuale în domeniul
achizițiilor, organizarea de conferințe anuale
în domeniul telecomunicațiilor, organizarea de
conferințe în scopuri recreative, organizarea de
conferințe educaționale anuale, organizarea de
conferințe referitoare la educație, organizarea de
conferințe în domeniul comerțului, organizarea
de congrese în domeniul educației, organizarea
de congrese în scopuri comerciale, organizarea
de congrese în scopuri culturale, organizarea de
congrese în scopuri de afaceri, organizarea de
convenții în scopuri educaționale, organizarea
de convenții în scopuri recreative, organizarea
de cursuri de instruire pentru turiști, organizarea
de demonstrații în scopuri educaționale,
organizarea de expoziții cu scopuri educative,
organizarea de expoziții în scopuri culturale
sau educative, organizarea de parade
de modă pentru amuzament, organizarea
de prezentări în scopuri de divertisment,
organizarea de seminarii pe teme de comerț,
organizarea de seminarii în domeniul publicității,
organizarea de seminarii în materie de
activități culturale, organizarea de seminarii în
scopuri recreative, organizarea de simpozioane
medicale referitoare la științele marine,
organizarea turneelor de golf, organizarea
unei conferințe anuale referitoare la logistică,
organizarea și conducerea de conferințe,
organizarea și conducerea de conferințe
și seminarii, organizarea și conducerea de
congrese, organizarea și conducerea de
seminarii, organizarea și conducerea de
simpozioane, organizarea și desfășurarea
campionatelor și concursurilor de patinaj artistic,
organizarea și desfășurarea de campionate
și competiții de patinaj viteză, orgzanizare
de expoziții cu scop educativ, planificare de
conferințe cu scopuri educative, planificare de
prelegeri în scopuri educaționale, planificare de
seminare în scopuri educaționale, prezentări
de coloane sonore pentru filme video,
prezidare de sporturi electronice, producție de
evenimente în domeniul sporturilor electronice,
producție de evenimente în domeniul sporturilor
electronice pentru televiziune, realizare de
expoziții cu scopuri culturale, realizare de

expoziții cu scopuri educative, realizare,
coordonare și organizare de ateliere de
lucru (instruire), realizare, coordonare și
organizare de conferințe, realizare, coordonare
și organizare de congrese, realizare, coordonare
și organizare de seminarii, realizare, coordonare
și organizare de simpozioane, realizarea de
concursuri pe internet, realizarea de seminarii,
seminare, servicii culturale, educaționale sau
de divertisment oferite de galerii de artă,
servicii de conferințe, servicii de consultanță
în domeniul competițiilor culinare, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de colocvii,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de conferințe, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de congrese, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de simpozioane,
servicii de expoziții de artă, servicii de
prezentare în scop de divertisment, servicii
de prezentare în scopuri educative, servicii
pentru organizarea de concursuri de tipul cine
știe răspunde, servicii pentru organizarea de
jocuri, simpozioane pe teme de divertisment,
simpozioane pe teme de educație, organizare
de conferințe, expoziții și concursuri, organizare
de curse automobilistice, de tururi și de
evenimente de curse, organizare de divertisment
pentru nunți, organizare de evenimente
culturale în cadrul comunităților, organizare de
evenimente de divertisment cosplay, organizare
de evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente muzicale, organizare
de evenimente pentru divertisment, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente sportive și culturale comunitare,
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment și sportiv, organizare de
evenimente în scopuri culturale, organizare
de excursii pentru divertisment, organizare de
expoziții canine, organizare de festivaluri în
scopuri recreative, organizare de festivaluri,
organizare de festivaluri pentru divertisment,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizare de festivaluri în scopuri
culturale, organizare de festivități în scopuri
culturale, organizare de gale, organizare
de petreceri, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări
în scopuri recreative, organizare de serbări
în scopuri de divertisment, organizare de
serbări în scopuri educative, organizare de
serbări în scopuri recreative, organizare
de servicii de divertisment, organizare de
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spectacole, organizare de întâlniri în domeniul
divertismentului, organizare de spectacole de
dans, organizare de spectacole de divertisment,
organizare de spectacole pe scenă, organizare
de spectacole vizuale, organizare de spectacole
vizuale și muzicale, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, organizare de turnee
de recreere, organizare de tururi de cățărare,
organizare de tururi ghidate, organizare de
tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare de tururi ghidate în peșteri
în scopuri educative, organizare de webinare,
organizare și coordonare de baluri, organizare și
coordonare de loterii, organizare și coordonare
de întâlniri în domeniul divertismentului,
organizare și coordonare de activități culturale,
organizare și coordonare de activități de
divertisment, organizare și coordonare de
evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri recreative, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare
și găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare și pregătire de expoziții în
scopuri de divertisment, organizare și prezentare
de spectacole, organizare și prezentare de
spectacole de divertisment în domeniul stilului
și modei, organizare și realizare de spectacole
aviatice, organizare și realizare de tâguri cu scop
cultural sau educațional, organizarea de activități
recreative destinate studenților, organizarea
de concursuri de frumusețe, organizarea de
baluri, organizarea de evenimente culturale și
artistice, organizarea de demonstrații în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
culturale, organizarea de jocuri cu participarea
publicului, organizarea de spectacole (servicii de
impresariat), organizarea de spectacole aeriene,
organizarea de spectacole aviatice, organizarea
de spectacole culturale, organizarea de
spectacole în scopuri culturale, organizarea
spectacolelor, peșteri cu intrare publică, picturi
de portrete, pictură pe față, planificare
și coordonare de petreceri (divertisment),
planificarea de petreceri, planificarea de
petreceri (divertisment), parcuri de distracție
și tematice, târguri, grădini zoologice și
muzee, administrarea muzeelor, centre despre
viața marină (agrement), divertisment de tipul
parcurilor acvatice și centrelor recreative,
divertisment de tipul parcurilor de atracții,
exploatarea grădinilor botanice, exploatarea
parcurilor acvatice, expoziții la muzeu, furnizare
de instalații de muzeu pentru expoziții, furnizare
de instalații de muzeu pentru prezentări,
furnizare de instalații pentru muzee, furnizare
de parcuri acvative, furnizare de spații pentru
parcuri de distracții, furnizare de spații pentru
parcuri tematice, furnizare de spații și servicii

pentru muzee, furnizare de tobogane acvatice
în scopuri recreative, furnizarea de instalații de
muzee (prezentare, expoziții), grădini zoologice
mobile unde animalele pot fi mângâiate, grădini
zoologice unde animalele pot fi mângâiate,
muzee, operare de montagne russe, parcuri de
distracție, prezentare de expoziții de muzeu,
producere de spectacole în parcuri de distracții,
servicii ale parcurilor tematice, servicii asigurate
de grădinile zoologice, servicii de custode de
muzeu, servicii de divertisment sub formă de
spectacole în parcuri de distracții, servicii de
muzeu referitoare la microscopie, servicii oferite
de parcuri acvatice, servicii oferite de parcuri
tematice, servicii pentru complexe de piscine și
tobogane cu apă, servicii pentru parcurile de
distracții și cele tematice, servicii prestate de
muzee, servicii specifice parcurilor de aventură,
servicii specifice parcurilor de distracție cu
tematică inspirată din cinematografie, servicii
specifice parcurilor de distracții, servicii
specifice parcurilor de distracții cu tematică
inspirată din producțiile de televiziune, servicii
specifice parcurilor de distracții cu tematică
inspirată din producțiile radiofonice, servicii
specifice parcurilor de distracții și tematice,
zone acvatice de divertisment, planificarea
de piese de teatru și de spectacole
muzicale, planificarea de recepții (divertisment),
planificarea de spectacole, planificarea
proiecțiilor cinematografice, pregătire de efecte
speciale pentru diverstisment, pregătire de
emisiuni de divertisment pentru cinema,
pregătire de programe de divertisment pentru
difuzare, pregătire de programe de știri pentru
cinema, pregătire de programe documentare
pentru difuzare, pregătire de subtitrare pentru
evenimente teatrale în direct, pregătire pentru
copii în activități de aventură, pregătirea
de programe documentare pentru cinema,
pregătirea de texte pentru publicare, pregătirea
programelor de știri pentru difuzare, pregătirea
subtitrărilor pentru filme, prezentare de filme,
prezentare de filme cinematografice, prezentare
de piese de teatru, prezentare de spectacole
de patinaj pe gheață, prezentări audiovizuale,
prezentări de filme în scopuri educative,
prezentări de recitaluri, producere de emisiuni-
concurs pentru televiziune, producere de
spectacole de patinaj cu role, producție
de documentare, producție de documentare
cinematografice, producție de programe de
televiziune în direct, producție de programe
de televiziune în direct cu scop educativ,
producție de programe de televiziune în
direct pentru divertisment, producție audio,
video și multimedia și fotografie, adaptări și
montaje cinematografice, productie de filme pe
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benzi video, compoziții fotografice pentru terți,
consultanță privind producțiile cinematografice
și muzicale, creare de desene animate, creare
de formate pentru filme, creare de formate
pentru programe de televiziune, dublare de
filme, editare de casete audio, editare de
film, editare de filme (fotografice), editare de
fotografii, editare de înregistrări audio, editare
de înregistrări video, editare sau înregistrare de
sunete și imagini, editare video, emisiuni de
radio (programare), emitere simultană a unor
programe de televiziune pe mai multe posturi,
emiterea simultană a unor programe radio pe
mai multe posturi, filmarea de microfilme pentru
terți, fotografie, fotografii aeriene, fotografii de
tip portret, furnizare de clasificări pe categorii
de vârstă pentru conținut de televiziune, film,
muzică, video și jocuri video, furnizare de
divertisment multimedia printr-un site internet,
furnizare de echipamente de înregistrare,
furnizare de echipamente pentru producția
cinematografică, furnizare de muzică digitală
(care nu poate fi descărcată) de pe site-uri web
cu muzică în format mp3 de pe internet, furnizare
de muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
pentru site-uri web mp3 de pe internet, furnizare
de înregistrări audio digitale, nedescărcabile, de
pe internet, furnizare de programe multimedia
de divertisment prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, furnizare de
servicii de înregistrare video automată, furnizare
de studiouri audio sau video, furnizare de
studiouri de înregistrare, microfilmare, montaj
de filme cinematografice, montaj de programe
de televiziune, montaj de programe radiofonice,
montajul benzilor video, muzică digitală (care
nu poate fi descărcată) de pe site-uri web de
pe internet cu muzică în format mp3, operarea
de echipamente video și audio pentru producția
de programe radiofonice și de televiziune,
înregistrări de muzică, înregistrări originale,
înregistrări pe bandă video, înregistrări pe benzi
video (filmare), planificarea programelor de radio
și de televiziune, postsincronizare și dublaj,
pregătire de programe de televiziune, pregătire
de programe radiofonice și de televiziune,
pregătire și producție de programe de radio
și televiziune, prezentare de programe de
radio, prezentare de programe de televiziune,
producere de programe audio, producere de
programe de televiziune în vederea difuzării
pe dispozitive mobile, producerea unei serii
continue de programe animate de aventură,
producția de emisiuni radiofonice, producția
de filme cinematografice, producția de muzică,
producția filmelor cinematografice, producție
audio și video și fotografie, producție de
animații, producție de benzi video, producție

de casete audio în scopuri de divertisment,
producție de casete video, producție de casete
video folosite pentru formarea educațională în
cadrul întreprinderilor, producție de casete video
folosite în cadrul întreprinderilor pentru formarea
educațională privind managementul, producție
de casete video și videodiscuri, producție de
clipuri cinematografice animate, producție de
clipuri grafice cinematografice, producție de
concursuri de talente, producție de desene
animate, producție de divertisment sub formă
de casete video, producție de divertisment sub
formă de programe de televiziune, producție
de divertisment sub formă de seriale de
televiziune, producție de divertisment sub
formă de înregistrări audio, producție de
efecte speciale pentru filme, producție de
efecte speciale pentru radio, producție de
efecte speciale pentru televiziune, producție de
emisiuni de televiziune, producție de emisiuni
de televiziune de divertisment, producție de
evenimente sportive pentru filme, producție de
evenimente sportive pentru radio, producție
de evenimente sportive pentru televiziune,
producție de film pe dvd și cd-rom, producție
de filme cinematografice, producție de filme
cinematografice de animație, producție de filme
cinematografice preînregistrate, producție de
filme de cinematograf, producție de filme de
televiziune și cinematografice, producție de filme
formative, producție de filme legate de fotbal,
producție de filme pe bandă video și pe dvd-
uri, producție de filme pe benzi video, producție
de filme pentru cinematografe, producție de
filme pentru televiziune, producție de filme
video, producție de filme video preînregistrate,
producție de filme în scopuri de divertisment,
producție de filme în scopuri educative, producție
de filme în scopuri educaționale, producție
de filme în studiouri, producție de filme
și de filme pe casete video, producție de
înregistrări audio și video pe suporturi audio
și video, producție de înregistrări audiovizuale,
producție de înregistrări muzicale, productie de
podcasturi, producţie de podcast-uri, producție
de master-uri audio, producție de materiale
de divertisment audio, producție de materiale
muzicale într-un studio de înregistrare, producție
de materiale video, producție de materiale
video formative, producție de melodii pentru
filmele cinematografice, producție de prezentări
audiovizuale, producție de înregistrări audio,
producție de înregistrări educative audio și video,
producție de înregistrări master audio, producție
de înregistrări sonore și muzicale, producție
de înregistrări sonore și/sau video, producție
de înregistrări video, producție de programe
animate pentru televiziune și televiziunea prin
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cablu, producție de programe de acțiune în
direct și de animație, producție de programe
de divertisment pentru televiziune, producție
de programe de televiziune, producție de
programe de televiziune cu subtitrare, producție
de programe educative de televiziune, producție
de programe pentru televiziunea prin cablu,
producție de programe tv, producție de rapoarte
privind învățământul, producție de spectacole de
revistă în fața unui public în direct, producție
de spectacole de televiziune, producție de
spectacole și filme, producție de televiziune,
producție de videodiscuri pentru terți, producție
de videouri muzicale, producție și prezentare
de programe de radio, producții de film,
altele decât filmele publicitare, producții de
film, televiziune și radio, producții de operă,
programare (organizare de programe) pe o
rețea globală de calculatoare, programare
de televiziune (programare), producție de
programe de televiziune prin cablu, proiectare
de filme cinematografice în scopuri medicale,
proiectare de filme cinematografice în scopuri
tehnice, punere la dispoziție de studiouri de
înregistrare, punere la dispoziție de studiouri
de înregistrare video, realizare de programe de
divertisment radiofonic, realizare de spectacole
de divertisment în direct, regizare de filme, alta
decât de filme publicitare, selectare și compilare
de muzică preînregistrată în vederea difuzării de
către terți, servicii ale studiourilor de televiziune,
servicii ale studiourilor de înregistrare, film,
video și televiziune, servicii ale studiourilor de
înregistrări muzicale, servicii ale studiourilor de
înregistrări privind producerea de discuri audio,
servicii ale studiourilor pentru înregistrări video,
servicii ale unui fotograf, servicii de animație și
efecte speciale pentru filme și video, servicii de
editare audio și video, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de editare în procesul
de post-producție a muzicii, a materialelor video
și a filmelor, servicii de filmare din drone, servicii
de filmări aeriene, servicii de fotografie de nuntă,
servicii de fotografiere din drone, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de macrofotografie, servicii de producție de
animație, servicii de producție de benzi audio,
servicii de producție de divertisment sub formă
de materiale video, servicii de producție de filme,
servicii de producție de programe de televiziune,
servicii de înregistrare, servicii de înregistrare
audio și video, servicii de înregistrare video,
servicii de înregistrare și producție audio, servicii
de înregistrări audio, servicii de înregistrări
audio, de filme, video și de televiziune, servicii de
înregistrări sonore, servicii de înregistrări sonore
și video de divertisment, servicii de înregistrări
în studio pentru filme, servicii de producție

video, servicii de realizare a spectacolelor de
divertisment transmise în direct, servicii de studio
pentru înregistrarea filmelor cinematografice,
servicii informative cu privire la filme video,
servicii oferite de studiouri de înregistrare
pentru televiziune, servicii oferite de studiouri
pentru repetiții (înregistrări), servicii pentru
difuzarea de înregistrări video, servicii pentru
producția de filme cinematografice, servicii
pentru producție de divertisment sub formă de
emisiuni de televiziune, servicii pentru producție
de divertisment sub formă de filme, servicii în
producția de filme cinematografice și telefilme,
servicii în producția de filme de animație,
stabilirea grilei de programe de televiziune
(programare), studiouri de înregistrare, servicii
prestate de studiouri de înregistrare, subtitrare
de emisiuni televizate în direct pentru spectatori
cu probleme de auz, subtitrare de filme,
transmisia simultană a unor programe de
televiziune pe mai multe canale, studiouri de
dans, subtitrare, tabere de recreere, tabere de
vară (divertisment și educație), turnee sub formă
de servicii de divertisment, servicii recreative
legate de drumeții și camping, servicii recreative
pentru persoanele în vârstă, servicii specifice
galeriilor de artă, furnizate online printr-un link
de telecomunicații, servicii specifice parcurilor
de aventură pentru copii, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), spectacole cu animale, spectacole de
dans, spectacole de focuri de artificii, spectacole
de rodeo, spectacole de teatru, atât de animație,
cât și de acțiune, spectacole de televiziune prin
satelit, sport și fitness, studiouri cinematografice,
servicii sportive și de fitness, activități sportive,
activități sportive și de recreere, administrare
de centre de fitness, administrare de școli de
arte marțiale, administrarea centrelor de bowling,
ajustarea croselor de golf pentru utilizatorii
individuali, antrenament (instruire), antrenament
pentru fortificare și îmbunătățire a condiției
fizice, antrenament sportiv, antrenamente
de badminton, antrenamente de volei,
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
antrenamente sportive, arbitraj sportiv, arbitraj
în cadrul evenimentelor sportive, consultanță
în materie de fitness, coordonare de cursuri
de întreținere a condiției fizice, coordonare de
evenimente sportive, coordonare de evenimente
sportive în direct, coordonarea antrenamentelor
de fitness, asistență profesională individualizată
(coaching), cantonamente de fotbal, cluburi
de agrement cu instalații sportive, cluburi de
plajă și piscină, coaching sportiv, organizarea
de competiții sportive, consultanță în domeniul
antrenamentului pentru menținerea condiției
fizice, cronometrarea manifestărilor sportive,
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cursuri de educație fizică, cursuri de exerciții
fizice, cursuri de exerciții în grup, cursuri
de fotbal, cursuri de gimnastică, cursuri de
gimnastică aerobică, cursuri de golf, cursuri de
hapkido, cursuri de instruire privind menținerea
formei fizice, cursuri de jiu-jitsu, cursuri de
patinaj pe role, cursuri de pregătire sportivă,
cursuri de pregătire în activități sportive,
cursuri, antrenament și instruire în domeniul
sportului, cursuri de snowboard, cursuri de
taekwondo, derularea și organizare de meciuri
de badminton, divertisment de tipul competițiilor
de ridicare a greutății, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul concursurilor de box,
divertisment de tipul concursurilor de mers pe
role (roller derby), divertisment de tipul curselor
automobilistice, divertisment de tipul jocurilor
de baschet, divertisment de tipul jocurilor de
baseball, divertisment de tipul jocurilor de
hochei, divertisment de tipul meciurilor de
fotbal, divertisment de tipul reprezentațiilor
de gimnastică, divertisment de tipul turneelor
de golf, divertisment de tipul turneelor de
tenis, divertisment sub formă de concursuri
de wrestling, divertisment sub formă de curse
de iahturi, educație fizică, educație sportivă,
exploatare de locații sportive, exploatarea de
bazine de înot, exploatarea instalațiilor sportive,
exploatarea piscinelor, facilități de înot, furnizare
de baze sportive pentru campionate de patinaj
artistic, furnizare de baze sportive pentru
campionate de patinaj viteză, furnizare de baze
sportive pentru schi, furnizare de baze sportive
pentru tir cu arcul, furnizare de camere de
biliard, furnizare de cursuri de pregătire privind
gimnastica, furnizare de cursuri în domeniul
administrării apei, furnizare de divertisment
sportiv prin intermediul unui site, furnizare de
facilități pentru centre de bowling, furnizare
de incinte sportive pentru practicarea de polo,
furnizare de informații despre activități sportive,
furnizare de informații despre exerciții fizice
pe un site web online, furnizare de informații
despre rezultatele competițiilor de arte marțiale,
furnizare de informații legate de sportivi,
furnizare de informații referitoare la cursele
auto, furnizare de informații referitoare la sport,
furnizare de informații referitoare la sporturile
cu motor, furnizare de informații sportive prin
intermediul mesajelor telefonice preînregistrate,
furnizare de instalații de popicării, furnizare de
instalații pentru activități sportive de recreere,
furnizare de instalații pentru bazine de înot,
furnizare de instalații pentru călărie, furnizare de
instalații pentru evenimente sportive, furnizare
de instalații pentru evenimente sportive,
competiții sportive și de atletism și programe

de decernare de premii, furnizare de instalații
pentru jocuri de bowling cu zece popice,
furnizare de instalații pentru menținerea condiției
fizice, furnizare de instalații pentru patinoare,
furnizare de instalații pentru pescuit, furnizare
de instalații pentru practicarea exercițiilor fizice
în cluburi de sport, furnizare de instalații
pentru scufundări, furnizare de instalații pentru
sporturi de iarnă, furnizare de instalații pentru
săli de sport, furnizare de instalații pentru
terenuri de tenis, furnizare de instalații pentru
turnee sportive, furnizare de instalații pentru
jocul de golf, furnizare de instalații pentru
poligoane de tragere, furnizare de instalații
pentru schi, furnizare de instalații sportive,
furnizare de instalații sportive de antrenament,
furnizare de patinoare, furnizare de piscine
de înot, furnizare de popicării, furnizare de
servicii de săli și cluburi de sport, furnizare de
servicii educaționale referitoare la exerciții fizice,
furnizare de servicii educaționale referitoare
la fitness, furnizare de spații pentru biliard,
furnizare de spații pentru pârtii de schi acoperite,
furnizare de spații pentru snooker, furnizare de
săli de sport, furnizare de terenuri de baseball,
furnizare de terenuri de tenis, furnizare de
terenuri pentru baseball, furnizare de terenuri
și piste, furnizare de știri și informații privind
luptele corp la corp, printr-o rețea globală de
calculatoare, furnizarea de echipamente și de
cursuri de pregătire în domeniul exercițiilor
fizice, furnizarea de informatii legate de
evenimente sportive, furnizarea de informații
despre rezultatele meciurilor de box, furnizarea
de informații referitoare la jochei, furnizarea
de instalații pentru cursele de cai, furnizarea
de instalații pentru exerciții în grup, furnizarea
de instalații pentru fitness și exerciții fizice,
furnizarea de instalații pentru schi, furnizarea de
instalații pentru sporturi pe gheață, furnizarea
de pârtii de schi, furnizarea de săli de
sport, furnizarea instalațiilor pentru călărie,
furnizarea instalațiilor sportive, instalații pentru
patinajul pe role (furnizare de), instalații pentru
înot, instruire pentru antrenamentul în circuit,
instruire pentru confecționarea de chimonouri,
instruire pentru menținerea condiției fizice,
instruire pentru vânătoare, instruire în domeniul
antrenamentelor, instruire în domeniul educației
fizice, instruire în gimnastică, instruire în materie
de educație fizică, instruire în pilates, instruire
în sporturi de iarnă, instruire privind pescuitul,
instruire referitoare la purtarea convențională
a chimonourilor, lecții pentru tenis de masă,
management de evenimente pentru cluburi
sportive, organizare de activități sportive sau
competiții, organizare de activități sportive și
competiții, organizare de activități sportive și
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competiții sportive, organizare de competiții
de patinaj artistic, organizare de competiții
de patinaj de viteză și artistic, organizare
de competiții de patinaj viteză, organizare
de competiții sportive de pescuit, organizare
de competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de competiții de iahturi, organizare
de competiții de patinaj artistic și patinaj viteză,
organizare de competiții de schi, organizare de
competiții și turnee cu privire la șofat, organizare
de competiții și turnee legate de curse de
automobile, organizare de concursuri ecvestre,
organizare de curse automobilistice, organizare
de curse cu bărci cu vele, organizare de curse
de automobile, organizare de curse de biciclete,
organizare de curse de bărci, organizare
de curse de mașini, organizare de curse
sportive în jurul lumii, organizare de demonstrații
de gimnastică, organizare de evenimente
automobilistice, organizare de evenimente de
ciclism, organizare de evenimente de curse cu
automobile de serie, organizare de evenimente
de curse de vehicule, organizare de evenimente
de patinaj artistic, organizare de evenimente de
sărituri la obstacule, organizare de evenimente
hipice, organizare de evenimente sportive în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
sportive în domeniul fotbalului, organizare de
evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de evenimente sportive, competiții
și turnee sportive, organizare de evenimente și
competiții sportive, organizare de evenimente și
concursuri sportive, organizare de evenimente
și concursuri sportive cu animale, organizare de
instalații sportive pentru campionatele de patinaj
de viteză și artistic, organizare de jocuri de base-
ball, organizare de jocuri de curling, organizare
de jocuri de hockey pe gheață, organizare de
meciuri de box, organizare de partide de pescuit
de păstrăv, organizare de partide de pescuit
de somon, organizare de partide de pescuit la
muscă, organizare de partide de tir cu arma,
organizare de partide de tir în care se folosesc
ținte zburătoare, organizare de partide de tragere
cu arcul, organizare de partide de vânătoare,
organizare de partide de vânătoare de căprioare,
organizare de raliuri automobilistice, organizare
de întâlniri hipice, organizare de raliuri de
motociclete, organizare de spectacole de patinaj
artistic, organizare de turnee de golf profesionist,
organizare, planificare şi coordonare de curse
de maşini, organizare, planificare și coordonare
de competiții de lupte sumo, organizare,
planificare și coordonare de competiții sportive,
organizare, planificare și coordonare de curse
cu bărci, organizare, planificare și coordonare
de curse de biciclete, organizare, planificare

și coordonare de curse de cai, organizare,
planificare și coordonare de jocuri de baseball,
organizare, planificare și coordonare de jocuri
de fotbal, organizare, planificare și coordonare
de meciuri de box, organizare, planificare
și coordonare de turnee sau concursuri de
golf profesional, organizare și coordonare de
competiții de atletism, organizare și coordonare
de evenimente sportive, organizare, pregătire
și coordonare de jocuri de golf, organizare,
pregătire și coordonare de meciuri de baschet,
organizare, pregătire și coordonare de meciuri
de tenis, organizare, pregătire și coordonare
de meciuri de tenis de masă, organizare,
realizare și coordonare de jocuri de scufundare,
organizarea competițiilor de crichet, organizarea
de competiții de sumo, organizarea de
competiții sportive, organizarea de concursuri
de polo pe apă, organizarea de curse cu
motociclete, organizarea de curse de alergări,
organizarea de curse de cai, organizarea
de demonstrații de gimnastică, organizarea
de evenimente de gimnastică, organizarea
de evenimente sportive, organizarea de
maratonuri, organizarea de meciuri de fotbal,
organizarea de triatlonuri, organizarea de turnee
de baschet, organizarea turneelor sportive,
organizarea și coordonarea de evenimente de
atletism la colegiu, organizarea și desfășurarea
competițiilor sportive de colegiu, piste de
bowling, planificarea de turnee profesioniste
de golf, poligoane de tragere, pregătire cu
privire la activități sportive, pregătire fizică pentru
practicarea golfului, pregătire sportivă, pregătire
în domeniul fitnessului, pregătire în echitație,
pregătire în judo, pregătire în karate, pregătire
în kendo (pregătire în scrima japoneză),
pregătire în ridicarea greutăților, pregătire în
schiere, pregătirea jucătorilor sportivi, procedeul
handicapului aplicat în evenimentele sportive,
producție de evenimente sportive, punere la
dispoziție de bazine de înot publice, punere
la dispoziție de instalații pentru campionate
de patinaj artistic și patinaj-viteză, punere la
dispoziție de instalații pentru cluburi sportive,
punere la dispoziție de instalații de patinaj
artistic, punere la dispoziție de piste de
patinaj, punerea la dispoziție de instalații
pentru menținerea condiției fizice, rezervare de
instalații pentru activități fizice, rezervare de
instalații sportive, servicii ale cluburilor de fitness,
servicii ale cluburilor de sănătate (sănătate și
fitness), servicii ale unui antrenor personal,
servicii ale unui antrenor personal (fitness),
servicii de academie de fotbal, servicii de
antrenament pentru activități sportive, servicii de
antrenamente fizice, servicii de antrenamente
pentru obținerea unei forme fizice bune, școli de
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călărie, școli de schi, servicii de antrenamente
virtuale pentru condiție fizică, servicii de bowling,
servicii de caddy la jocul de golf (băiat care
strânge mingile de golf), servicii de cluburi de
polo pe apă, servicii de cluburi de sănătate
(antrenamente), servicii de consiliere pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii
de consultanță referitoare la organizarea de
manifestări sportive, servicii de divertisment
de tipul reprezentațiilor în domeniul patinajului,
servicii de divertisment legate de jocul de golf,
servicii de divertisment legate de sport, servicii
de divertisment referitoare la jocurile de popice,
servicii de divertisment sub forma cluburilor de
wrestling, servicii de divertisment sub forma
de evenimente sportive, servicii de educare
sportivă, servicii de educație fizică, servicii de
educație sportivă, servicii de evaluare a condiției
fizice pentru antrenament, servicii de formare
în domeniul fitnessului, servicii de ghid pentru
pescuit sau vânătoare (gillie), servicii de ghiduri
de vânătoare, servicii de informare în domeniul
sportului, servicii de instruire pentru menținerea
formei fizice, servicii de piste de popice, servicii
de pregătire pentru menținerea condiției fizice
(fitness), servicii de pregătire sportivă, servicii
de pregătire în bobslei, servicii de pregătire în
echitație, servicii de pregătire în schiere, servicii
de recreere legate de practicarea schiului,
servicii de recreere și instruire, servicii de
săli de sport în materie de antrenamentul cu
greutăți, servicii de săli de sport în materie de
culturism, servicii educative pentru menținerea
condiției fizice, servicii educative în domeniul
sportului, servicii educaționale referitoare la
formă fizică, servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii furnizate de către cluburile de fitness,
servicii informative cu privire la sporturi, servicii
oferite de centrele de fitness, servicii pentru
furnizarea echipamentelor pentru exerciții fizice,
servicii pentru golf, servicii pentru parcuri
sportive, servicii în materie de educație fizică,
servicii pentru săli de snooker, servicii pentru
terenuri pentru practicarea loviturilor de golf
(driving range), servicii recreative legate de
bobslei, servicii recreative legate de drumeții,
servicii recreative legate de echitație, servicii
recreative legate de practicarea patinajului,
servicii sportive, organizare de spectacole de
patinaj artistic, spectacole de patinaj pe role
(organizare de), supervizare și arbitraj în
evenimente sportive, supravegherea executării
exercițiilor fizice, tabere de baschet, tabere
de baseball, tabere pentru călărie, servicii
jurnalistice în sistem liber-profesionist, servicii
oferite de clovni, servicii oferite de cluburi
sociale pentru divertisment, servicii oferite de
cluburile de dans, servicii oferite de discoteci,

servicii oferite de parcuri naturale (în scopuri de
recreere), servicii oferite de sala de karaoke,
servicii oferite de sălile de dans, servicii
pentru difuzarea de filme cinematografice,
servicii planetariu, servicii prestate de biblioteci,
servicii privind compunerea de lucrări muzicale,
servicii privind ghidul programelor de televiziune,
servicii radiofonice pentru pregătirea continuă
a personalului didactic, servicii de recepție
(divertisment), servicii de recepții pentru
companii (divertisment), servicii de rezervări
pentru activități de divertisment, servicii de
spectacole cu laser, servicii de spectacole
cu laser (divertisment), servicii de sporturi
electronice, servicii de tabere de vară
(divertisment), servicii de tehnician de lumini
pentru evenimente, servicii de videotecă, servicii
de vizitare a centralelor electrice (cu scop
educativ), servicii educative oferite de școli,
servicii electronice de ghid de vizionare tv,
servicii în domeniul producției de spectacole,
servicii de spectacole în direct, circuri, concerte
de muzică în direct, concerte muzicale
pentru radio, concerte în direct susținute de
formații muzicale, coordonare de evenimente de
divertisment în direct, coordonare de spectacole
de teatru, demonstrații de dans în direct,
demonstrații în direct pentru divertisment, disc
jockeys pentru petreceri și evenimente speciale,
divertisment de genul reprezentațiilor de balet,
divertisment de tipul concertelor, divertisment
de tipul producțiilor teatrale, divertisment de
tipul reprezentațiilor de dans, divertisment de
tipul reprezentațiilor unei orchestre simfonice,
divertisment de tipul reprezentațiilor unor
orchestre, divertisment de tipul spectacolelor
aviatice, divertisment de tipul spectacolelor de
circ, divertisment de tipul spectacolelor de
magie, divertisment muzical oferit de către
formații instrumentale, divertisment oferit prin
intermediul producțiilor teatrale, divertisment sub
formă de producții de teatru însoțite de servirea
cinei, divertisment sub formă de spectacole
de dans în direct, divertisment sub formă de
spectacole în direct și apariția personală a
unui personaj costumat, divertisment în direct,
furnizare de spectacole de divertisment în direct,
furnizare de spectacole în direct, interpretare de
muzică și canto, oferire de divertisment muzical
de către formații vocale, organizare de concerte
de muzică pop, organizare de demonstrații
de dans, organizare de divertisment muzical,
organizare de expoziții de divertisment în cadrul
spectacolelor de magie, organizare de festivaluri
legate de muzica jazz, organizare de interpretări
muzicale, organizare de producții teatrale,
organizare de reprezentații în direct, organizare
de spectacole de comedie, organizare de
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spectacole de patinaj pentru public în direct,
organizare de spectacole muzicale, organizare
de spectacole muzicale în direct, organizare de
spectacole în direct, organizare și coordonare
de concerte, organizare și coordonare de
concerte muzicale, organizare și coordonare de
evenimente de divertisment în direct, organizare,
realizare și prezentare de reprezentații de teatru,
organizare și prezentare de spectacole în direct,
prezentare de concerte, prezentare de concerte
muzicale, prezentare de demonstrații de dans,
prezentare de evenimente de divertisment în
direct, prezentare de reprezentații muzicale,
prezentare de spectacole de balet, prezentare
de spectacole de dans în direct, prezentare de
spectacole de magie, prezentare de spectacole
de operă, prezentare de spectacole de teatru,
prezentare de spectacole muzicale, prezentare
de spectacole în direct, prezentare de spectacole
în direct ale formațiilor muzicale, prezentare
de spectacole în direct ale grupurilor rock,
prezentare de spectacole de comedie în
direct, prezentare de spectacole de divertisment
în direct, prezentare de spectacole de
varietăți, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, prezentare
în direct de producții muzicale de crăciun,
prezentări de spectacole în direct, producere
de concerte muzicale, producția de spectacole
de patinaj artistic, producția de spectacole în
direct, producția pieselor de teatru, producție
de evenimente de divertisment în direct,
producție de piese de teatru, producție de
reprezentații pe scenă, producție de reprezentații
teatrale, producție de spectacole de cabaret,
producție de spectacole de comedie, producție
de spectacole de divertisment cu cântăreți,
producție de spectacole de divertisment cu
instrumentiști, producție de spectacole de teatru,
producție de spectacole scenice, producție
de spectacole în direct, producții de teatru,
realizare, coordonare și organizare de concerte,
regie artistică pentru spectacolele muzicale,
regie de spectacol, regizare de piese de
teatru, regizare de spectacole de teatru,
regizare de spectacole muzicale, reprezentație
de dans, muzică și teatru, reprezentații ale
operei din pekin, reprezentații de muzică live,
reprezentații muzicale în direct, reprezentații
teatrale, reprezentații în direct ale unor trupe
rock, reprezentații în direct susținute de grupuri
muzicale, servicii de consultanță și informare
referitoare la pregătirea, coordonarea și
organizarea de concerte, servicii de divertisment
care folosesc aptitudini din domeniul circului,
servicii de divertisment de tipul spectacolelor
de teatru și cabaret, servicii de divertisment
furnizate de grupuri muzicale vocale, servicii

de divertisment pentru producția de spectacole
în direct, servicii de divertisment prestate de
muzicieni, servicii de divertisment sub formă
de spectacole susținute de o formație care
cântă muzică vocală, servicii de divertisment
sub formă de spectacole susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment de tipul
demonstrațiilor și competițiilor în direct de patinaj
cu patine cu rotile, servicii de divertisment
sub formă de reprezentații tip concert, servicii
de festivaluri muzicale, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte în
direct, servicii de furnizare de divertisment
sub formă de spectacole muzicale în direct,
servicii de muzică în direct, servicii de orchestră,
servicii de orchestră simfonică, servicii de
producție de teatru, servicii de realizare de
spectacole în direct, servicii de reprezentații
date de trupe în direct, servicii de spectacole
de magie, servicii oferite de teatre, servicii
pentru concerte de canto, servicii specifice
cluburilor de comedie, spectacole cu muzică
în direct, spectacole de balet, spectacole de
circ, spectacole de comedie în direct, spectacole
de hipnoză (divertisment), spectacole de revistă
oferite în săli de spectacole, spectacole
muzicale, spectacole muzicale live, spectacole
muzicale în mijlocul publicului organizate
la săli de spectacole, spectacole în direct
susținute de trupe muzicale, reprezentații
teatrale, servicii educative și de instruire,
academii (educație), acordarea de premii în
educație, administrarea serviciilor educaționale,
analiza rezultatelor și datelor testelor cu
caracter educativ pentru terți, antrenament și
coaching în dezbateri politice, antrenament și
coaching în discurs politic, antrenări pentru
competiții automobilistice, asigurare de testări
și evaluări în domeniul educației, furnizate
prin intermediul calculatorului, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management,
asistență profesională individualizată (coaching)
în domeniul finanțelor, ateliere de formare,
ateliere organizate în scopuri educative,
atribuirea de certificate de absolvire, cercetare
în domeniul educației, certificare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,
coaching pentru viață (instruire), coaching
personal (formare), consiliere în carieră
(educație), consiliere în materie de pregătire
medicală, consiliere și coaching cu privire
la carieră (consiliere și asistență cu privire
la educație), consultanță legată de formarea
în materie de competențe profesionale,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
consultanță în materie de formare, coordonare
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de ateliere de pregătire profesională, coordonare
de ateliere educative în domeniul afacerilor,
coordonare de conferințe de afaceri, coordonare
de cursuri, coordonare de cursuri cu privire la
administrarea afacerilor, coordonare de cursuri
de formare profesională, coordonare de cursuri
de instruire, coordonare de cursuri de instruire
în domeniul ingineriei, coordonare de cursuri
de instruire în domeniul științei, coordonare
de cursuri de instruire, de educație și de
pregătire pentru tineri și adulți, coordonare
de cursuri de pregătire în domeniul afacerilor,
coordonare de cursuri de pregătire în domeniul
managementului afacerilor, coordonare de
cursuri de pregătire în materie de afaceri,
coordonare de cursuri de învățământ la
distanță, la nivel de colegiu, coordonare
de cursuri de învățământ la distanță, la
nivel de învățământ primar, coordonare de
cursuri de învățământ la distanță, la nivel de
învățământ secundar, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel postuniversitar,
coordonare de cursuri de învățământ la
distanță, la nivel universitar, coordonare de
cursuri prin corespondență, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
coordonare de cursuri, seminarii și ateliere de
lucru, coordonare de evenimente educative,
coordonare de expoziții în scopuri recreative,
coordonare de seminarii de instruire pe
probleme medicale, coordonarea de programe
de asistență educațională pentru pacienți,
coordonarea de programe de asistență
educațională pentru profesioniștii din domeniul
sănătății, coordonarea de programe de asistență
educațională pentru îngrijitori, creșe (educație),
cursuri de croitorie, cursuri de dans, cursuri
de dans pentru adulți, cursuri de dans pentru
copii, cursuri de dezvoltare personală, cursuri
avansate de conducere auto pentru conducătorii
de automobile, cursuri de arte marțiale, cursuri
de balet, cursuri de box, cursuri de canto, cursuri
de ceremonia ceaiului, cursuri de conducere
auto, cursuri de conducere auto privind siguranța
rutieră, cursuri de conducere preventivă, cursuri
de cosmetică, cursuri de fitness aerian (aerial
fitness), cursuri de formare, cursuri de formare
avansată, furnizare de cursuri de formare
profesională, cursuri de gimnastică prenatală,
cursuri de grădinărit, prin corespondență, cursuri
de gătit, prin corespondență, cursuri de instruire
în analiza de sisteme, cursuri de instruire
în elaborarea bazelor de date, cursuri de
înot, cursuri de instruire privind pierderea în
greutate, cursuri de instruire privind sănătatea,
cursuri de instruire scrise, cursuri de instruire
în planificarea strategică în domeniul publicității,
promovării, marketingului și managementului,

cursuri de instruire în software de calculator,
cursuri de instruire în tabere educative, cursuri
de introspecție și cunoaștere de sine (instruire),
cursuri de limbi, cursuri de limbi străine, cursuri
de meditație, cursuri de motricitate pentru copii
preșcolari, cursuri de muzică, cursuri de nutriție
(nemedicale), cursuri de patinaj artistic, cursuri
de pregătire cu privire la hardware de calculator,
cursuri de pregătire în domeniul asamblării
fibrelor optice, cursuri de pregătire în domeniul
asigurărilor, cursuri de pregătire în domeniul
asistenței către clienți, cursuri de pregătire
în domeniul bancar, cursuri de pregătire în
domeniul cercetării și dezvoltării, cursuri de
pregătire în domeniul contabilității, cursuri de
pregătire în domeniul designului, cursuri de
pregătire în domeniul finanțelor, cursuri de
pregătire în domeniul ingineriei, cursuri de
pregătire în domeniul managementului, cursuri
de pregătire în domeniul proiectării de motoare,
cursuri de pregătire în domeniul științei, cursuri
de pregătire pe teme filozofice, cursuri de
pregătire pe teme religioase, cursuri de pregătire
în industria turismului, cursuri de pregătire în
industria turistică, cursuri de pregătire în materie
de legislație, cursuri de pregătire în medicină,
cursuri de reactualizare a cunoștințelor pentru
examenele de stat, cursuri de specializare
pentru medici oncologi, cursuri de sprijin pentru
persoane cu dificultăți de exprimare orală,
cursuri de sprijin pentru învățarea limbilor
străine, cursuri de tehnici de meditație, cursuri
de tenis, cursuri educative în domeniul finanțelor,
cursuri educaționale referitoare la automatizare,
cursuri lingvistice, cursuri pentru dezvoltarea
abilităților de consultanță, cursuri pentru
îngrijirea corporală, cursuri postuniversitare,
cursuri postuniversitare în management, cursuri
postuniversitare în materie de tehnologie
inginerească, cursuri în arta meșteșugărească,
prin corespondență, cursuri în cadrul taberelor
educative, cursuri în cadrul taberelor educative
referitoare la canotaj, cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la coborârea în rapel,
cursuri în cadrul taberelor educative referitoare
la drumeții montane, cursuri în cadrul taberelor
educative referitoare la tragerea cu arcul,
cursuri în domeniul investițiilor personale, prin
corespondență, cursuri în domeniul investițiilor,
prin corespondență, cursuri în tehnici de
înfrumusețare, cursuri prin corespondență,
cursuri prin corespondență (învățământ la
distanță), cursuri prin corespondență referitoare
la îngrijirea casei, cursuri școlare legate de
sprijinul educațional, cursuri școlare pentru
pregătirea examenelor, degustare vinuri (servicii
de formare în), demonstrație (pregătire) în
pictură și tehnici de decorare, demonstrații
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cu produse de coafat în scopuri de instruire,
demonstrații de echipamente fotografice (cu
scop didactic), demonstrații în scop de instruire,
desfășurare de seminarii de instruire pentru
clienți, desfășurare de seminarii didactice
privind administrarea timpului, desfășurarea de
seminare în domeniul oncologiei, dezvoltare
de programe internaționale de schimb de
experiență pentru studenți, difuzare de materiale
educative, divertisment de tipul jocurilor de
hochei pe gheață, dresaj de animale, dresaj de
animale pentru alte persoane, dresaj de cai,
dresarea animalelor, dresarea câinilor pentru
însoțirea persoanelor nevăzătoare, dresarea
câinilor-ghid pentru persoane nevăzătoare,
educație, educație cu privire la sănătatea fizică,
educație în domeniul artei prin intermediul
cursurilor prin corespondență, educație în
domeniul conștientizării necesității de mișcare,
educație în domeniul informaticii, educație
în domeniul lingvistic, informații în materie
de educație, educație muzicală, educație
preșcolară, educație privind siguranța traficului
rutier, educație religioasă, educație în domeniul
procesării de date, educație în domeniul
proiectării asistate de calculator, educație
în domeniul sănătății, educație în domeniul
sănătății și securității în muncă, educație
în domeniul științei informaticii, educație în
materie de caligrafie, educație în raport
cu bucătăria japoneză, educație și instruire
privind conservarea naturii și mediul, educație
și instruire în domeniul procesării datelor
electronice, educație vocațională pentru tineri,
elaborare de cursuri de instruire și de examene,
elaborare de manuale educative, elaborare de
materiale educative, elaborarea de materiale
didactice distribuite la conferințele profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite
la cursurile de management, elaborarea de
materiale didactice distribuite la cursurile
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la prelegerile profesionale, elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
în domeniul managementului, elaborarea de
materiale didactice distribuite la seminare
de management, elaborarea de materiale
didactice distribuite la seminare profesionale,
elaborarea de materiale didactice distribuite la
seminarele de formare profesională, evaluări
didactice pentru combaterea dificultăților de
învățare, evenimente de degustări de vinuri
în scopuri educative, examene pedagogice,
examinare pedagogică pentru utilizatori în
vederea calificării ca piloți de drone, expoziții
de plante, formare complementară, formare
continuă, formare în afaceri, formare în
calculatoare, formare în domeniul aptitudinilor

profesionale, formare în domeniul designului,
formare în domeniul electronicii, formare în
domeniul gestionării proprietăților imobiliare,
formare în domeniul managementului, formare
în domeniul manevrării alimentelor, formare
în domeniul publicității, formare în domeniul
împăduririlor, formare în domeniul întreținerii
procesoarelor de text, formare muzicală, formare
pentru cosmeticieni de animale referitoare la
îngrijirea estetică a animalelor, formare pentru
motocicliști, formare pentru șoferi de curse,
formare pentru șoferi de vehicule comerciale,
formare practică (demonstrație), formare privind
sănătatea și starea de bine, formare profesională
cu privire la autoapărare, formare profesională
cu privire la primul ajutor, formare profesională
cu privire la protecția proprietății personale,
formare profesională cu privire la siguranța
domestică, formare în domeniul relațiilor publice,
formare în domeniul tehnologiei comunicațiilor,
formare în dresaj de animale, formare în vânzări,
furnizare de formare profesională, formare
profesională cu privire la evitarea problemelor
asociate drogurilor, formare profesională pentru
ocupația de magician, formare profesională
privind evitarea problemelor de sănătate,
formare profesională referitoare la siguranța
personală, formare profesională în domeniul
mecanicii, formarea arbitrilor, formarea echipelor
(educație), formarea maeștrilor de ceremonii,
formarea personalului financiar, formarea
profesorilor, furnizare de centre de pregătire,
furnizare de centre de pregătire pentru tineri,
furnizare de creșe (educative), furnizare de
cursuri de alfabetizare, furnizare de cursuri de
dans, furnizare de cursuri de educație continuă
în domeniul asistenței medicale, furnizare de
cursuri de educație continuă în domeniul juridic,
furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul stomatologic, furnizare de cursuri
de evaluare a abilităților, furnizare de cursuri
de formare, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de instruire cu privire la
managementul în afaceri, furnizare de cursuri
de instruire pentru tineri în vederea pregătirii
pentru încadrare în câmpul muncii, furnizare de
cursuri de instruire privind conștiința de sine,
furnizare de cursuri de instruire în dezvoltarea
personală, furnizare de cursuri de instruire în
domeniul managementului general, furnizare
de cursuri de instruire în domeniul medical,
furnizare de cursuri de instruire cu privire
la gestiunea timpului personal, furnizare de
cursuri de instruire cu privire la managementul
tehnologiei informațiilor, furnizare de cursuri de
instruire cu privire la îndepărtarea părului nedorit,
furnizare de cursuri de instruire la nivel de
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colegiu, furnizare de cursuri de instruire la
nivel de liceu, furnizare de cursuri de instruire
la nivel postuniversitar, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire pentru tineri, furnizare de cursuri de
instruire în domeniul finanțelor, furnizare de
cursuri de pregătire, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri, furnizare de cursuri de
pregătire pentru tineri în vederea pregătirii pentru
carieră, furnizare de cursuri de pregătire pentru
tineri în vederea pregătirii în profesia aleasă,
furnizare de cursuri de pregătire referitoare
la turismul cu rulotă, furnizare de cursuri de
pregătire în domeniul informaticii, furnizare de
cursuri de pregătire în domeniul limbilor străine,
furnizare de cursuri educative referitoare la
dietă, furnizare de cursuri educative referitoare
la sectorul călătoriilor, furnizare de cursuri
educaționale, furnizare de cursuri educaționale
referitoare la telecomunicații, furnizare de
cursuri educaționale în domeniul electronic,
furnizare de cursuri educaționale în materie de
informatică, furnizare de demonstrații educative,
furnizare de formare, furnizare de formare
prestată într-o rețea globală de calculatoare,
furnizare de informații cu caracter educativ în
domeniul sănătății și condiției fizice, furnizare
de informații cu privire la domeniul fitness-ului
prin intermediul unui portal online, furnizare de
informații cu privire la instruire, furnizare de
informații despre învățământ online, furnizare
de informații despre antrenamentul fizic pe un
site web online, furnizare de informații despre
educație fizică pe un site web online, furnizare
de informații despre formarea continuă pe
internet, furnizare de informații în materie de
educație, furnizare de informații și întocmire
de rapoarte privind progresul, cu privire la
educație și instruire, furnizare de informații și
știri online în domeniul formării profesionale,
furnizare de instalații de educație fizică, furnizare
de instalații de pregătire profesională pentru
sectorul forajului marin, furnizare de instalații
folosite în scop educațional, furnizare de instalații
pentru examinări în domeniul educativ, furnizare
de instalații pentru formarea profesională,
furnizare de instalații pentru meditații, furnizare
de instalații pentru practicarea exercițiilor fizice,
furnizare de instalații privind învățământul,
furnizare de instruire pentru persoanele cu
dizabilități, furnizare de instruire privind igiena
în industria de catering, furnizare de instruire în
agricultură, horticultură și silvicultură, furnizare
de instruire în conducerea unui vehicul cu motor,
furnizare de instruire în domeniul dansului,
furnizare de instruire în materie de procesare
de date, furnizare de instruire în materie de
programare informatică, furnizare de instruire

în materie de tehnici de comunicare, furnizare
de materiale video on-line, nedescărcabile,
furnizare de pregătire, educație și îndrumare,
furnizare de seminare online de formare,
furnizare de servicii de exerciții pentru
animale, furnizare de servicii de pregătire
profesională pentru întreprinderi, furnizare de
școli și cursuri de limbi străine, furnizarea
de instruire online, furnizarea de meditații de
pregătire în domeniul geometriei, furnizarea de
meditații de pregătire în domeniul matematicii,
furnizarea de servicii specifice instituțiilor de
învățământ, furnizare de servicii de instruire
pentru industrie, furnizare de servicii educative
în domeniul dietetic, furnizare de servicii
educative în domeniul sănătății, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, furnizare de servicii
educaționale referitoare la subiecte de ecologie,
furnizare de servicii educaționale referitoare
la subiecte în domeniul biologic, furnizarea
de cursuri de instruire asistate de calculator,
furnizarea de tutoriale online, furnizarea
educației, informații bibliografice, informații cu
privire la educația sportivă, informații privind
examenele pedagogice, informații în domeniul
educației, furnizate on-line dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet,
informații în materie de educație, instalații
pentru dans și gimnastică aerobică, instructaj
de zbor, instrucțiuni acvatice orientate către
ecologie, instrucțiuni de pilotare a avioanelor,
instrucțiuni de utilizare a abacului, instrucțiuni
pentru șahul japonez (instrucțiuni pentru jocul
shogi), instrucțiuni în materie de contabilitate,
închiriere de simulatoare de antrenament,
instruire, instruire asistată pe calculator, instruire
computerizată, instruire cu privire la sadō
(instruire cu privire la ceremonia ceaiului),
instruire cu privire la bunele maniere, instruire
cu privire la dezvoltarea personală, instruire
cu privire la manipularea instrumentelor și
aparatelor științifice de cercetare în laboratoare,
instruire cu privire la procesarea electronică
a datelor, instruire cu privire la programe
de calculator, instruire cu privire la utilizarea
programelor de prelucrare a datelor, instruire
de personal, instruire educativă, instruire în
abilități în afaceri, instruire în baschet, instruire
în baseball, instruire în combaterea falsificării
pentru depistarea contrafacerilor, instruire în
croitorie, instruire în cântatul la chitară, instruire
în desen, instruire în dezvoltarea abilităților
de angajare, instruire în dietetică (nemedicală),
instruire în domeniul administrării afacerilor,
instruire în domeniul amenajărilor interioare,
instruire în domeniul artei interpretative, instruire
în domeniul artelor vizuale, instruire în domeniul
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asistenței medicale și al nutriției, instruire
în domeniul coafurii, instruire în domeniul
dezvoltării informatice, instruire în domeniul
dezvoltării sistemelor de sotfware, instruire
în domeniul dieteticii, instruire în domeniul
expunerii alimentelor, instruire în domeniul
furnizării de servicii juridice, instruire în domeniul
industrial, instruire în domeniul instalării de
calculatoare, instruire în domeniul lucrului
manual cu acul, instruire în domeniul medical,
instruire în domeniul operării circuitelor integrate,
instruire în domeniul operării programelor
de calculator, instruire în domeniul operării
sistemelor informatizate, instruire în domeniul
oportunităților de angajare, instruire în domeniul
pilotajului, instruire în domeniul programării
pe calculator, instruire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie, instruire în domeniul
proiectării de calculatoare, instruire în domeniul
relațiilor industriale, instruire în domeniul
reparării automobilelor, instruire în domeniul
reparării de calculatoare, instruire în domeniul
scrierii de programe pentru calculator, instruire
în domeniul tehnicilor informatice, instruire
în domeniul utilizării calculatoarelor, instruire
în domeniul utilizării macaralelor, instruire în
domeniul utilizării senzorilor optici, instruire
în dresarea câinilor, instruire în fotografie,
instruire în inginerie electrică, instruire în
îngrijirea animalelor de companie, instruire în
întreținerea calculatoarelor, instruire în materie
de aranjamente florale, instruire în materie de
educație fizică pentru adulți și copii, instruire
în materie de hardware de calculator, instruire
în materie de siguranță rutieră, instruire în
materie de siguranță în domeniul tehnologiei
de foraj, instruire în navigare cu vele, instruire
în operarea sistemelor software, instruire în
pictură, instruire în proiectarea de sisteme
software, instruire în scufundări, instruire în
tehnici de comunicare, instruire în întreținerea
vehiculelor, instruire pentru adulți, instruire
pentru motocicliști, instruire pentru părinți cu
privire la creșterea copiilor, instruire pentru
îmbunătățirea comprehensiunii și vitezei de
lectură, instruire în tehnici de salvare, instruire
în tehnicile de prelucrare de date, instruire în
tehnicile de prevenire a orbirii, instruire în terapia
holistică prin contact corporal (bodywork),
instruire în utilizarea echipamentului fotografic,
instruire în utilizarea mașinilor de construcții,
instruire în utilizarea și operarea procesoarelor
de date, instruire în yoga, instruire pentru
șoferi, instruire pentru șoferi de curse, instruire
pentru șoferi de vehicule comerciale, instruire
prin intermediul radiodifuziunii, instruire privind
conducerea vehiculelor, instruire profesională,
instruire profesională în materie de aeroporturi,

instruire referitoare la conveniențe sociale,
instruire referitoare la cântat, instruire referitoare
la dansul la bară, instruire și pregătire în
management, industrie și tehnologia informației,
instruire și învățământ medicale, instruire
tehnică privind riscul de incendiu, instruire
tehnică în materie de risc industrial, instruire
tehnică în materie de siguranță, instruirea
angajaților, instruirea conducătorilor auto,
instruirea persoanele nevăzătoare cu privire
la folosirea câinilor-ghid, instruirea persoanelor
angajate în industria de exploatare marină
a gazelor, instruirea personalului angajat în
industria de exploatare marină a petrolului,
instruirea personalului cu privire la abilități legate
de sisteme de birou, instruirea personalului în
tehnologia alimentară, instruirea personalului în
vederea asigurării de protecție maximă, instruiri
în îngrijirea dentară, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, învățământ,
învățământ în universități sau colegii, lecții
de golf, lecții de pian, lecții de shodo, lecții
de înot, mentorat educațional pentru copii de
vârstă școlară, modele pentru artiști, oferte
de cursuri de instruire, organizare de activități
didactice, organizare de antrenamente de sport,
organizare de ateliere de lucru profesionale cu
privire la repararea motoarelor automobilistice,
organizare de ateliere de lucru profesionale
cu privire la întreținerea bărcilor cu motor,
organizare de ateliere de lucru profesionale
cu privire la întreținerea motoarelor, învățământ
liceal, învățământ preșcolar, învățământ și
formare în domeniul ingineriei auto, organizare
de ateliere de lucru profesionale cu privire
la repararea bărcilor cu motor, organizare de
ateliere de lucru profesionale cu privire la
repararea motoarelor, organizare de ateliere
de lucru profesionale cu privire la întreținerea
motoarelor automobilistice, organizare de
ateliere profesionale și cursuri de pregătire
profesională, organizare de ateliere și seminare,
organizare de conferințe referitoare la formarea
profesională, organizare de congrese pe teme
educaționale, organizare de cursuri, organizare
de cursuri cu privire la pregătirea în domeniul
administrativ, organizare de cursuri de educație
fizică, organizare de cursuri de formare,
organizare de cursuri de formare cu privire
la diete prin internet, organizare de cursuri
de formare online cu privire la alimentație,
organizare de cursuri de formare profesională
cu privire la calculatoare, organizare de cursuri
de instruire, organizare de cursuri de instruire
legate de sport, organizare de cursuri de
instruire tehnică, organizare de cursuri de
limbi străine, organizare de cursuri de nutriție,
organizare de cursuri de pregătire în domeniul
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designului, organizare de cursuri de pregătire
în institute de învățământ, organizare de cursuri
despre controlul greutății corporale, organizare
de cursuri despre scăderea greutății corporale,
organizare de cursuri prin corespondență,
organizare de cursuri prin metode autodidactice,
organizare de cursuri prin metode de educație
deschisă, organizare de cursuri prin metode
de învățare la distanță, organizare de cursuri
prin metode de învățare programată, organizare
de evenimente de fotbal, organizare de
evenimente educative, organizare de examene
pedagogice, organizare de examene pentru
evaluarea nivelului de pregătire, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
organizare de festivaluri în scop educativ,
organizare de festivaluri în scopuri educative,
organizare de jocuri educaționale, organizare
de pregătire extrașcolară în domeniul limbilor,
organizare de pregătire în afaceri, organizare de
pregătire în domeniul comercial, organizare de
prezentări cu scopuri educative, organizare de
prezentări în scop de instruire, organizare de
programe de instruire pentru tineri, organizare
de programe de pregătire pentru tineri referitoare
la industria producătoare de unelte, organizare
de programe de pregătire pentru tineri în
domeniul industriei construcțiilor, organizare de
seminare de pregătire continuă, organizare de
întâlniri pe teme de educație, organizare de
seminare în domeniul oncologiei, organizare de
seminarii instructive referitoare la organizarea
timpului, organizare de sesiuni de formare,
organizare de sesiuni de formare online cu
privire la menținerea condiției fizice, organizare
de simpozioane educaționale, organizare de
simpozioane referitoare la educație, organizare
de tururi cu ghid cu scop educativ, organizare
de tururi cu scop instructiv, organizare de
tururi educative cu ghid, organizare de tururi
ghidate cu scop educativ, organizare de tururi
în scopuri instructive, organizare de verificări
educaționale, organizare și coordonare de
cursuri, organizare și coordonare de cursuri de
zi pentru adulți, organizare și coordonare de
cursuri educaționale, organizare și coordonare
de evenimente educaționale, organizare și
coordonare de grupuri de discuții educative, nu
online, organizare și coordonare de seminare
de formare, organizare și coordonare de
seminare în domeniul oncologic, organizare și
coordonare de seminarii în grupuri restrânse,
organizare și coordonare de întâlniri în domeniul
educației, organizare și coordonare de ateliere
și seminare de autoconștientizare, organizare
și coordonare de conferințe cu scop educativ,
organizare și coordonare de cursuri educative
în domeniul industriei turismului, organizare și

coordonare de demonstrații cu scop educativ,
organizare și coordonare de demonstrații în
scopuri de instruire, organizare și coordonare
de evenimente de degustare de vinuri, în
scopuri educative, organizare și coordonare
de programe de antrenamente pentru fotbal,
organizare și coordonare de programe
de antrenamente pentru fotbal american,
organizare și coordonare de programe de
antrenamente pentru fotbal american destinate
tinerilor, organizare și coordonare de programe
de antrenamente pentru fotbal destinate
tinerilor, organizare și coordonare de târguri
în scopuri academice, organizarea de activități
educative destinate studenților, organizarea de
ateliere de lucru, organizarea de congrese
pe teme educaționale, organizarea de cursuri
educative destinate studenților, organizarea de
festivaluri în scopuri educaționale, organizarea
de programe didactice, organizarea de
simpozioane referitoare la instruire, organizarea
și conducerea de colocvii, organizarea și
conducerea de workshop-uri, organizarea
și coordonarea de forumuri educaționale
personale, organizarea și susținerea de târguri
de educație, orientare profesională (consiliere
în domeniul educației sau formării), predare de
lecții muzicale prin cursuri prin corespondență,
predare de limbi străine, predare în domeniul
medical, predare în licee, predare în școli
primare, predarea artelor marțiale chinezești,
predarea de limbi străine, predarea limbii
franceze copiilor prin metode distractive,
pregătire de cursuri și examene în scop
educațional, pregătire extrașcolară în centre
specializate, pregătire în aikido, pregătire în
arta înfrumusețării, pregătire în arte marțiale,
pregătire în baze militare, pregătire în canto,
pregătire în domeniul activităților recreative,
pregătire în domeniul acupuncturii, pregătire în
domeniul administrării refugiilor pentru animale,
pregătire în domeniul afacerilor furnizată prin
intermediul jocurilor, pregătire în domeniul
afacerilor prin tehnici de simulare, pregătire
în domeniul bancar, pregătire în domeniul
cateringului, pregătire în domeniul chiropracticii,
pregătire în domeniul contabil, pregătire în
domeniul dezvoltării de circuite integrate,
pregătire în domeniul dezvoltării de programe
de calculator, pregătire în domeniul dezvoltării
memoriilor de calculator, pregătire în domeniul
dreptului, pregătire în domeniul enologiei,
pregătire în domeniul filozofic, pregătire în
domeniul fiscalității, pregătire în domeniul
homeopatiei, pregătire în domeniul igienei,
pregătire în domeniul muzicii, pregătire în
domeniul operării memoriilor de calculator,
pregătire în domeniul osteopatiei, pregătire
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în domeniul îngrijirii animalelor de companie
în cadrul concursurilor pentru animale de
companie, pregătire în domeniul îngrijirii
animalelor de companie în cadrul organizării
expozițiilor de animale de companie, pregătire
în sectorul restaurantelor, pregătire în domeniul
plantelor medicinale, pregătire în domeniul
prelucrării de date, pregătire în domeniul
prelucrării lemnului, pregătire în domeniul
proiectării de circuite integrate, pregătire în
domeniul proiectării de memorii de calculator,
pregătire în domeniul proiectării de programe
pentru calculator, pregătire în domeniul studierii
și folosirii plantelor în scop medicinal sau
terapeutic, pregătire în domeniul tehnicilor de
prelucrare a datelor, pregătire informatizată în
materie de consiliere în carieră, pregătire pentru
părinți în domeniul organizării de grupuri de
sprijin pentru părinți, pregătire pentru aprecierea
muzicii, pregătire pentru stiliștii care se ocupă
de animale, pregătire profesională a specialiștilor
în domeniul instalațiilor, pregătire profesională
practică în domeniul sudării, pregătire
profesională în domeniul afacerilor, pregătire
profesională în domeniul managementului,
pregătire profesională în informatică, pregătire
referitoare la organizarea expozițiilor de
animale de companie, pregătire referitoare
la procesarea datelor, pregătire tehnică în
domeniul analizelor chimice, pregătire tehnică
în domeniul geotehnicii, pregătire și instruire,
pregătire tehnică în materie de igienă, pregătirea
crupierilor, pregătirea instructorilor de înot,
pregătirea personalului nemedical în domeniul
îngrijirii copiilor, pregătirea personalului pentru
dobândirea de aptitudini de dactilografiere,
pregătirea personalului pentru dobândirea de
aptitudini de prelucrare a textelor, pregătirea
personalului în domeniul utilizării echipamentelor
electrice, pregătirea personalului în domeniul
utilizării echipamentelor electronice, pregătirea
piloților și a echipajului de cabină, pregătirea
profesorilor de sport, prestarea de servicii de
divertisment educativ pentru copii în centre
after-school, producție și coordonare de exerciții
pentru cursuri și programe de muzică, producție
și închiriere de materiale educaționale și de
pregătire, programe educaționale și de instruire
în domeniul managementului riscului, punere
la dispoziție de cursuri de instruire, realizare
de cursuri de formare continuă în medicină,
realizare și coordonare de cursuri de formare,
reorientarea profesională, școală auto, școli cu
internat, școli de balet, școli de caligrafie, școli
de dans, școli de dresaj de animale, școli pentru
somelieri, seminarii de pregătire în tehnicile de
coafură, seminarii educative, seminarii educative
în materie de proceduri de investigare, seminarii

educative în materie de terapii de înfrumusețare,
servicii ale agențiilor de modele pentru artiști,
servicii ale centrelor educative privind furnizarea
de cursuri de instruire, servicii ale unei academii
de formare, servicii de academii de studii
specializate în actorie, servicii de academii de
studii specializate în istoria artelor, servicii de
academii de studii specializate în predarea
limbilor străine, servicii de academii de studii
specializate în proiectare în construcții, servicii
de antrenament personal în domeniul baletului,
servicii de certificare în educație, și anume
furnizare de cursuri și examinare, servicii de
certificare în educație, și anume furnizare de
cursuri și examinare pedagogică, servicii de
consiliere cu privire la pregătirea în domeniul
informaticii, servicii de consiliere educațională
în domeniul contabilității, servicii de consiliere
în carieră (consiliere educativă sau instruire),
servicii de consiliere în materie de educație,
servicii de consiliere și informare privind
cariera (asistență educațională și de instruire),
servicii de consultanță cu privire la analiza
cerințelor de instruire, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, servicii de
consultanță cu privire la formarea angajaților,
servicii de consultanță cu privire la pregătirea
în domeniul afacerilor, servicii de consultanță
pentru pregătire profesională în domeniul
managementului, servicii de consultanță privind
educația și pregătirea profesională a managerilor
și a personalului, servicii de consultanță privind
subiecte academice, servicii de consultanță
referitoare la educația în domeniul ingineriei,
servicii de consultanță referitoare la elaborarea
de cursuri de formare, servicii de consultanță
referitoare la instruirea în domeniul ingineriei,
servicii de consultanță în domeniul cursurilor
de instruire, servicii de consultanță în domeniul
educației, servicii de consultanță în domeniul
educației antreprenoriale, servicii de consultanță
în materie de educație, servicii de consultanță și
informare referitoare la pregătirea, coordonarea
și organizarea de ateliere de lucru (instruire),
servicii de educație fizică asistate de calculator,
servicii de educație furnizate prin intermediul
radioului, servicii de educație furnizate prin
intermediul stațiunilor de vacanță, servicii de
educație furnizate prin intermediul stațiunilor
turistice, servicii de educație furnizate prin
programe de televiziune, servicii de educație
furnizate prin televiziune, servicii de educație
juridică, servicii de educație muzicală, servicii
de educație pentru comunicarea de metode de
predare referitoare la procesarea datelor, servicii
de educație primară referitoare la alfabetizare,
servicii de educație referitoare la arta culinară,
servicii de educație referitoare la magnetismul
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ayurvedic, servicii de educație în legătură cu
informatica cuantică, servicii de educație în
materie de activități fizice, servicii de educație
în materie de nutriție, servicii de educație
și formare profesională, servicii de educație
și instruire referitoare la asistența medicală,
servicii de educație tehnologică, servicii de
educație universitară, servicii de educație și
pregătire profesională, servicii de elaborare de
programe de instruire în materie de prelucrare
a datelor, servicii de evaluare didactică, servicii
de examinare academică, servicii de formare
cu privire la activități subacvatice, servicii de
formare cu privire la curățenia în fabrici, servicii
de formare cu privire la curățenia în restaurante,
servicii de formare cu privire la curățenia
în spitale, servicii de formare cu privire la
exprimarea vocală, servicii de formare cu privire
la repararea de calculatoare, servicii de formare
cu privire la repararea de vehicule, servicii de
formare cu privire la acordarea primului ajutor,
servicii de formare cu privire la comercializarea
de vehicule, servicii de formare cu privire la
curățenia în birouri, servicii de formare cu privire
la curățenia în hoteluri, servicii de formare cu
privire la discursul oral, servicii de formare cu
privire la elocuțiune, servicii de formare cu privire
la folosirea sistemelor de inginerie asistate
de calculator, servicii de formare cu privire la
instalarea de calculatoare, servicii de formare
cu privire la instalarea sistemelor de testare
controlate de calculator, servicii de formare
cu privire la repararea sistemelor de testare
controlate de calculator, servicii de formare cu
privire la terapia de analiză a cauzelor primare
prin hipnoză, servicii de formare cu privire la
întreținerea calculatoarelor, servicii de formare
cu privire la întreținerea sistemelor de testare
controlate de calculator, servicii de formare
cu privire la știința analizei cauzelor primare
prin hipnoză, servicii de formare de personal,
servicii de formare în domeniul calculatoarelor,
servicii de formare în domeniul comunicațiilor de
date, servicii de formare în domeniul designului,
servicii de formare în domeniul fabricării
asistate de calculator, servicii de formare în
domeniul ingineriei electrice, servicii de formare
în domeniul proiectării tehnice asistate de
calculator, servicii de formare în domeniul testării
asistate de calculator, servicii de formare în
domeniul utilizării calculatoarelor, servicii de
formare în domeniul utilizării software-lui de
calculator, servicii de formare în management,
servicii de formare în materie de logistică, servicii
de formare în materie de medicină ortopedică,
servicii de formare în materie de pilotaj, servicii
de formare în scufundare submarină, servicii de
formare pentru asistente medicale, servicii de

formare pentru bone, servicii de formare pentru
ingineri de sunet, servicii de formare pentru
tehnicieni în cinematografie, servicii de formare
profesională, servicii de formare profesională
în domeniul medical, servicii de informare cu
privire la cărți, servicii de informare cu privire la
școli, servicii de informații prin telefon referitoare
la educație, servicii de instruire, servicii de
instruire a personalului de vânzări, servicii
de instruire a profesorilor, servicii de instruire
cu privire la programarea de calculatoare,
servicii de instruire cu privire la utilizarea
tehnologiei informației, servicii de îndrumare
în afaceri, servicii de instruire cu privire la
sănătate și siguranță, servicii de instruire în
abilități de comunicare, servicii de instruire
în domeniul chirurgical, servicii de instruire
în domeniul comercial, servicii de instruire în
domeniul dentar, servicii de instruire în domeniul
fabricării berii, servicii de instruire în domeniul
finanțelor, servicii de instruire în domeniul
managementului afacerilor, servicii de instruire
în domeniul muzical, servicii de instruire în
domeniul opticii, servicii de instruire în domeniul
procesului de fabricație, servicii de instruire
în domeniul tehnicilor pedagogice, servicii de
instruire în materie de sisteme informatice,
servicii de instruire în materie de software,
servicii de instruire în vânzări, servicii de instruire
legate de afaceri, servicii de instruire oferite
de școlile de frumusețe, servicii de instruire
pentru asistente medicale care fac vizite la
domiciliu, servicii de instruire pentru comercianți
cu amănuntul, servicii de instruire prestate
cu ajutorul simulatoarelor, servicii de instruire
în domeniul afacerilor, servicii de instruire în
domeniul asistenței în afaceri, servicii de instruire
în domeniul consultanței în management, servicii
de instruire în domeniul ingineriei, servicii
de instruire în domeniul medical, servicii de
instruire în domeniul proiectării asistate de
calculator, servicii de instruire în domeniul
tulburărilor medicale și tratamentelor aferente,
servicii de instruire în domeniul utilizării
tastaturilor de calculator, servicii de instruire
în materie de marketing în comerțul cu
amănuntul, servicii de instruire prin dezvoltarea
capacităților de percepție, servicii de instruire
privind repararea vehiculelor, servicii de instruire
privind sănătatea la locul de muncă, servicii
de instruire privind utilizarea echipamentului
contra incendiilor, servicii de instruire privind
întreținerea vehiculelor, servicii de instruire
referitoare la administrarea vânzărilor cu
amănuntul, servicii de instruire referitoare la
conducerea vehiculelor cu patru roți, servicii
de instruire referitoare la prelucrarea datelor,
servicii de instruire referitoare la programele
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pe calculator, servicii de instruire referitoare la
vânzarea de mobilier pentru birou, servicii de
instruire și formare, servicii de învățământ la
distanță oferite online, servicii de învățământ
liceal, servicii de învățământ primar, servicii
de învățământ referitoare la limbi străine,
servicii de predare a limbii engleze, servicii de
predare a limbilor străine, servicii de predare
asistate pe calculator, servicii de predare
de limbi, servicii de pregătire a personalului,
servicii de pregătire a personalului în domeniul
comerțului cu amănuntul, servicii de pregătire
a personalului în domeniul tehnologiei moderne
folosită în birouri, servicii de pregătire asistată
pe calculator, servicii de pregătire în informatică,
servicii de pregătire în materie de prelucrare
de date, servicii de învățare a limbilor străine,
servicii de învățământ superior, servicii de
pregătire pentru șoferi în vederea îmbunătățirii
aptitudinilor de șofat, servicii de pregătire
profesională în domeniul informaticii, servicii de
pregătire sau educare în domeniul coaching
pentru viață, servicii de pregătire în domeniul
afacerilor, servicii de pregătire în domeniul
bancar, servicii de pregătire în domeniul
dezvoltării de software, servicii de pregătire în
domeniul managementul proiectelor, servicii de
prelegeri referitoare la competențe manageriale,
servicii de prelegeri referitoare la competențe
în domeniul marketingului, servicii de prelegeri
referitoare la competențe în domeniul vânzărilor,
servicii de școli de frumusețe, servicii de școli de
șoferi, servicii didactice cu privire la limbi străine,
servicii educaționale asistate pe calculator,
servicii educaționale care oferă ateliere de
lucru în domeniul impozitării proprietății, servicii
educaționale care oferă ateliere de lucru în
domeniul politicii funciare, servicii educaționale
care oferă instruire în domeniul funciar, servicii
educaționale cu privire la a doua limbă,
servicii educaționale cu privire la muzică,
servicii educaționale cu privire la pregătirea
în domeniul afacerilor, servicii educaționale
de furnizare a cursurilor de educație, servicii
educaționale de sprijin, servicii educaționale
de tip coaching, servicii educaționale furnizate
de instituții de învățământ superior, servicii
educaționale furnizate de instituții pentru formare
continuă, servicii educaționale furnizate de școli,
servicii educațíonale care oferă instruire în
materie de impozitare a proprietății, servicii
educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi
speciale, servicii educaționale furnizate de
colegii, servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de universități,
servicii educaționale legate de conservare,
servicii educaționale legate de conservarea
mediului, servicii educaționale pe calculator,

servicii educaționale pentru copii, servicii
educaționale pentru predarea scrierii cu ajutorul
tastaturii, servicii educaționale pentru predarea
tehnicilor de transcriere, servicii educaționale
în domeniul arhitecturii, servicii educaționale
în domeniul artelor, servicii educaționale în
domeniul artelor dramatice, servicii educaționale
în domeniul designului, servicii educaționale în
sectorul sănătății, servicii educaționale pentru
cler, servicii educaționale pentru comunicarea
metodelor de predare a limbilor străine, servicii
educaționale pentru furnizarea de cursuri de
instruire, servicii educaționale pentru personalul
de conducere, servicii educaționale pentru
predarea scrierii de mână, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale privind
abilitățile de comunicare, servicii educaționale
referitoare la comerț, servicii educaționale
referitoare la instruire în domeniul vânzărilor,
servicii educaționale referitoare la satisfacerea
nevoilor clienților, servicii educaționale și de
instruire referitoare la arte și meșteșuguri,
servicii educaționale și de instruire referitoare
la sport, servicii educaționale și de instruire
în domeniul sănătății și securității la locul de
muncă, servicii educaționale și de predare,
servicii educative cu privire la terapia de
frumusețe, servicii educative de tipul cursurilor
prin corespondență, servicii educative furnizate
de asistenți pentru nevoi speciale, servicii
educative în arta cinematografiei, servicii
educative în arta fotografică, servicii educative
în arta fototipiei, servicii educative în arta
interpretării scenice, servicii educative în arta
modelismului, servicii educative în arta picturii,
servicii educaționale sub formă de programe
muzicale de televiziune, servicii educaționale
și de instruire cu privire la administrația
imobiliară, servicii educaționale și de instruire
cu privire la jocuri, servicii educaționale și de
instruire cu privire la managementul afacerilor,
servicii educaționale și de instruire cu privire
la sport, servicii educaționale și de instruire
lingvistică, servicii educative în arta developării
fotografice, servicii educative în domeniul
dansului, servicii educative în domeniul dieteticii,
servicii educative în domeniul fabricării de
materiale textile, servicii educative în domeniul
farmaceutic, servicii educative în domeniul
managementului, servicii educative în domeniul
medicinei, servicii educative în domeniul modei,
servicii educative în domeniul oncologiei, servicii
educative în domeniul predării limbii franceze,
servicii educative în domeniul predării limbilor
străine, servicii educative în domeniul sănătății,
servicii educative în domeniul tehnologiei
alimentelor, servicii educative în domeniul
zoologiei, servicii educative în domeniul
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afacerilor, servicii educative în domeniul nutriției,
servicii educative în domeniul tehnologiei
informației, servicii educative în managementul
francizelor comerciale, servicii educative în
materie de abuz de substanțe care provoacă
dependență, servicii educative în materie de
acordare a primului ajutor, servicii educative
în materie de aplicații ale programelor de
calculator, servicii educative în materie de
aplicații ale sistemelor informatice, servicii
educative în materie de conservare a naturii,
servicii educative în materie de dezvoltare
religioasă, servicii educative în materie de
instruire vocațională, servicii educative în
materie de poluare a apei, servicii educative în
materie de siguranță rutieră, servicii educative
în materie de tehnici de meditație, servicii
educative în materie de yoga, servicii educative
informatizate în domeniul managementului
afacerilor, servicii educative legate de profesiile
din domeniul veterinar, servicii educative oferite
de cluburi, servicii educative oferite de școlile
prin corespondență, servicii educative online
prin baze de date informatice, internet sau
extranet, servicii educative pentru adulți în
domeniul farmaceutic, servicii educative în
materie de abuz de droguri, servicii educative
în materie de dezvoltare spirituală, servicii
educative în materie de gestiune a resurselor
de apă, servicii educative în materie de igienă,
servicii educative în materie de scriere a
programelor informatice, servicii educative în
materie de siguranță a apei, servicii educative în
sectorul industrial, servicii educative în sectorul
industriei agricole, servicii educative în sectorul
industriei horticole, servicii educative pentru
adulți, servicii educative pentru adulți referitoare
la probleme de mediu, servicii educative pentru
adulți în domeniul bancar, servicii educative
pentru adulți în domeniul finanțelor, servicii
educative pentru adulți în domeniul juridic,
servicii educative pentru adulți în domeniul
managementului, servicii educative pentru adulți
în domeniul medicinei, servicii educative pentru
adulți în domeniul proprietății intelectuale,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale ale
copiilor, servicii educative pentru predarea
limbilor, servicii educative pentru pregătirea
personalului din industria alimentară, servicii
educative pentru prevenirea orbirii, servicii
educative pentru sectorul industrial, servicii
educative pentru adulți în domeniul auditului,
servicii educative pentru adulți în domeniul
comerțului, servicii educative pentru adulți în
domeniul contabilității, servicii educative privind
servirea la mese, servicii educative privind

furnizarea de servicii specifice restaurantelor,
servicii educative privind sistemul stenografic de
notare, servicii educative privind tratamentele
terapeutice, servicii educative privind utilizarea
calculatoarelor în afaceri, servicii educative
referitoare la apă, servicii educative referitoare
la calculatoare, servicii educative referitoare la
servicii de calitate, servicii educative referitoare
la sistemele informatice, servicii educative
sub formă de cursuri la nivel academic,
servicii furnizate de grădinițe (educație
sau divertisment), servicii pentru instruirea
referitoare la prelucrarea de date, servicii
pentru planificarea programelor de predare,
servicii privind organizarea de evenimente
fotbalistice, servicii specifice instituțiilor de
învățământ, servicii specifice instituțiilor de
învățământ superior pentru pregătirea în
domeniul ingineriei, servicii universitare, servicii
școlare, servicii școlare pentru predarea artelor,
servicii școlare pentru predarea de limbi străine,
servicii școlare privind predarea desenului
în construcții, stabilirea de standarde de
pregătire profesională, stabilirea de standarde
educaționale, susținere de prelegeri pe
teme educaționale, testarea vocațională, teste
educative, transfer de cunoștințe și know-
how în afaceri (cursuri), transfer de know-how
(instruire), transfer și cunoștințe și know-how
economic (cursuri), servicii de informații despre
programul filmelor, servicii de informații prin
telefon referitoare la divertisment, servicii de
informații și consultanță cu privire la divertisment,
servicii de jocuri de noroc, servicii de jocuri
de război, servicii de maestru de ceremonii,
servicii de maestru de ceremonii pentru petreceri
și evenimente speciale, servicii de mixare
muzicală, servicii de montaj de divertisment
lejer, servicii de organizare și coordonare de
concursuri de frumusețe, servicii de pictură
murală, servicii de planificare de petreceri,
servicii de prezentare audiovizuală în scopuri
recreative, servicii de prezentări audiovizuale
cu scopuri educative, servicii de divertisment
furnizate prin transmisii continue online, servicii
de divertisment furnizate în timpul pauzelor
din cadrul evenimentelor sportive, servicii
de divertisment pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de divertisment pentru potrivirea
utilizatorilor cu înregistrări audio și video, servicii
de informare referitoare la recreere, servicii de
informare despre curse, furnizate prin telefon,
servicii de informare despre activități recreative,
servicii de iluminat în scopuri de divertisment,
servicii de galerii de artă, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de programe de
televiziune, servicii de educație, instruire și
divertisment, servicii de divertisment sub formă
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de programe de televiziune interactive, servicii
de divertisment sub formă de concursuri, servicii
de divertisment pentru utilizarea în comun de
înregistrări audio și video, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură, furnizare de
facilități pentru participare la jocuri de rol în direct
(larp), închiriere de acvarii de interior, închiriere
de animale în scopuri recreative, închiriere de
aparate de jocuri video cu monede, închiriere de
aparate didactice, închiriere de aparate pentru
jocuri de tip slot-machine (mașini de jocuri),
închiriere de aparatură de iluminare pentru
studiouri de televiziune, închiriere de aparatură
de iluminare pentru teatre, închiriere de
aparatură pentru iluminarea scenelor de teatru,
închiriere de cai pentru recreere, închiriere de
case gonflabile, închiriere de cinematografe,
închiriere de console pentru jocuri video,
închiriere de corpuri de iluminat pentru studiouri
cinematografice și de film, închiriere de
costume (teatru sau baluri mascate), închiriere
de decoruri pentru studiouri de televiziune,
închiriere de decoruri pentru televiziune și filme
cinematografice, închiriere de dispozitive de
control pentru iluminatul scenic, închiriere de
dispozitive de iluminare pentru platourile de
filmat, închiriere de dispozitive de iluminare
pentru platourile de televiziune, închiriere
de dispozitive pentru iluminarea scenelor
de teatru, închiriere de echipamente pentru
iluminatul scenic, închiriere de echipamente
pentru jocuri electronice, închiriere de instalații
pentru producția de programe de televiziune,
închiriere de instrumente didactice, închiriere
de instrumente muzicale, închiriere de jocuri
de cazinou, închiriere de echipament și
instalații sportive, închiriere de benzi de alergat,
închiriere de echipament de golf, închiriere de
echipament pentru activități de echitație pentru
amatori, închiriere de echipament pentru bob,
închiriere de echipament pentru evenimente
sportive, închiriere de echipament pentru tenis,
închiriere de echipamente de schi, închiriere
de echipamente de snow-board, închiriere
de echipamente pentru evenimente sportive,
închiriere de instalații sportive, închiriere de
echipament sportiv pentru scufundări, închiriere
de echipament sportiv sau pentru exerciții fizice,
închiriere de mese de biliard, închiriere de
mese pentru tenis de masă, închiriere de
patine, închiriere de patine cu role în linie,
închiriere de patine pentru gheață, închiriere de
piscine, închiriere de plăci de surf, închiriere de
rachete de tenis, închiriere de schiuri, închiriere
de skateboarduri, închiriere de snowboard-uri,
închiriere de terenuri de fotbal, închirierea
de echipament pentru sport (cu excepția

vehiculelor), închirierea de echipamente pentru
evenimente de gimnastică, închirierea de
stadioane, închirierea de terenuri de baschet,
închirierea de terenuri de tenis, închirierea de
mese de biliard, închirierea terenurilor de sport,
închiriere de tribune oficiale, închiriere de tribune
oficiale, închiriere de tuburi de oxigen pentru
scufundări, închiriere de zmeie, închirierea de
aparatură pentru iluminarea scenelor de teatru
sau a studiourilor de televiziune, închirierea
de decoruri pentru spectacole, închirierea de
echipamente pentru scufundări subacvatice,
închirierea de jucării, închirierea de jucării de
pluș, închirierea de materiale educaționale,
închirierea echipamentelor de jocuri, închirieri
de echipamente pentru discoteci, închirirere
de aparate de iluminat pentru teatru, servicii
de închiriere de aparate pentru săli de jocuri
recreative, biblioteci cu împrumut de materiale
video, biblioteci pentru împrumutarea de filme,
furnizare de imagini video descărcabile pentru
utilizare temporară offline, furnizare de muzică
descărcabilă pentru utilizare temporară offline,
furnizare de publicații electronice descărcabile
pentru utilizare temporară offline, împrumut de
cărți cu privire la software-ul pe calculator,
împrumut de cărți referitoare la activități
bancare, împrumut de cărți referitoare la audit,
împrumut de cărți referitoare la calculatoare,
împrumut de cărți referitoare la contabilitate,
împrumut de cărți referitoare la finanțe, împrumut
de cărți referitoare la informații de afaceri,
împrumut de cărți referitoare la metodologia
afacerilor, împrumut de cărți referitoare la
programarea calculatoarelor, împrumut de cărți
și de alte publicații, împrumut de cărți și
publicații periodice, împrumut de publicații
imprimate, închiriere de benzi audio, închiriere
de benzi audio pentru învățarea limbilor străine,
închiriere de benzi magnetice înregistrate cu
imagini, închiriere de benzi video magnetice
înregistrate pentru exersarea limbilor, închiriere
de benzi video preînregistrate, închiriere de
benzi video, casete video și videograme,
închiriere de cartonașe de colecție pentru
jocuri, închiriere de casete audio, închiriere de
casete audio cu muzică înregistrată, închiriere
de casete muzicale, închiriere de casete
înregistrate, închiriere de cărți, închiriere de
cărți audio, închiriere de cd-rom-uri, închiriere
de casetofoane redare-înregistrare, închiriere
de cititoare de cărți electronice, închiriere de
copii de film pozitive, închiriere de discuri
audio, închiriere de discuri compacte, închiriere
de discuri gramofonice, închiriere de discuri
sau benzi magnetice preînregistrate, închiriere
de discuri sau de benzi audio magnetice
înregistrate, pentru exersarea limbilor, închiriere
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de discuri video, închiriere de discuri, discuri
compacte sau benzi magnetice preînregistrate,
închiriere de filme preînregistrate, închiriere de
filme pe dvd, închiriere de filme preînregistrate
sub formă de casete video, închiriere de
filme preînregistrate sub formă de discuri,
închiriere de filme video, închiriere de jocuri
video, închiriere de lucrări de artă, închiriere
de materiale educative înregistrate, închiriere
de materiale tipărite, închiriere de materiale
înregistrate legate de divertisment, închiriere de
negative de film, închiriere de picturi și lucrări de
caligrafie, închiriere de programe de televiziune,
închiriere de înregistrări audiovizuale, închiriere
de înregistrări de sunete și imagini, închiriere de
înregistrări fonografice, închiriere de înregistrări
fonografice și muzicale, închiriere de înregistrări
pe gramofon, închiriere de înregistrări sonore
și video, servicii academice online în biblioteci,
închiriere de reproduceri fotografice, închiriere
de reviste, închiriere de suporturi de date
înregistrate în scopuri de divertisment, închiriere
de ziare și reviste, închirierea de benzi
video, închirierea de filme cinematografice,
închirierea de înregistrări sonore, închirieri de
dvd-uri, închirieri de casete, închirieri de casete
video și de filme cinematografice, închirieri de
casetofoane, închirieri de cărți, închirieri de filme
cinematografice și înregistrări sonore, servicii
de arhivă de bibliotecă, servicii de biblioteci
itinerante, servicii de biblioteci muzicale, servicii
de bibliotecă cu privire la date stocate și
recuperate prin mijloace electronice, servicii
de bibliotecă cu privire la documente stocate
și recuperate prin mijloace electronice, servicii
de bibliotecă de împrumut și servicii de
bibliotecă, servicii de bibliotecă electronică,
servicii de bibliotecă furnizate prin intermediul
unei baze de date computerizate, servicii
de bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate care conține
informații extrase din ziare, servicii de bibliotecă
multimedia, servicii de bibliotecă online, și
anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
și imagini printr-o rețea online de calculatoare,
servicii de bibliotecă pentru schimbul de cărți,
servicii de bibliotecă și închiriere de produse
media, servicii de cercetare în biblioteci,
servicii de căutare în fototeci, servicii de
cercetare online în biblioteci, servicii de
consultanță în materie de biblioteci, servicii de
documentare online în biblioteci, servicii de
documentare în biblioteci, servicii de fototecă,
servicii de ludotecă, servicii de închiriere
de materiale video, servicii de închiriere de
materiale video și audio, servicii informatizate
pentru biblioteci, închiriere de echipamente și

facilități audiovizuale și fotografice, închirieri de
dispozitive pentru citirea discurilor compacte,
închiriere de aparate audiovizuale, închiriere de
aparate cinematografice, închiriere de aparate
de filme cinematografice, închiriere de aparate
de proiecție cinematografică și accesoriile
aferente, închiriere de aparate de proiecție
de cinema, închiriere de aparate de radio,
închiriere de aparate de reproducere a sunetului,
închiriere de aparate de înregistrare video,
închiriere de aparate pentru jocuri video,
închiriere de aparate pentru proiectare de filme
cinematografice, închiriere de aparate pentru
reproducerea de sunete, închiriere de aparate
pentru înregistrare audio și video, închiriere
de aparate pentru înregistrarea de semnale
audio, închiriere de aparate pentru înregistrarea
de semnale video, închiriere de dvd-playere,
închiriere de camere cinematografice de filmat,
închiriere de camere de televiziune, închiriere
de camere video, închiriere de diapozitive,
închiriere de echipament de televiziune
pentru comprimarea interactivă și digitală,
închiriere de echipament radio, închiriere de
echipamente de reproducere acustică, închiriere
de echipamente de înregistrare acustică,
închiriere de echipamente de înregistrare
pe bandă, închiriere de echipamente video,
închiriere de ecrane video, închiriere de
instalații de adresare publică, închiriere de
mașini și aparate cinematografice, închiriere
de pick-upuri, închiriere de picupuri, închiriere
de proiectoare, închiriere de proiectoare
cinematografice, închiriere de proiectoare de
diapozitive, închiriere de proiectoare de
film, închiriere de proiectoare de filme
cinematografice, închiriere de proiectoare pentru
filme, închiriere de proiectoare pentru filme
cinematografice, închiriere de radiouri, închiriere
de radiouri și televizoare, închiriere de
receptoare tv, închiriere de retroproiectoare,
închiriere de studiouri cinematografice, servicii
de închiriere a mașinilor pentru karaoke,
servicii de închirieri de echipamente audio și
video, închiriere de studiouri de înregistrări,
închiriere de televizoare, închiriere de tonomate,
închirierea de aparate de înregistrare video,
închirierea de camere video, închirierea de
echipamente audio, închirierea de posturi de
radio și televiziune, închirierea studiourilor
de înregistrări, închirieri de aparate de
fotografiat, închirieri de aparate pentru redarea
discurilor compacte, închirieri de camere video
portabile, închirirere de ehipament de iluminat
pentru televiziune, închiriere de materiale de
instrucție, închiriere de materiale didactice,
închiriere de materiale educative, închiriere de
materiale și aparatură didactică, închiriere de
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mașini și aparate de divertisment, închiriere
de mașini și aparate de jocuri, închiriere
de patine cu rotile, închiriere de recuzită
de film, închiriere de roboți de învățare,
închiriere de scutere de jucărie, închiriere
de spații pentru artă interpretativă, închiriere
de săli de concerte, închiriere de săli de
divertisment, închiriere de săli pentru spectacole,
închiriere de teatre pentru spectacole, servicii
de divertisment cinematografic, servicii de
divertisment conținând personaje fictive, servicii
de divertisment de tipul organizare de
evenimente sociale de divertisment, servicii
de divertisment furnizate la cluburi sportive
private (country club), servicii de divertisment
furnizate în discoteci, servicii de divertisment
legate de concursuri, servicii de divertisment
oferite pentru copii, servicii de divertisment
pentru copii, servicii de divertisment prestate
de artiștii interpreți, servicii de divertisment prin
intermediul vizionării de materiale video, servicii
de divertisment radiofonice prin internet, servicii
de divertisment referitoare la jocuri cu întrebări
și răspunsuri (quiz), servicii de divertisment
sub formă de filme cinematografice, servicii
de divertisment sub formă de programe de
televiziune webcam, servicii de divertisment
sub formă de înregistrări muzicale, servicii de
divertisment cu aparate de jocuri de noroc,
servicii de divertisment de televiziune cu
circuit închis, servicii de divertisment furnizate
de grupuri muzicale, servicii de divertisment
furnizate de hoteluri, servicii de divertisment
furnizate de soliști, servicii de divertisment
furnizate la circuite de curse de mașini,
servicii de divertisment furnizate on-line printr-
o bază de date computerizată sau prin internet,
servicii de divertisment furnizate prin telefon,
servicii de divertisment furnizate în cluburi
de noapte, servicii de divertisment interactiv,
servicii de divertisment muzical cu jazz, servicii
de divertisment oferite pe piste de curse,
servicii de divertisment pe nave de croazieră,
servicii de divertisment prestate de formații
muzicale, servicii de divertisment în centre de
vacanță, servicii de consultanță în domeniul
divertismentului, servicii de conversații telefonice
pentru divertisment, servicii de convorbiri
telefonice în scop de divertisment, servicii de
dansuri exotice, servicii de decorare cu baloane,
servicii de disk jockey, servicii de diverstisment
sub formă de programe de televiziune, servicii
de divertisment, servicii de divertisment audio,
servicii de divertisment de tipul reprezentațiilor
cinematografice, servicii de divertisment muzical
animat, servicii de divertisment oferite de
muzicieni, servicii de divertisment pentru marele
public, servicii de divertisment prestate de

cântăreți, servicii de divertisment radiofonic și
televizat, servicii culturale, servicii de agrement,
servicii de animatori, servicii de bibliotecă,
servicii de bibliotecă electronică pentru furnizare
de informații electronice (inclusiv informații de
arhivă) sub formă de texte și de informații
audio și/sau video, servicii de cabaret, servicii
de centre de amuzament pentru taberele de
vacanță, servicii de club de cabaret, servicii de
cluburi (discoteci), servicii de cluburi de fani,
servicii de cluburi de fani (divertisment), servicii
de cluburi de noapte (divertisment), servicii
de compoziții muzicale, servicii de compunere
de cântece în scopuri nepublicitare, servicii
de consultanță în domeniul divertismentului,
prestate pe internet, punerea la dispoziție de
jocuri, punerea la dispoziție de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe internet,
regie artistică pentru artiști scenici, regie artistică
pentru spectacolele de teatru, regizare sau
prezentare de piese, rezervare de bilete la
concerte, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment, sală
de evadare (divertisment), seriale de televiziune
prin satelit, servicii ale agențiilor de divertisment,
servicii ale centrelor de divertisment, servicii
ale cinematografelor, săli de cinema, săli de
jocuri, producție de programe radiofonice și de
televiziune, producție de spectacole, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
producție de spectacole de divertisment cu
dansatori și cântăreți, producție de spectacole
muzicale, programe de televiziune prin cablu
(programare), proiectarea filmelor, proiecție de
filme video, proiecții de filme cinematografice,
punere la dispozitie de echipamente de
karaoke, punere la dispoziție de instalații de
cinematografe și de teatre, punere la dispoziție
de săli de divertisment, punerea la dispoziție
de saloane pentru jocuri japoneze de go sau
de shogi, punerea la dispoziție de saloane
pentru mahjong, traducere și interpretare,
furnizare de servicii de traducere, interpretarea
limbajului semnelor, prestare de servicii de
traducere, servicii de interpretare simultană,
servicii de interpretare și traducere, servicii
de interpretariat, traducere în format braille,
transcriere în format braille

───────
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(210) M 2022 09426
(151) 30/12/2022
(732) IONEL ZYTO DUMITRESCU, STR.

MATEIASUL 27, BUCUREȘTI,
030305, ROMANIA

(540)

BDU Butonul De Urgență

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.04.05; 26.11.01

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

35. Publicitate.
36. Asigurari, afaceri imobiliare.
37. Servicii constructii, servicii instalatii si
reparatii.
38. Servicii de telecomunicatii.
39. Transport.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de ingrijire sanitara si de infrumusetare pentru
persoane si animale.
45. Servicii de securitate pentru protectia fizica
a bunurilor materiale si a persoanelor, servicii
personale si sociale prestate de terti pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2022 09427
(151) 30/12/2022
(732) APPROACHING TECH SRL,

CALEA APEDUCTULUI NR.12,
SECTOR 6, BUCUREȘTI, 060912,
ROMANIA

(540)

DEROL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, ruj de buze, baze de machiaj
pentru buze (se folosesc înainte de aplicarea
rujului sau gloss-ului pentru a preveni mânjirea
sau ștergerea timpurie a acestora), fond de
ten iluminator pentru piele, fond de ten
(machiaj), fond de ten lichid (mizu-oshiroi),
farduri cosmetice, farduri pentru ochi, farduri
de sprâncene, farduri pentru pleoape, farduri
de obraz, farduri cosmetice pentru pleoape,
produse cosmetice sub formă de farduri de
pleoape, farduri, fond de ten, balsamuri de buze,
balsamuri de buze cu procție solară (cosmetice).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
30/12/2022-31/12/2022

(210) M 2022 09428
(151) 30/12/2022
(732) LEGEND COM SRL, SOS.

BUCURESTI-URZICENI, NR.11,
JUDEȚ ILFOV, AFUMATI, 077010,
ILFOV, ROMANIA

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

(540)

OfficeGalaxy

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 20.01.17

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrare comercială, lucrări de birou,
promovarea vânzărilor, administrarea vânzărilor,
promovarea vânzărilor pentru terti, consultantă
privind tehnicile de vânzare si programele
de vânzare, administrare a conturilor de
vânzări, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de standuri de vânzare, furnizarea
de informatii despre vânzarea de produse,
servicii de promovare a vânzărilor, servicii de
gestionare a vânzărilor, urmărirea volumului
de vânzări pentru terti, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare,
pentru alte persoane, promovare a vânzărilor
prin mijloace audiovizuale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii
de publicitate pentru vânzarea de produse,
servicii de promovare a vânzărilor pentru terti,
intermedierea contractelor de cumpărare si
vânzare pentru terti, servicii de publicitate si
de promovare de vânzări, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de vânzare prin licitatii online prin internet,
servicii de vânzare cu amănuntul de telefoane
mobile, încheierea de contracte de cumpărare si

vânzare de mărfuri, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
intermediere în acordurile privind vânzarea-
cumpărarea de bunuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu mobilă si in special
mobila pentru birou, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu mobilă si in special
mobila pentru birou, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu jocuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu jucării,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu genti, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu baterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu seifuri,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu genti, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
articole sportive, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la articole sportive, administrare
a programelor de vânzări si de stimulente
promotionale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
încăltăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
de accesorii pentru telefoane, servicii de vânzare
cu ridicata de accesorii pentru telefoane,
intermediere în materie de contracte de vânzare-
cumpărare de bunuri, obtinere de contracte
de vânzare de produse, pentru alte persoane,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente audiovizuale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educationale, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu decoratiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
educationale, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu decoratiuni festive, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu echipamente
sportive, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole sportive, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale textile,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
echipamente audiovizuale, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu telefoane inteligente, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu calculatoare portabile, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu materiale tipărite,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale textile, promovarea vânzării de servicii
(în numele tertilor) prin reclame publicitare,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
preparate pentru curătenie, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate pentru curătenie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu obiecte
de papetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
de artă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale de artă, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de voiaj, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la genti
de mână, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu preparate pentru parfumare, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă si birou, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente de
tehnologia informatiei, prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, obtinere de contracte
pentru achizitia si vânzarea de produse si
servicii pentru terți, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu articole de curătare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu articole de curătare, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu echipamente de iluminat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de toaletă, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente de tehnologia informatiei,
administrare a afacerilor pentru puncte de
vânzare cu ridicata si cu amănuntul, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
dispozitive de protectie acustică, intermediere
de contracte pentru alte persoane, pentru
cumpărarea si vânzarea de produse, promovare
a vânzărilor de produse si servicii ale tertilor
prin evenimente promotionale, organizare,
gestionare si monitorizare a vânzărilor si a
programelor promotionale de stimulare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu instrumente
de cosmetică pentru oameni, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente de igienă
pentru oameni, 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 prestate online de un magazin
de vânzare cu amănuntul pentru articole de
îmbrăcăminte, promovarea vânzărilor pentru
terti prin intermediul distributiei si administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiati, administrare

a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse si servicii ale tertilor, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
din hârtie de unică folosintă, promovarea vânzării
de bunuri si servicii pentru terti prin acordarea
de puncte de fidelizare pentru folosirea de cărtii
de credit, promovare vânzării de bunuri si servicii
pentru terti prin distribuirea de materiale tipărite
si organizarea de concursuri promotionale,
organizare de tranzactii comerciale si contracte
comerciale, servicii de târguri comerciale si
de expozitii comerciale, exploatare comercială
de centre comerciale pentru alte persoane,
organizare de prezentări comerciale, realizare
de târguri comerciale, organizare de târguri
comerciale, organizare de prezentări în scopuri
comerciale, furnizare de informatii privind
comertul exterior, organizare de expozitii si
târguri comerciale în scopuri comerciale si
publicitare, servicii de consultantă privind
comertul international, organizare de târguri
comerciale si expozitii în scopuri comerciale
sau publicitare, organizare de expozitii si
târguri comerciale în scopuri comerciale
si de promovare, realizare de expozitii
în scopuri comerciale, derularea campaniilor
promotionale pentru întreprinderi comerciale,
administrarea afacerilor magazinelor de comert
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comertului electronic, organizarea
de servicii contractuale (comerciale) cu terti,
servicii de consultantă comercială privind
dezvoltarea produselor, negociere de contracte
comerciale pentru alte persoane, gestiunea
afacerilor de comert cu amănuntul pentru
terti, servicii de furnizare de informatii privind
comertul exterior, informare si consultantă cu
privire la comertul exterior, furnizarea unui
catalog online cu informatii comerciale pe
internet, servicii de comert cu ridicata în
legătură echipamente electrocasnice, furnizare
de informatii comerciale prin terminale de
calculator, furnizarea de recomandări de
produse consumatorilor în scopuri comerciale,
furnizare de informatii comerciale din baze de
date online, pregătire de materiale promotionale
si de comercializare pentru terti, servicii de
comert cu ridicata în legătură cu aparate
electrocasnice, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comertul electronic, organizare de
expozitii si evenimente în scopuri comerciale si
publicitare, servicii de administrare comercială
pentru prelucrarea automată a vânzărilor pe
internet, servicii de comert cu ridicata în legătură
cu căni si pahare, servicii de comert cu
amănuntul în legătură cu căni si pahare, servicii
de comert cu amănuntul cu privire la software
de calculator, servicii de comert cu ridicata
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cu privire la software de calculator, servicii
de comert cu ridicata cu privire la hardware
de calculator, servicii de comert cu amănuntul
cu privire la hardware de calculator, servicii
de comert cu amănuntul cu privire la produse
de papetărie, publicitate pentru produsele altor
comercianti, care dau posibilitatea clientilor
să vadă si să compare comod serviciile
oferite de respectivii comercianti, informare
si consiliere comercială pentru consumatori
în alegerea produselor si serviciilor, furnizare
de servicii de informare si consiliere în
domeniul comertului electronic, furnizare de
informatii privind activitătile comerciale prin
intermediul bazelor de date computerizate,
servicii de club de clienti în scopuri comerciale,
promotionale si/sau publicitare, organizare de
tranzactii comerciale pentru alte persoane prin
intermediul shop-urilor online, negociere si
încheiere de tranzactii comerciale pentru terti
prin sisteme de telecomunicatii, organizare de
evenimente, expozitii, târguri si spectacole în
scopuri comerciale, promotionale si publicitare,
organizare de programe de fidelizare a
clientilor în scopuri comerciale, promotionale
sau publicitare, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea
globală de calculatoare, furnizare de informatii
comerciale pe internet, prin retea prin cablu
sau prin alte mijloace de transfer de date, ,
servicii de agenții de import si export, servicii
ale agentiilor de import, servicii de comenzi
online, servicii de comenzi online computerizate,
închiriere de spatiu publicitar online, furnizarea
de servicii online de comparare de preturi,
publicitate la produsele si serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu functie
de căutare, furnizarea unui ghid de publicitate de
căutare online cu bunurile si serviciile prestate
de terti online pe internet, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la jucării, furnizarea
unei piete online pentru cumpărătorii si vânzătorii
de bunuri si servicii, servicii de informatii
comerciale furnizate online dintr-o bază de
date computerizată sau de pe internet, servicii
prestate online de un magazin de vânzare
cu amănuntul pentru birotica si papetarie de
birou, instrumente de scris, tehnica de birou
si accesorii, articole pentru scoala, articole
pentru craciun, jocuri si jucarii, articole pentur
curatare si igienizare, articole pentru petrecere,
difuzare de materiale publicitare pentru terti,
printr-o retea de comunicatii on-line pe internet,
furnizare de informatii on-line, de afaceri si
comerciale, servicii de comert cu privire la
instrumente de scris si corectat, servicii de
comert cu privire la produse pentru prezentare,
organizare si arhivare respectiv: bibliorafturi, cutii

arhivare, dosare plastic si folii, mape si serviete
pentru documente, mape, port acte si carti de
vizita, suport carti de vizita, dosare din carton,
clipboarduri, separatoare, servicii de comert cu
privire la sisteme de prezentare si comunicare
respectiv: ecusoane si accesorii, harti, table
magnetice si flipchart-uri, accesorii pt table si
flipchart-uri, panouri pluta, servicii de comert cu
privire la produse pentru ambalare si marcare
respectiv: elastic, benzi adezice, hartie si folie,
etichete si aparate pentru etichetat, servicii de
comert cu privire la hartie si accesorii: hartie
si carton color,plicuri, tipizate, hartie speciala si
carton, blocnotesuri, registre, repertoare, cuburi
din hartie si notesuri, servicii de comert cu privire
la articole si accesorii de birou respectiv: cosuri
hartie, perforatoare, cuttere si foarfeci, suporturi
pentru documente, suporturi pentru instrumente
de scris, servicii de comert cu privire la
tehnica de birou si accesorii respectiv: accesorii
pentru indosariere si laminare, distrugatoare
de documente, aparate de indosariat, servicii
de comert cu privire la birotica si accesorii
pentru computer respectiv: medii de stocare si
accesorii, genti laptop si huse pentru tablete,
casti, boxe, camera web, servicii de comert
cu privire la produse pentru hobby respectiv:
plastelina, accesorii creatie, hartie gumata,
origami, fetru, carton ondulat, perforatoare
creative, pudra sclipici, lipici, adezivi pentru copii,
foarfeci cu model, servicii de comert cu privire
la articole pentru scoala respectiv: coperti si
etichete, plastilina si accesorii pentru modelat,
articole pentru desen tehnic si geometrie, carti
de colorat, acuarele si culori speciale, hartie
glasata si creponata, articole didactice si de
uz scolar, caiete, servicii de comert cu privire
la produse de curatenie respectiv: servetele si
hartie igienica, produse de curatenie pentru baie
si toaleta, produse de curatenie pentru pardoseli,
geamuri, bucatarii, vase, servicii de comert cu
privire la igienizante si dezinfectanti, servicii de
comert cu privire la articole de craciun, articole
pentru petrecere, servicii de comert cu privire
la agende, becuri, parfumuri de camera, servicii
de comert cu privire la articole textile respectiv:
tricouri, pelerine de ploaie, veste reflectorizante,
imbracaminte de protectie, salopete, geci, veste
de protectie, servicii de comert cu privire la
ghiozdane, genti, borsete, servicii de comert cu
privire la felicitari, hartie floristica, hartie matase,
lacate, lanterne, servicii de comert cu privire la
produse de birotica si papetarie de birou, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la accesorii
pentru automobile, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la accesorii pentru automobile

───────
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(210) M 2022 09429
(151) 30/12/2022
(732) BEEDIGITAL SOLUTIONS

SRL, STR. ARMENEASCA, NR.
16, JUDEȚ ILFOV, COMUNA
MOGOȘOAIA, ILFOV, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STRADA GRIVIȚA NR. 37E, JUDEȚ
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
beedigital

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

42. Servicii IT cu excepția serviciilor de reparare,
întreținere și instalare a calculatoarelor și
a hardware-urilor de calculator, consultanță
IT, servicii de consiliere și asigurare de
informații, dezvoltare software, programare și
implementare, cloud computing, închirierea
de programe informatice, securitate, protecție
și reconstituire IT, servicii de cercetare și
dezvoltare.

───────

(210) M 2022 09430
(151) 30/12/2022
(732) CLEVER MEDIA NETWORK

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

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

(540)
Romania de la A la Z

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

9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare si pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicatii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicatii electronice descărcabile,
publicatii care pot fi descărcate, publicatii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicatii electronice descărcabile sub formă de

reviste, ziare electronice descărcabile, aplicatie
software pentru televizoare, descărcabilă,
software de calculator pentru televiziune,
software de aplicatii informatice pentru televizor,
programe de calculator pentru televiziune
interactivă, programe pentru sisteme de operare
pentru televizoare inteligente, înregistrate sau
descărcabile, programe de calculator pentru
televiziune interactivă si pentru jocuri si/
sau concursuri interactive, înregistrate sau
descărcabile, software de calculator pentru
publicitate, software de învătare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spatiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software
pentru organizarea si vizualizarea de imagini
digitale si fotografii, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online, software pentru administrarea
de jocuri și jocuri de noroc online, platforme
de editare colaborativă în timp real (rtce)
(software), platforme de software de calculator
pentru rețele sociale, platforme software de
management colaborativ, filme descărcabile,
medii descărcabile, publicații electronice
descărcabile, partituri electronice, descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, rapoarte electronice
descărcabile, fotografii digitale descărcabile,
benzi desenate descărcabile, cărți electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, muzică
digitală descărcabilă, înregistrări video
descărcabile, înregistrări sonore descărcabile,
desene animate descărcabile, cărți poștale
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), fișiere cu
imagini descărcabile, suporturi media educative
descărcabile, programe de jocuri video
descărcabile, înregistrări video, descărcabile, cu
muzică, serii de cărți descărcabile pentru copii,
seturi de date, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile sub formă
de reviste, șabloane descărcabile pentru
crearea de prezentări audiovizuale, publicații
eletronice descărcabile în domeniul jocurilor
video, software de divertisment interactiv,
descărcabil, pentru jocuri video, software de
divertisment interactiv, descărcabil, pentru jocuri
pe calculator, publicații electronice descărcabile
referitoare la jocuri și jocuri de noroc, muzică
digitală descarcabilă de pe site-uri de internet
cu mp3-uri, muzică digitală descarcabilă dintr-o
bază de date de calculator sau de pe internet,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, transmisii
video, fișiere cu muzică descărcabile, înregistrări
de clipuri muzicale, clipuri video preînregistrate,
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aplicații software, aplicații software descărcabile,
fișiere digitale (podcast).
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 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, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de publicitate
privind industria turismului, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, casting (recrutare) de artiști
de spectacol, organizare și coordonare de
expoziții și spectacole comerciale, promovare
de concerte muzicale, administrare a afacerilor
pentru interpreți de muzică, servicii de comerț
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cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare și publicitate,
servicii publicitare și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovare de târguri
în scop comercial, servicii de publicitate și de
promovare, promovarea produselor și serviciilor
prin sponsorizare, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terți, promovare de produse
și servicii pentru terți, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, promovare de
produse prin factori de influență, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
publicitate și de promovare de vânzări,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, promovarea produselor
și serviciilor terților, prin distribuirea de
cupoane, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare,
pentru alte persoane, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovare de produse și
servicii ale terților prin programe de carduri
de reduceri, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare vânzării de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
promovarea vânzării de bunuri și servicii pentru

terți prin acordarea de puncte de fidelizare
pentru folosirea de cărții de credit, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere, închiriere
de spațiu publicitar online, difuzare de materiale
publicitare online, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, 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, 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, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, realizarea
de evenimente comerciale, coordonare
de evenimente comerciale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
managementul activităților de impresariat
artistic, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, administrare a afacerilor pentru
artiști din domeniul divertismentului, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artiști
interpreți, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tutun, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu înghețată, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
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alcoolice, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, închirieri de
spațiu publicitar, închiriere de spațiu publicitar și
material publicitar, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web
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), 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
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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
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,
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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,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
legate de muzica jazz, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri educative, organizare de festivaluri

în scopuri culturale, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de festivaluri, organizare
de festivaluri pentru divertisment, spectacole
muzicale, organizarea spectacolelor, organizare
de spectacole, regizare de spectacole muzicale,
spectacole muzicale live, producție de
spectacole, organizare de spectacole muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, producție
de spectacole muzicale, spectacole de revistă
oferite în săli de spectacole, rezervare de
locuri pentru spectacole, închirierea de decoruri
pentru spectacole, prezentare de spectacole
în direct, prezentări de spectacole în direct,
rezervări pentru spectacole de divertisment,
spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole, organizare de
spectacole în direct, producție de spectacole în
direct, producție de spectacole de televiziune,
spectacole cu muzică în direct, servicii de
spectacole cu laser, organizare de spectacole
de divertisment, producția de spectacole în
direct, servicii de spectacole în direct, organizare
și prezentare de spectacole, regie artistică
pentru spectacolele muzicale, impresariat artistic
pentru artiști de spectacol, organizarea de
spectacole (servicii de impresariat), organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii în
domeniul producției de spectacole, organizare
de spectacole muzicale în direct, coordonare
de divertisment în domeniul artei spectacolului,
organizare și prezentare de spectacole în
direct, servicii de rezervare de bilete pentru
spectacole, servicii de realizare de spectacole
în direct, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, producție de spectacole de
divertisment cu cântăreți, realizare de spectacole
de divertisment în direct, furnizare de spectacole
de divertisment în direct, producție de spectacole
de divertisment cu instrumentiști, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
prezentare de spectacole de divertisment în
direct, rezervare de locuri pentru spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, prezentare de
spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
prezentare de spectacole în direct ale grupurilor
rock, servicii de informare cu privire la bilete
pentru spectacole, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, servicii ale agențiilor de bilete pentru
spectacole de teatru, servicii de divertisment
pentru producția de spectacole în direct,
divertisment sub formă de spectacole de dans
în direct, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, servicii
de realizare a spectacolelor de divertisment
transmise în direct, servicii de rezervare de
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bilete pentru concerte și spectacole de teatru,
producție de spectacole de revistă în fața
unui public în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație care cântă muzică
vocală, divertisment sub formă de spectacole
în direct și apariția personală a unui personaj
costumat, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, divertisment muzical, înregistrări
de muzică, reprezentații de muzică live,
organizare de divertisment muzical, prezentare
de concerte muzicale, organizare de concursuri
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, concerte
muzicale pentru radio, producție de înregistrări
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
organizare de interpretări muzicale, producție de
videouri muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, servicii de mixare muzicală, producere
de concerte muzicale, servicii de muzică în
direct, concerte de muzică în direct, interpretare
de muzică și canto, servicii de divertisment
muzical animat, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, concerte în direct susținute de formații
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, divertisment muzical oferit
de către formații instrumentale, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare de concerte de muzică pop, servicii
de divertisment muzical cu jazz, furnizare de
muzică în format digital de pe internet, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web de pe internet cu muzică în format mp3,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, servicii de rezervare de bilete
și locuri la concerte muzicale, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
publicații electronice online nedescărcabile în
domeniul muzicii, rezervare de bilete la concerte,
servicii de rezervare și vânzare de bilete
pentru evenimente, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți
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
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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

───────
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ELIBERARII 13, CAMERA NR. 1,
BL IV36, SC C, ETAJ P, AP 22,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Doza de Fresh FRUCTE
ZDRUNCINATE ROMÂNEȘTE

(531) Clasificare Viena:
05.07.13; 27.05.01

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

32. Băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri de
legume, băuturi nealcoolice din fructe uscate,
băuturi pe bază de sucuri de legume verzi,
băuturi răcoritoare necarbogazoase, sucuri,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe),
limonade, suc de lămâie folosit la prepararea
băuturilor, băuturi carbogazoase, nealcoolice,
din fructe

───────
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(210) M 2022 09432
(151) 30/12/2022
(732) COMUNA HOGHILAG, STR.

PRINCIPALĂ NR. 305, SAT
HOGHILAG, JUD. SIBIU, COMUNA
HOGHILAG, 557100, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)

HOGHILAG Tărâmul
Tuberozelor

(531) Clasificare Viena:
05.05.07; 27.05.01; 26.04.18; 29.01.13

(591) Culori revendicate:rosu (PANTONE
475, PANTONE 493) , verde
(PANTONE 7734), negru (PANTONE
BLACK C)

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

35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, organizare de expoziții și târguri în
scopuri comerciale și de promovare
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea şi susţinerea conferinţelor,
organizarea şi susţinerea congreselor,

organizarea şi susţinerea de seminarii,
organizarea şi susţinerea de simpozioane,
organizarea de expoziții de plante cu scop
cultural sau educațional, organizarea de
evenimente și manifestări culturale, organizarea
de competiţii (educaţie sau divertisment),
organizarea de competiţii sportive, organizarea
de concursuri culinare, organizarea de expoziții
culinare cu scop cultural sau educațional,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, organizare de gale, organizarea
de baluri, organizarea şi susţinerea de
concerte, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire), organizarea de evenimente de
divertisment, organizarea de festivaluri pentru
divertisment, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale și culturale, organizarea
de târguri și expoziții de artă populară , în
scop cultural, organizarea şi conducerea de
workshop-uri, organizarea şi susţinerea unor
forumuri educaţionale în persoană, servicii
culturale, educaţionale sau de divertisment
furnizate de galeriile de artă, prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare,
publicului în scop cultural sau educațional,
furnizarea de facilităţi pentru muzee (prezentări,
expoziţii), furnizarea facilităţilor de recreere,
furnizarea de informaţii cu privire la activităţile
recreaţionale, furnizarea online de imagini
video, nedescărcabile, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, fotografie,
publicarea de texte, altele decât textele de
publicitate, publicarea de cărți, publicarea de
materiale multimedia online, scrierea de texte,
cu excepția textelor publicitare, tabere de vară
(divertisment și educație).
43. Servicii de degustări de produse alimentare
și băuturi, asigurarea de facilități pentru
organizarea de degustări de produse alimentare
și băuturi

───────
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(210) M 2022 09433
(151) 30/12/2022
(732) CLEVER MEDIA NETWORK SRL,

STR. CETĂŢII, NR.39, DEMISOL 1,
AP.2,JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
World Wide Banciu

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

9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare si pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicatii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicatii electronice descărcabile,
publicatii care pot fi descărcate, publicatii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicatii electronice descărcabile sub formă de
reviste, ziare electronice descărcabile, aplicatie
software pentru televizoare, descărcabilă,
software de calculator pentru televiziune,
software de aplicatii informatice pentru televizor,
programe de calculator pentru televiziune
interactivă, programe pentru sisteme de operare
pentru televizoare inteligente, înregistrate sau
descărcabile, programe de calculator pentru
televiziune interactivă si pentru jocuri si/
sau concursuri interactive, înregistrate sau
descărcabile, software de calculator pentru
publicitate, software de învătare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spatiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software
pentru organizarea si vizualizarea de imagini
digitale si fotografii, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online, software pentru administrarea
de jocuri și jocuri de noroc online, platforme
de editare colaborativă în timp real (rtce)
(software), platforme de software de calculator
pentru rețele sociale, platforme software de
management colaborativ, filme descărcabile,
medii descărcabile, publicații electronice
descărcabile, partituri electronice, descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, rapoarte electronice
descărcabile, fotografii digitale descărcabile,

benzi desenate descărcabile, cărți electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, muzică
digitală descărcabilă, înregistrări video
descărcabile, înregistrări sonore descărcabile,
desene animate descărcabile, cărți poștale
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), fișiere cu
imagini descărcabile, suporturi media educative
descărcabile, programe de jocuri video
descărcabile, înregistrări video, descărcabile, cu
muzică, serii de cărți descărcabile pentru copii,
seturi de date, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile sub formă
de reviste, șabloane descărcabile pentru
crearea de prezentări audiovizuale, publicații
eletronice descărcabile în domeniul jocurilor
video, software de divertisment interactiv,
descărcabil, pentru jocuri video, software de
divertisment interactiv, descărcabil, pentru jocuri
pe calculator, publicații electronice descărcabile
referitoare la jocuri și jocuri de noroc, muzică
digitală descarcabilă de pe site-uri de internet
cu mp3-uri, muzică digitală descarcabilă dintr-o
bază de date de calculator sau de pe internet,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, transmisii
video, fișiere cu muzică descărcabile, înregistrări
de clipuri muzicale, clipuri video preînregistrate,
aplicații software, aplicații software descărcabile,
fișiere digitale (podcast).
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
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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
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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
30/12/2022-31/12/2022

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
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
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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
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
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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
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
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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 2022 09434
(151) 30/12/2022
(732) SC VANE FORTUNA SRL,

STR. NICOLAE ROȘU, NR.5,
MANSARDĂ, CAM. 1, SECTOR 3,
BUCURESTI, 033102, ROMANIA

(540)

M MATIAS AFTER SCHOOL

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.13.01; 27.05.01; 27.05.24;
29.01.13

(591) Culori revendicate:verde (HEX
40E0D0), albastru (HEX 00008B),
galben (HEX DAA520), alb (HEX
FFFFFF)

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

41. Educație, activități instructiv-educative,
servicii de afterschool.

───────

(210) M 2022 09435
(151) 30/12/2022
(732) CLEVER MEDIA NETWORK SRL,

STR. CETĂŢII, NR. 39, DEMISOL 1,
AP. 2, JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400166, CLUJ, ROMANIA

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

(540)
Proiect de tara - Romania

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

9. Software de calculator, software pentru
mijloace de comunicare si pentru publicare,
software de calculator folosit în domeniul
publicării electronice, publicatii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de
pe internet, publicatii electronice descărcabile,
publicatii care pot fi descărcate, publicatii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicatii electronice descărcabile sub formă de
reviste, ziare electronice descărcabile, aplicatie
software pentru televizoare, descărcabilă,
software de calculator pentru televiziune,
software de aplicatii informatice pentru televizor,
programe de calculator pentru televiziune
interactivă, programe pentru sisteme de operare
pentru televizoare inteligente, înregistrate sau
descărcabile, programe de calculator pentru
televiziune interactivă si pentru jocuri si/
sau concursuri interactive, înregistrate sau
descărcabile, software de calculator pentru
publicitate, software de învătare automată
pentru publicitate, software pentru închirierea
de spatiu publicitar pe site-uri web, software
pentru integrarea de publicitate online pe site-
uri web, software pentru crearea de materiale
publicitare online pe site-uri web, software
pentru organizarea si vizualizarea de imagini
digitale si fotografii, programe de calculator
pentru accesarea, rasfoirea si cautarea in bazele
de date online, software pentru administrarea
de jocuri și jocuri de noroc online, platforme
de editare colaborativă în timp real (rtce)
(software), platforme de software de calculator
pentru rețele sociale, platforme software de
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management colaborativ, filme descărcabile,
medii descărcabile, publicații electronice
descărcabile, partituri electronice, descărcabile,
broșuri electronice descărcabile, buletine
informative descărcabile, rapoarte electronice
descărcabile, fotografii digitale descărcabile,
benzi desenate descărcabile, cărți electronice
descărcabile, podcast-uri descărcabile, muzică
digitală descărcabilă, înregistrări video
descărcabile, înregistrări sonore descărcabile,
desene animate descărcabile, cărți poștale
descărcabile, fișiere multimedia descărcabile,
grafică digitală (software descărcabil), fișiere cu
imagini descărcabile, suporturi media educative
descărcabile, programe de jocuri video
descărcabile, înregistrări video, descărcabile, cu
muzică, serii de cărți descărcabile pentru copii,
seturi de date, înregistrate sau descărcabile,
publicații electronice descărcabile sub formă
de reviste, șabloane descărcabile pentru
crearea de prezentări audiovizuale, publicații
eletronice descărcabile în domeniul jocurilor
video, software de divertisment interactiv,
descărcabil, pentru jocuri video, software de
divertisment interactiv, descărcabil, pentru jocuri
pe calculator, publicații electronice descărcabile
referitoare la jocuri și jocuri de noroc, muzică
digitală descarcabilă de pe site-uri de internet
cu mp3-uri, muzică digitală descarcabilă dintr-o
bază de date de calculator sau de pe internet,
videoclipuri din filme pre-înregistrate, transmisii
video, fișiere cu muzică descărcabile, înregistrări
de clipuri muzicale, clipuri video preînregistrate,
aplicații software, aplicații software descărcabile,
fișiere digitale (podcast).
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 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,
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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, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, servicii de publicitate
privind industria turismului, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale, casting (recrutare) de artiști
de spectacol, organizare și coordonare de
expoziții și spectacole comerciale, promovare
de concerte muzicale, administrare a afacerilor
pentru interpreți de muzică, servicii de comerț
cu amănuntul online pentru muzică digitală
descărcabilă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu fișiere de muzică descărcabile,
servicii de comerț cu amănuntul online pentru
muzică și filme descărcabile și preînregistrate,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, promovarea vânzărilor
pentru terți, servicii de promovare și publicitate,
servicii publicitare și de promovare, servicii de
promovare a vânzărilor, servicii de publicitate,
marketing și promovare, promovare de târguri
în scop comercial, servicii de publicitate și de
promovare, promovarea produselor și serviciilor
prin sponsorizare, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terți, promovare de produse
și servicii pentru terți, servicii de publicitate,
promovare și relații publice, promovare de
produse prin factori de influență, servicii
de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor, servicii de
publicitate și de promovare de vânzări,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,

promovare a vânzărilor prin programe de
fidelizare a clienților, promovarea produselor
și serviciilor terților, prin distribuirea de
cupoane, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
furnizarea de spațiu pe pagini web pentru
promovare de produse și servicii, organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și de promovare, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților
prin evenimente promoționale, furnizare de
spațiu pe pagini web pentru promovarea
de produse și servicii, promovarea vânzărilor
la puncte de cumpărare sau de vânzare,
pentru alte persoane, promovarea muzicii altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovare de produse și
servicii ale terților prin programe de carduri
de reduceri, promovarea de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de carduri de
reduceri, promovare de produse și servicii ale
terților prin intermediul unui program preferențial
pentru clienți, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, administrare
a programelor de stimulare pentru promovarea
vânzării de produse și servicii ale terților,
promovare de produse și servicii ale terților
printr-un program de carduri cu premii de
fidelitate, promovare vânzării de bunuri și servicii
pentru terți prin distribuirea de materiale tipărite
și organizarea de concursuri promoționale,
promovarea vânzării de bunuri și servicii pentru
terți prin acordarea de puncte de fidelizare
pentru folosirea de cărții de credit, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane prin
posibilitatea sponsorilor de a-și asocia produsele
și serviciile cu programe de premiere, închiriere
de spațiu publicitar online, difuzare de materiale
publicitare online, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, 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, 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, organizare
de tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, realizarea
de evenimente comerciale, coordonare
de evenimente comerciale, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de expoziții și
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evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți,
managementul activităților de impresariat
artistic, publicitate în domeniul turismului și
călătoriilor, administrare a afacerilor pentru
artiști din domeniul divertismentului, servicii
de rezervare a angajamentelor pentru artiști
interpreți, negociere de tranzacții comerciale
pentru artiști scenici, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentației, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul vestimentar,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la delicatese, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu jucării, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu deserturi,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ciocolată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cafea, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceaiuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
tutun, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu înghețată, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu conținut înregistrat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
alcoolice, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de cofetărie, închirieri de
spațiu publicitar, închiriere de spațiu publicitar și
material publicitar, închiriere de spațiu publicitar
pe site-uri web.
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
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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
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
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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
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,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
legate de muzica jazz, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri
în scopuri educative, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, servicii de festivaluri
muzicale, organizare de festivaluri, organizare
de festivaluri pentru divertisment, spectacole
muzicale, organizarea spectacolelor, organizare
de spectacole, regizare de spectacole muzicale,
spectacole muzicale live, producție de
spectacole, organizare de spectacole muzicale,
prezentare de spectacole muzicale, producție
de spectacole muzicale, spectacole de revistă
oferite în săli de spectacole, rezervare de
locuri pentru spectacole, închirierea de decoruri
pentru spectacole, prezentare de spectacole
în direct, prezentări de spectacole în direct,
rezervări pentru spectacole de divertisment,
spectacole muzicale în mijlocul publicului
organizate la săli de spectacole, organizare de
spectacole în direct, producție de spectacole în
direct, producție de spectacole de televiziune,
spectacole cu muzică în direct, servicii de
spectacole cu laser, organizare de spectacole
de divertisment, producția de spectacole în
direct, servicii de spectacole în direct, organizare
și prezentare de spectacole, regie artistică
pentru spectacolele muzicale, impresariat artistic
pentru artiști de spectacol, organizarea de
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spectacole (servicii de impresariat), organizare
de spectacole vizuale și muzicale, servicii în
domeniul producției de spectacole, organizare
de spectacole muzicale în direct, coordonare
de divertisment în domeniul artei spectacolului,
organizare și prezentare de spectacole în
direct, servicii de rezervare de bilete pentru
spectacole, servicii de realizare de spectacole
în direct, spectacole în direct susținute de
trupe muzicale, producție de spectacole de
divertisment cu cântăreți, realizare de spectacole
de divertisment în direct, furnizare de spectacole
de divertisment în direct, producție de spectacole
de divertisment cu instrumentiști, producție
de spectacole de divertisment cu dansatori,
prezentare de spectacole de divertisment în
direct, rezervare de locuri pentru spectacole
de divertisment, organizare de spectacole
în scopuri de divertisment, prezentare de
spectacole în direct ale formațiilor muzicale,
prezentare de spectacole în direct ale grupurilor
rock, servicii de informare cu privire la bilete
pentru spectacole, producție de spectacole
de divertisment cu dansatori și cântăreți,
planificarea de piese de teatru și de spectacole
muzicale, servicii ale agențiilor de bilete pentru
spectacole de teatru, servicii de divertisment
pentru producția de spectacole în direct,
divertisment sub formă de spectacole de dans
în direct, prezentare de spectacole în direct
susținute de o formație muzicală, servicii
de realizare a spectacolelor de divertisment
transmise în direct, servicii de rezervare de
bilete pentru concerte și spectacole de teatru,
producție de spectacole de revistă în fața
unui public în direct, servicii de furnizare de
divertisment sub formă de spectacole muzicale
în direct, servicii de divertisment sub formă de
spectacole susținute de o formație muzicală,
servicii de divertisment sub formă de spectacole
susținute de o formație care cântă muzică
vocală, divertisment sub formă de spectacole
în direct și apariția personală a unui personaj
costumat, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, divertisment muzical, înregistrări
de muzică, reprezentații de muzică live,
organizare de divertisment muzical, prezentare
de concerte muzicale, organizare de concursuri
muzicale, organizare de evenimente muzicale,
concerte muzicale pentru televiziune, concerte
muzicale pentru radio, producție de înregistrări
muzicale, reprezentații muzicale în direct,
organizare de interpretări muzicale, producție de
videouri muzicale, prezentare de reprezentații
muzicale, servicii de mixare muzicală, producere
de concerte muzicale, servicii de muzică în
direct, concerte de muzică în direct, interpretare

de muzică și canto, servicii de divertisment
muzical animat, furnizare de muzică digitală de
pe site-uri web de internet cu muzică în format
mp3, servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, concerte în direct susținute de formații
muzicale, servicii de divertisment prestate de
formații muzicale, divertisment muzical oferit
de către formații instrumentale, managementul
artistic al locurilor amenajate pentru muzică,
organizare și coordonare de concerte muzicale,
organizare de concerte de muzică pop, servicii
de divertisment muzical cu jazz, furnizare de
muzică în format digital de pe internet, muzică
digitală (care nu poate fi descărcată) de pe site-
uri web de pe internet cu muzică în format mp3,
muzică digitală (care nu poate fi descărcată)
de pe internet, servicii de rezervare de bilete
și locuri la concerte muzicale, publicarea
de materiale multimedia online, furnizare de
publicații electronice online nedescărcabile în
domeniul muzicii, rezervare de bilete la concerte,
servicii de rezervare și vânzare de bilete
pentru evenimente, servicii de achiziționare
de bilete pentru evenimente de divertisment,
managementul artistic al locurilor amenajate
pentru divertisment, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți.
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
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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
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.

───────
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(210) M 2022 09436
(151) 30/12/2022
(732) DUMITRU POCREAȚĂ, STR.

MUNCII, NR. 12, BL. E17, AP. 24,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500198,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) FANTANA RAUL SORIN & ASOC.
SRL, STR. ZIZINULUI, NR. 84, SC.
B, AP. 14, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

COB Centrul de
Obezitate Braşov

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 02.01.16;
26.11.12

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

clase:
42. Studii clinice, cercetare medicală, cercetare
ştiinţifică.
44. Servicii medicale, servicii de chirurgie
estetică, servicii de chirurgie plastică, servicii
ambulatorii, asistenţă medicală, servicii oferite
de clinici medicale, servicii medicale clinice,
îngrijirea sănătăţii, servicii de centre de sănătate,
consiliere în domeniul sănătăţii, servicii de
analize medicale în scop de diagnostic și
tratament furnizate de laboratoare medicale.

───────

(210) M 2022 09437
(151) 30/12/2022
(732) 3 X MOON GARDEN SRL, STR.

REPUBLICII, NR. 22, AP. 2, JUD.
TIMIŞ, JIMBOLIA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

moon garden

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.09;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.19; 27.05.24;
01.07.01

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

clase:
43. Servicii oferite de restaurante.

───────

(210) M 2022 09438
(151) 30/12/2022
(732) JAPAN TOBACCO INC., 1-1,

TORANOMON 4-CHOME MINATO-
KU, TOKYO, JAPONIA

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD. A.
I. CUZA, NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

(540)
CAMEL ORIGINAL

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

34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual,
tutun pentru mestecat, snus, ţigarete, ţigarete
electronice, lichid pentru țigarete electronice,
vaporizator de tutun, trabucuri, cigarillos, tutun
pentru prizat, articole pentru fumători, hârtie
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.

───────

(210) M 2022 09439
(151) 30/12/2022
(732) SC PRIMA IMPACT SRL, STR.

PTA. CETĂŢII, NR. 18, JUD.
BIHOR, ORADEA, 410270, BIHOR,
ROMANIA

(540)
PEȘTERA URȘILOR

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

16. Produse de imprimerie, papetărie., hârtie
și carton, produse de imprimerie, fotografii,
materiale didactice și de instruire, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare și
ambalare.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate.
39. Transport, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2022 09440
(151) 30/12/2022
(732) KARLA TRAVEL S.R.L., SAT

FINȚEȘTI NR. 434, CAMERA 3,
JUD. BUZĂU, COMUNA NĂENI,
BUZĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA, ȘOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BLOC 14 A, SC. 4, ET. 2, AP.127,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011146,
ROMANIA

(540)
GREAT HILL LODGES

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

43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de cazare temporară, servicii
de cazare hotelieră, servicii de pensiune,
servicii de motel, servicii de hostel, servicii
de case de vacanţă, închirierea de (locuinţe
pentru) cazare temporară, servicii de hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de vacanță,
închiriere de spații de cazare de vacanță,
furnizare de cazare temporară în case de
vacanță, furnizare de locuri de cazare la hoteluri,
furnizare de servicii de rezervare de camere
și rezervare la hoteluri, rezervări la hoteluri,
închiriere de cazare temporară în case și
apartamente de vacanță, rezervare de locuri
de cazare la hoteluri, servicii de informare, de
consiliere și de rezervare în legătură cu cazarea
temporară, servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări),
servicii de restaurant în cadrul hotelurilor.

───────
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(210) M 2022 09441
(151) 30/12/2022
(732) ATELIER CRISCAKES SRL, STR.

SPICULUI NR. 1D, JUD. BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. ION CREANGĂ NR.
106, BL C1, ET. 4, AP. 3, CAM 2,
JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

CRIS CAKES
LABORATOR COFETARIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 29.01.13; 27.05.17

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

clase:
30. Ciocolată, ciocolată de casă, ciocolată caldă
cu marshmallow, ciocolată cu alcool, ciocolată
cu diferite amestecuri si umpluturi, ciocolată cu
lapte, ciocolată pentru fântâna, ciocolată pentru
glazuri, ciocolată pentru produse de cofetărie,
patiserie si pâine, ciocolată tartinabilă, cicolată
caldă, clătite, coj de tarte (produse de patiserie),
chantecler (produse de cofetărie), chipsuri de
cartofi acoperite cu ciocolata, checuri (produse
de patiserie), checuri cu cipsuri de ciocolată,
checuri cu diferite creme si adaosuri, checuri
glasate cu ciocolată, checuri glazurate, checuri
marmorate cu cremă, cheesecake (produse de
cofetărie), chocolate cookie caffe latte, cornetti

cu diferite arome si adaosuri, cornulețe cu diferite
arome si umpluturi, cornulețe cu rahat, cornulețe
cu umplutură de gem de fructe, cornulețe
foietaj cu diferite arome si umpluturi, cornuri
cu diferite arome, adaosuri si umpluturi, cornuri
cu multicereale, cornuri cu semințe, cornuri
simple, cozonaci cu diferite creme, arome si
adaosuri, cozonaci glazurați, cristale de jeleuri cu
arome, pentru fabricarea produselor de cofetărie
cu jeleuri, creme pentru prajituri (produse de
cofetărie), cremă caramel, cremă cu crochete,
cremă de ouă englezească, cremă pe bază
de cacao, cremă pe bază de ciocolată, cremă
pe bază de cafea, cremă pe bază de nes,
cremă tartinabilă pe bază de ciocolată, cremă
tartinabilă de cacao, cu alune de pădure,
cremă cu vanilie, cremă brulle caffe latte,
cremă cu fructe, cremă cu diferite arome si
adaosuri, decoratiuni comestibile pentru prăjituri,
deserturi, deserturi cu înghețată, deserturi pe
baza de ciocolată, deserturi preparate (produse
de cofetărie), drajeuri romboidale pentru produse
de cofetărie, drajeuri cu diferite arome, dropsuri
cu diferite arome, dropsuri simple, dulciuri,
dulciuri de înghețată din iaurt, dulciuri înghețate
pe băț, dulciuri pentru decorarea pomului de
crăciun, ecleruri cu diferite umpluturi, figurine
din ciocolată (produse de cofetărie), figurine
din pastă de zahăr, floricele (produse de
cofetărie), foi pentru produse de cofetărie,
foi pentru produse de patiserie, foietaje cu
diferite adaosuri si arome, foietaje cu diferite
umplutiri, fondante (produse de cofetărie),
gogoși simple, gogoși cu diferite arome si
umpluturi, macarons (produs de cofetărie),
miere pentru prepararea produselor de patiserie
si cofetărie, migdale pentru utilizarea in
cofetărie, miniamandine (produse de cofetărie),
minicupcakes cu fructe (produse de cofetărie),
minicupcakes cu ciocolata, minicupcakes cu
tiramisu, minieclere (produse de cofetărie),
miniștrudele cu diferite umpluturi, minitarte
(produse de cofetărie), minitrufe (produse de
cofetărie), produse de cofetărie pe bază de
arahide, arome pe bază de ciocolată, bomboane
cu ciocolată, brioșe cu fructe, creme englezești
custard (deserturi la cuptor), creme pe bază
de cacao sub formă de produse tartinabile,
dulciuri cu conținut redus de carbohidrați,
dulciuri înghețate, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, ingrediente
pentru prepararea dulciurilor, înghețate și dulciuri
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate, produse de cofetărie pe bază
de produse lactate, produse de cofetărie și
înghețate, spume de ciocolată, spume de desert
(dulciuri), sufleuri ca desert, brioșe, plăcinte,
quiche (tarte sărate), pastă de zahăr, glazuri



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
30/12/2022-31/12/2022

pentru produse de cofetărie, biscuiți, biscuiți
de turtă dulce, produse de patiserie, prăjituri,
tarte și biscuiți (prăjiturele), cozonaci, panettone
(cozonac italian), turtă dulce, torturi, tarte,
mucenici (produse de panificație din făină),
mușii, napolitane cu diferite adaosuri, napolitane
glazurate, napolitane simple, panettone cu
diferite adaosuri, pască cu diferite umpluturi
si arome, pateuri cu diferite umpluturi si
arome, prăjituri (produse de cofetărie), prăjituri
diferite sortimente, prăjituri cu foi, prăjituri cu
blat, prăjituri cu diferite creme, prăjituri cu
friscă, prăjituri cu fructe, prăjituri cu ciocolată,
prăjituri cu nuci, prăjituri specialități, prăjituri
cu glazură si diferite elemente de decor,
prăjiturici uscate, prăjituri de orez, prăjituri cu
bezea, praline, preparate alimentare pe bază
de ciocolată, produse de cofetărie pe bază
de cacao, produse de cofetărie pe bază de
ciocolată, produse de cofetărie pe bază de
fructe, produse de cofetărie pe bază de migdale,
produse de cofetărie umplute cu alcool, produse
de cofetărie diversificate, produse din cacao,
produse obținute prin expandare sau prajire,
ruladă (produse de cofetărie), ruladă cu diferite
umpluturi, rulouri, rulouri cu diferite umpluturi,
salam de biscuiți (produs de cofetărie), saleuri
cu diferite adaosuri, saleuri simple, savarine
(produs de cofetărie), fursecuri sprițate (produs
de cofetărie), spume ca desert (produse de
cofetărie), ștrudele cu diferite umpluturi si arome,
tiramisu (produse de cofetărie), torturi (produse
de cofetărie), torturi de înghețată, trufe (produs
de cofetărie), turtă dulce cu adaosuri si diferite
umpluturi, turtă dulce cu glazură, urechi de
elefant (produs de cofetărie), vafe.
35. Furnizarea de informaţii de afaceri prin
intermediul unui site web, servicii de
intermediere comercială, publicitate, asistenţă
în managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, demonstraţii cu
produse, servicii de agenţie de import-export,
marketing, 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, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în
scopuri de comercializare cu amănuntul, servicii
de comparare a preţurilor, publicarea de
texte publicitare, scrierea de texte publicitare,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de comanda on-line in domeniul restaurantelor
cu vanzare pentru acasa si livrare.

───────

(210) M 2022 09442
(151) 30/12/2022
(732) PANIFICATIE TRADITIONALA,

STR. FABRICII- BRUTARIE -
C2, NR.1, SAT LESPEZI, JUD.
IAȘI, COMUNA LESPEZI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

Cuptorul lu' mamaia

(531) Clasificare Viena:
02.03.11; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.12

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

clase:
30. Făină şi preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, praf de copt, bicarbonat de sodiu
pentru gătit (sodă alimentară), biscuiţi/fursecuri,
pâine, chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet),
hrişcă, procesată, făină de hrişcă, chifle dulci,
cocă de tort/aluat de tort, torturi/prăjituri,
preparate din cereal, batoane de cereale, gustări
pe bază de cereal, produse de cofetărie pentru
decorarea pomilor de crăciun, produse de
cofetărie/produse de cofetărie cu zahar, biscuiţi
săraţi şi uscaţi (crackers), crutoane, aluat, pâine
pe vatră, cozonaci, covrigi, colţunaşi pe bază
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de făină, turtă dulce, lipii pe bază de cartofi,
macaroane, macarons, făină nerafinată/făină,
paste, produse de patiserie, aluat de patiserie,
pâtés en croûte (plăcinte), biscuiţi petit-beurre,
plăcinte, pesmeţi, pâine fără gluten, cornuri,
pateuri cu ciocolată, pâine nedospită, făină de
grâu, germeni de grâu pentru consum uman,
drojdie, semințe de cânepă procesate (pentru
asezonare), sare.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de brutărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de comandă online
în domeniul restaurantelor care oferă mâncare
la pachet și livrare la domiciliu, 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, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse alimentare,
servicii de vânzare cu amănuntul prin catalog
în legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul prin corespondență în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare
de alimente prin magazine de desfacere cu
amănuntul fără personal, servicii de comerț cu
amănuntul în legătură cu produse de brutărie,
prezentări de produse și servicii de afișare a
produselor (publicitate), servicii de publicitate si
marketing în domeniul alimentatiei publice.

───────

(210) M 2022 09443
(151) 31/12/2022
(732) EUROMARCHET IMPEX SRL,

STR. AL. I. CUZA NR. 235G, SAT
LETEA VECHE, JUD. BACĂU,
COMUNA LETEA VECHE, BACĂU,
ROMANIA

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

(540)

M EURO MARCHET IMPEX

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, organizarea
transportului, servicii de închiriere în legătură cu
transport și depozitare, servicii de închiriere în
legătură cu vehicule, transporturi și depozitare,
servicii de informare, de consiliere și de
rezervare în legătură cu transportul.
40. Prelucrarea lemnului, furnizarea de
informaţii despre tratarea materialelor, tratament
de materiale, reciclarea gunoaielor și deșeurilor,
imprimare, conservarea lemnului, laminarea
lemnului, servicii de strunjirea lemnului, tăierea
și prelucrarea lemnului, uscarea la cuptor a
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lemnului, închirieri de mașini și echipamente
pentru prelucrarea lemnului, furnizare de
informații despre prelucrarea lemnului, tratarea
lemnului cu substanțe de conservare, tratamente
pentru conservarea lemnului (altele decât cele
de vopsire).

───────

(210) M 2022 09444
(151) 31/12/2022
(732) SC SHOPSTER DISTRIBUTION

SRL, STR. FREDERIC CHOPIN
NR. 8, SC. B, ET. 3, AP.35,
SECTOR 2, BUCUREȘTI, 020244,
ROMANIA

(540)

malvys
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
8. Ustensile abrazive (ustensile de mână), tesle
(unelte), ustensile agricole, acţionate manual,
furci agricole (unelte de mână), pompe de
aer, acţionate manual, filiere rotunde, burghie
(unelte de mână), sule, topoare, dispozitive de
întindere a benzilor metalice (unelte de mână),
baionete, maşini de tuns barba, menghine de
banc (ustensile de mână), cosoare, tăişuri pentru
uneltele aşchietoare (componente ale uneltelor
de mână), tăişuri pentru uneltele aşchietoare
(unelte de mână), ustensile pentru ascuţirea
lamelor, lame pentru rindele, lame (unelte de
mână), cuţite (arme), foarfeci pentru marginile
de gazon, maşini de găurit, bomfaiere, cuţite
pentru deschis cutiile, unelte pentru împletit
(unelte de mână), fiare pentru marcare, burghie
de mână, cuţite de altoit, sfredel de mână

pentru dulgherie, foarfeci pentru vite, dălţi
de călăfătuit, dornuri de perforat (unelte de
mână), cuţite ceramice, feliatoare de brânză,
neelectrice, dălţi, satâre fiind cuţite, menghine
de mână pentru tâmplari sau arămari, securi,
fiare de ondulat, răngi, cleşti pentru ondulare,
pensete pentru cuticule/cleşti pentru cuticule,
tacâmuri, bare de tăiat (unelte de mână), cuţite,
unelte pentru tăiat (unelte de mână), pumnale,
ustensile pentru decantarea lichidelor (unelte de
mână), aparate de epilat, electrice şi neelectrice,
aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante,
acţionate manual, ştanţe (unelte de mână)/clupe
(unelte de mână)/cuţite pentru filete (unelte de
mână), săpătoare (unelte de mână), săpătoare
de şanţuri (unelte de mână), cuţitoaie, suporturi
de burghie (unelte de mână), aparate pentru
perforarea urechilor, maiuri pentru pământ
(unelte de mână), unelte aşchietoare (unelte
de mână), feliatoare pentru ouă, neelectrice,
imprimatoare în relief (unelte de mână), pietre
de polizor abrazive, pile abrazive, plăci abrazive,
ace pentru gravură, expandoare (unelte de
mână), piese de extensie pentru suporturile
burghielor de filetat, ondulatoare pentru gene,
cuţite pentru potcovari, pile (tools), aparate
de lustruit unghiile, electrice sau neelectrice/
bureţi de şlefuit pentru unghii, electrici sau
neelectrici, vătraie, burdufuri pentru şeminee
(unelte de mână), patenţi (unelte de mână)/
cleşti de tras sârma (unelte de mână), plăci
de păr, oale de turnare (unelte de mână),
cadre pentru fierăstraiele de mână, dispozitive
de cules fructele (unelte de mână), tăietoare
de fructe, curăţitoare de fructe, ciocane cu
capul rotund (unelte de mână), unelte pentru
împâslire (unelte de mână), unelte pentru
grădină, acţionate manual, sfredele (unelte
de mână), diamante pentru tăiat geamuri
(componente ale uneltelor de mână), fiare de
gofrare, dălţi (unelte de mână), unelte pentru
altoire (unelte de mână), unelte de gravat (unelte
de mână), pietre de şlefuit (unelte de mână)/
pietre de polizor (unelte de mână), pistoale
(unelte de mână), pistoale, acţionate manual,
pentru extrudarea masticurilor, meliţe (unelte
de mână), coase hainault, maşini de tuns
părul de uz personal, electrice sau neelectrice,
maşini de tuns părul pentru animale (ustensile
de mână), maşini de împletit părul, electrice,
pensete pentru îndepărtarea părului, ciocane
(unelte de mână), burghie de mână, acţionate
manual, unelte de mână, acţionate manual,
ustensile de mână pentru ondularea părului,
pompe de mână , mânere pentru uneltele de
mână, acţionate manual, harpoane, harpoane
pentru pescuit, lame de bisturiu (dălţi), săpăligi
(unelte de mână), bărzi/securi pentru cioplit,
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burghie de perforare (componente ale uneltelor
de mână), cuţite pentru cercuri (unelte de
mână), cuţite de vânătoare, dălţi pentru gheaţă,
pulverizatoare insecticid (unelte de mână)/
atomizoare insecticid (unelte de mână)/spray-
uri insecticid (unelte de mână), fiare (unelte
de mână neelectrice), fierăstraie mecanice,
răzătoare mandoline pentru bucătărie, gheare
pentru carne, instrumente sterile pentru piercing,
aparate cu laser pentru îndepărtarea părului,
altele decât cele pentru scopuri medicale, ciocan
de urgenţă, mânere pentru cuţite, polonice
(unelte de mână), calapoade (unelte de mână
pentru cizmari, foarfeci pentru gazon (ustensile
de mână), curele pentru ascuţit din piele, leviere,
cricuri de ridicat, acţionate manual, unelte pentru
marcarea animalelor/unelte pentru marcarea
vitelor, macete, ciocane de lemn (ustensile
de mână), seturi de manichiură, seturi de
manichiură, electrice, cavile de matisit, ciocane
pentru zidari, sape late, freze (unelte de mână),
cuţite de mărunţit/cuţite de descărnat/satâre
fiind cuțite pentru carne, cutii şablon pentru
tăiere la unghi (unelte de mână), colectoare
pentru monede, mojare pentru sfărâmare (unelte
de mână), dălţi pentru scobituri, fiare pentru
rindeluire, ciocane de scos cuiele, acţionate
manual/cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual,
răngi pentru scos cuie (unelte de mână),
dornuri de găurit, cleşti pentru unghii, pile
de unghii, pile de unghii, electrice, unghiere,
electrice sau neelectrice, pile ac, pistoale pentru
etanşare neelectrice, poansoane cu numere,
desfăcătoare de stridii, cuţite de paletă, cuţite
de sculptat (unelte de mână), cuţite de decojit,
seturi de pedichiură, bricege, unelte de perforare
(unelte de mână), târnăcoape, ciocane de abataj/
buciarde, sape (unelte de mână), perforatoare
tip ac, cleşti, cuţite pentru pizza, neelectrice,
cuţite de rindea, rindele, patenţi, fiare de polizat
(unelte pentru lustruit)/unelte de fier pentru
lustruit, fiare de capsulare (unelte de mână),
foarfeci pentru curăţare de crengi/foarfeci de
grădină, foarfeci pentru pomi, boxuri pentru
pumn, cleşti de perforat (unelte de mână),
perforatoare (unelte de mână), instrumente
pentru perforarea biletelor, rindele de fălţuit,
greble (unelte de mână), pisăloage (unelte de
mână)/pisăloage pentru sfărâmat (unelte de
mână), maiuri (unelte de mână), raşpele (unelte
de mână), dispozitive cu clichet (unelte de
mână), curele de ascuţit briciul, casete pentru
briciuri/lame de ras, lame de ras, aparate de
ras, electrice sau neelectrice, doze pentru alezor,
alezoare, nituitoare (unelte de mână), ciocane de
nituit (unelte de mână), săbii, greble pentru nisip,
lame de fierăstrău (componente ale uneltelor
de mână), suporturi pentru fierăstraie, fierăstraie

(unelte de mână), cuţite pentru solzi, foarfeci,
raclete (unelte de mână), raclete pentru schiuri,
unelte de răzuit (unelte de mână), şurubelniţe,
neelectrice, dălţi pentru sculptori, inele pentru
coase, pietre pentru coase/pietre de ascuţit,
mânere pentru coase, coase, pietre pentru
şlefuit, oţeluri de ascuţit/oţeluri pentru cuţite,
instrumente de ascuţit, truse de bărbierit, lame
de foarfecă, foarfeci mecanice (ustensile de
mână), foarfeci de tuns, lopeţi (unelte de mână),
seceri, arme de mână, altele decât armele de
foc, veselă de argint (cuţite, furculiţe şi linguri),
instrumente de ascuţit marginile schiurilor,
acţionate manual, instrumente şi unelte pentru
jupuirea animalelor, baroase, cazmale (unelte de
mână, chei de buloane (unelte de mână)/chei
de piuliţe (unelte de mână), spatule (unelte de
mână), spatule pentru utilizare de către artişti,
linguri, rigle (unelte de mână), unelte de ştanţare
(unelte de mână)/ştanţe (unelte de mână),
bastoane de amestecare pentru amestecarea
vopselei, ciocane pentru piatră, instrumente
de şlefuit, teci pentru săbii, seringi pentru
pulverizarea insecticidelor, tacâmuri (cuţite,
furculiţe şi linguri)/articole pentru masă (cuţite,
furculiţe şi linguri), furculiţe de masă, cuţite
de masă, furculiţe şi linguri de plastic, cuţite
de masă, furculiţe şi linguri pentru bebeluşi,
chei tubulare de tip t, freze de înfiletare
(unelte de mână), ace de tatuat, aparate
pentru tatuat, extractoare de buruieni (unelte de
mână), desfăcătoare de conserve, neelectrice/
deschizătoare de conserve, neelectrice, curele
pentru unelte (suporturi), foarfeci de tăiat crengi,
făraşe (grădinărit), făraşe de grădină, bastoane/
bâte/bastoane pentru poliţişti, cuţite de tăiat ţevi
(unelte de mână), instrumente de tăiat ţevi,
pensete, feliatoare de legume, acționate manual/
mărunţitoare de legume, acționate manual, cuţite
pentru friptură, furculițe pentru friptură, cuţite
de legume, tocătoare de legume, spiralizatoare
de legume, acţionate manual, decojitoare de
legume, acţionate manual, menghine, furci
pentru plivit (unelte de mână), suporturi pentru
barele de ascuţit, foarfeci mari de grădină
(foarfeci), dispozitive de tăiat folia de pe dop
la sticla de vin, acţionate manual, dezizolatoare
pentru sârmă (unelte de mână), dispozitive
de întindere pentru sârma metalică (unelte
de mână), cuțite multifuncționale, dispozitive
manuale de desprins boabele de porumb de pe
știulete, feliatoare manuale de fructe, roboți de
bucătărie manuali.
9. Ochelari 3D, abace, accelerometre,
acumulatori, electrici, hidrometre pentru acid,
acidimetre pentru baterii, alarme acustice/
alarme sonore, cabluri acustice, cuplaje
acustice, actinometre, adaptoare electrice,
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maşini de adunat, antene, aerometre,
aparate de analiză a aerului, sonerii de
alarmă, electrice, alarme, alcoolmetre, alidade,
altimetre, ampermetre, amplificatoare, tuburi de
amplificare/supape de amplificare, anemometre,
(film de) desene animate, baterii anodice/baterii
de înaltă tensiune, anozi, roboţi telefonici,
ochelari anti-orbire, dispozitive anti-interferenţă
(electricitate), sisteme de avertizare anti-furt,
anticatozi, apertometre (optică), corpuri de
iluminat (electricitate), mănuşi din azbest pentru
protecţia împotriva accidentelor, îmbrăcăminte
din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor,
ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri,
aparate şi instrumente pentru astronomie,
receptoare audio şi video, interfeţe audio,
mixere audio, aparatura didactică audiovizuală,
bancomate (ATM), instrumente de azimut,
monitoare pentru bebeluşi, cântare pentru
bebeluşi, genţi adaptate pentru laptopuri,
cântare (balanţe romane)/balanţe (bascule
romane), dispozitive de echilibrare, cititoare
de coduri de bare, barometre, cântare
de baie, baterii, electrice, pentru vehicule/
acumulatoare, electrice, pentru vehicule, baterii
de aprindere, baterii, electrice, baterii pentru
ţigările electronice, recipiente pentru baterii/
recipiente pentru acumulatoare, cutii pentru
baterii/cutii pentru acumulatoare, încărcătoare
de baterii, balize, luminoase, sonerii (dispozitive
de avertizare), betatroane, binocluri, biocipuri,
cutii negre (înregistratoare de date), aparate
de copii heliografice, instrumente de control
pentru boilere, cutii de branşament (electricitate),
aparate pentru respiraţie subacvatică, aparate
pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru
respiraţia artificială, veste anti-glonţ, lacăte
electronice, îmbracăminte anti-glonţ, sirene,
dulapuri pentru difuzoare, cabluri, electrice,
maşini de calculat, inele de calibrare,
calibre, calorimetre, camere video, aparate
de fotografiat (fotografie), tuburi capilare
pentru utilizare în laborator, rigle gradate
pentru tâmplari, suporturi pentru plăcuţe
negre (fotografie), carcase special realizate
pentru aparate şi instrumente de fotografiat,
carcase pentru telefoanele inteligente, case
de marcat, casetofoane, catozi, aparate
catodice anti-coroziune, întrerupătoare cu celulă
(electricitate)/reductoare (electricitate), şnururi
pentru telefonul mobil, aparate de centrare
pentru diapozitivele fotografice, aparate pentru
schimbarea acelor de pick-up, încărcătoare
pentru acumulatoare electrice, încărcătoare
pentru ţigările electronice, staţii de încărcare
pentru vehiculele electrice, instrumente
pentru verificarea francării/instrumente pentru
verificarea timbrării corespondenţei, aparate şi

instrumente folosite în chimie, chipuri (circuite
integrate), bobine inductante (impedanţă),
aparate de cromatografie pentru utilizare
în laboratoare, cronografe (aparate de
înregistrare a timpului), camere cinematografice,
filme cinematografice, expuse, închizători
de circuit, întrerupătoare de circuit, rigle
de calcul circulare, aparate de curăţare
pentru discurile de pick-up/aparate de
curăţare pentru discurile de vinil, lentile de
apropiere, îmbrăcăminte de protecţie împotriva
accidentelor, iradierii şi incendiilor, îmbrăcăminte
de protecţie împotriva incendiilor/articole
de îmbrăcăminte pentru protecţia împotriva
incendiilor, îmbrăcăminte special concepută
pentru laboratoare, cabluri coaxiale, bobine,
electrice, mecanisme pentru aparatele acţionate
cu fise, mecanisme pentru televizoarele
acţionate cu fise, colectoare, electrice,
aparate electrice pentru comutare, comutatoare,
compact-discuri (audio-video), compact-discuri
(memorie numai pentru citire), compact-disc
playere, comparatoare, compasuri de măsurare,
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, software pentru jocuri
pe calculator, stocate, 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, containere
pentru lamele de microscop, containere pentru
lentilele de contact, panouri de comandă
(electricitate), conectori, electrici, sârmă de
cupru, izolată, telefoane fără fir, lentile de
corectare (optică), instrumente cosmografice,
mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate,
detectoare de fise contrafăcute, contoare/
aparate de măsură, cuploare (echipament
de procesare a datelor), cuploare, electrice/
conexiuni, electrice, capace pentru ieşirile
electrice, huse pentru telefoanele inteligente,
huse pentru asistenţii personali digitali (APD),
huse pentru calculatoarele tabletă, manechine
utilizate la testele de impact, creuzete
(laborator)/cupele (laborator), redresoare de
curent, ciclotroane, lămpi pentru camere obscure
(fotografie), camere obscure (fotografie),
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aparate de procesare a datelor, camere
de decompresie, magneţi decorativi, aparate
de demagnetizare pentru benzile magnetice,
densimetre, densitometre, detectoare de
metal pentru scopuri industriale sau militare,
detectoare, aparate de diagnosticare, nu
cele pentru scopuri medicale, diafragme
(acoustică), diafragme pentru aparate ştiinţifice,
diafragme (fotografie), maşini de dictare dictating
machines, aparate de difracţie (microscopie),
rame foto digitale, semne digitale, staţii
meteorologice digitale, asistenţi personali
digitali (APD), busole, tuburi de evacuare,
electrice, altele decât cele pentru iluminat/
tuburi electrice de evacuare, altele decât
cele pentru iluminat, unităţi de disc pentru
calculatoare, discuri, magnetice, aparate pentru
măsurarea distanţei, aparate de înregistrare a
distanţei/aparate pentru înregistrarea distanţei,
aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice,
cutii de distribuţie (electricitate), panouri de
distribuţie (electricitate), console de distribuţie
(electricitate), măşti pentru scufundare, costume
de scufundare, cipuri adn, fluiere pentru câini,
sonerii electrice pentru uşi, dozatoare/dozimetre,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele
mobile, fişiere de muzică descărcabile, fişiere
de imagini descărcabile, grafice descărcabile
pentru telefoanele mobile, uscătoare pentru
fotografii/stative pentru fotografii, instrumente
de măsurat pentru croitorie, stative de
uscare (fotografie), aparate de uscare pentru
tipăriturile fotografice, conducte (electricitate),
dvd playere, dinamometre, dopuri de urechi
pentru scufundători, aparate pentru editarea
filmelor cinematografice, ceasornice cu nisip
(clepsidre), dispozitive pentru iluminarea ouălor,
tuburi de protecţie pentru cablurile de
electricitate, materiale pentru reţelele electrice
(fire de sârmă, cabluri), şine electrificate
pentru montarea spoturilor, garduri electrificate,
aparate electrodinamice pentru comanda de la
distanţă a macazurilor, aparate electrodinamice
pentru transmiterea la distanţă a semnalelor,
bobine electromagnetice, pixuri electronice
(unităţi de afişare vizuală), agende electronice,
traducătoare electronice de buzunar, etichete
electronice pentru produse, panouri informative
cu afişaj electronic, publicaţii electronice,
descărcabile, cititoare de cărţi electronice, zgărzi
electronice pentru dresarea animalelor, sisteme
electronice de control al accesului pentru uşile
cu interblocare, unităţi de efecte electrice şi
electronice pentru instrumentele muzicale, table
electronice interactive, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
partituri muzicale electronice, descărcabile,
afişaje numerice electronice, carduri magnetice

codate, brăţări de identificare codate, magnetice,
cartele codate, aparate de mărit (fotografie),
epidiascoape, egalizatoare (aparate audio),
ergometre, exponometre (contoare de expunere
la lumină), oculare, instrumente care conţin
oculare, ochelari de protecţie, facsimile, aparate
pentru fermentare utilizate în laborator, cabluri
cu fibră optică, aparate pentru tăierea filmelor,
filme, expuse, filtre pentru măştile respiratorii,
filtre pentru utilizare în fotografie, filtre
pentru razele ultraviolete, pentru fotografie,
măsurătoare pentru inele, extinctoare de
incendiu, alarme de incendiu, bătătoare de
stins incendiile, scări de incendiu, duze
pentru furtunurile de stins incendiile, maşini
de stins incendiile, pompe de incendiu,
şalupe de stins incendile, pături ignifuge,
furtun de incendiu, dispozitive de stingere
a incendiilor, becuri pentru bliţ (fotografie),
avertizoare luminoase (semnale luminoase),
bliţuri (fotografie), dischete, debitmetre, ecrane
fluorescente, semnale de ceaţă, neexplozive,
aparate de analiză a alimentelor, cadre
pentru transparenţă fotografică, frecvenţmetre,
cuptoare pentru utilizare în laboratoare/etuve
pentru utilizare în laboratoare, mobilier special
conceput pentru laboratoare, fire fuzibile,
siguranţe, cristale de galenă (detectoare), celule
galvanice, baterii galvanice, galvanometre,
instrumente pentru testarea gazelor, indicatoare
de combustibil/contoare de benzină, gazometre
(instrumente de măsurare), aparate de
măsurare, aparate de satinare pentru tipăriturile
fotografice, centuri cu greutăţi pentru scafandri,
căști pentru comunicare la distanță, senzori
de parcare pentru vehicule, imprimante de
bilete, chingi tip ham ajutătoare la ridicat
greutăți, dispozitive de semnalizare pentru
mânat vitele, videoproiectoare, chei criptografice
descărcabile pentru primit și cheltuit cripto
active, portofele electronice descărcabile,
terminale pentru carduri de credit, paşapoarte
biometrice/paşapoarte electronice, cărţi de
identitate biometrice, sisteme de poziţionare
globală (GPS), mănuşi de protecţie împotriva
accidentelor, mănuşi pentru scafandri, mănuşi
de protecţie împotriva razelor X de uz
industrial, ochelari de protecţie pentru sporturi,
grilaje pentru baterii, dicţionare electronice
portabile, kituri hands-free (mâini libere)
pentru telefoane, casete pentru curăţarea
capului (de înregistrare), căşti de protecţie
pentru sporturi, căşti de radio, aparate
pentru reglarea căldurii, aparate heliografice,
dispozitive de marcare a tivului, aparate
de înaltă frecvenţă, suporturi pentru bobine
electrice, holograme, difuzoare sirenă, roboţi
umanoizi cu inteligenţă artificială pentru utilizare
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în cercetare științifică, hidrometre, higrometre,
fire de identificare pentru cablurile electrice,
mantale de identificare pentru cablurile electrice,
carduri de identitate, magnetice, dispozitive de
pornire, electrice, pentru pornirea de la distanţă/
dispozitive electrice pentru pornirea de la
distanţă, incubatoare pentru culturile bacteriene,
indicatoare automate pentru presiune joasă în
anvelope, inductoare (electricitate), detectoare
cu infraroşu, 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), aparate de marcat
fiscale, aparate de ionizare, nu cele pentru
tratarea aerului sau apei, calibre (instrumente
de măsurare), manşe de comandă pentru
calculatoare, altele decât cele pentru jocurile
video, tonomate, muzicale/automate muzicale
acţionate de fise (tonomate), tonomate pentru
calculatoare, cutii de joncţiune (electricitate),
manşoane de joncţiune pentru cablurile
electrice, genunchiere pentru muncitori, tăvi
de laborator, centrifuge de laborator, roboţi de
laborator, lactodensimetre, lactometre, laptopuri,
lasere, nu cele pentru scopuri medicale, capace
pentru lentile, lentile pentru astrofotografie,
cântare pentru scrisori, mire de nivelare
(instrumente topografice)/stadii (instrumente
topografice), instrumente de nivelare, nivele
(instrumente pentru determinarea orizontalei),
aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii,
colaci de salvare, veste de salvare, centuri de
salvare, plute de salvare, capsule de salvare
pentru dezastre naturale, regulatoare de lumină,
electrice, indicatoare electronice cu emisie de
lumină, diode cu emisie de lumină (led),
balasturi pentru iluminat, paratrăsnete/eclatoare,
limitatoare (electricitate), încuietori, electrice,
lochuri (instrumente de măsurare), indicatoare
de pierdere electrică, difuzoare, lanterne magice,
casete magnetice, fire magnetice, suporturi
magnetice de date, codificatoare magnetice,
unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare,
aparate de rezonanţă magnetică (IRM), nu cele
pentru scopuri medicale, magneţi, lupe (optică),
compasuri/busole marine, sonde marine de
adâncime, trasatoare paralele (tâmplărie),
geamanduri de marcare, stâlpi pentru antenele
fără fir, instrumente matematice, măsuri, aparate
pentru măsurarea grosimii articolelor din piele,
aparate de măsurat, dispozitive de măsurat,
electrice, sticlărie gradată, instrumente de
măsurare, aparate pentru măsurarea grosimii
pielii, linguri pentru măsurare, megafoane,
carduri de memorie pentru aparatele de
jocuri video, nivele de mercur, baloane

meteorologice, instrumente meteorologice,
metronoame, şuruburi micrometrice pentru
instrumentele optice, micrometre/instrumente
de măsură, microfoane, microprocesoare,
microscoape, microtoame, contoare de distanţă
parcursă pentru vehicule/înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, oglinzi pentru
inspecţia muncii, oglinzi (optică), telefoane
mobile/celulare/telefoane celulare, modemuri,
maşini de numărat şi sortat bani, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale, monitoare (componente hardware
pentru calculatoare), monitoare (programe
de calculator), mouse (periferice pentru
calculatoare), mouse pad-uri/suporturi pentru
mouse, protecţii dentare pentru sporturi, aparate
şi instrumente nautice, aparate de semnalizare
navală, sisteme de navigaţie pentru vehicule
(calculatoare de bord), instrumente de navigaţie,
ace pentru pick-upuri/ace de pick-up, ace
pentru busolele topografice, semne cu neon,
plase de protecţie împotriva accidentelor, cleme
pentru nas pentru scufundători şi înotători,
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, aparate de transvazare
a oxigenului, ozonizatoare (ozonizoare),
contoare de parcare, acceleratoare de
particule, pedometre, vizoare (lupe) pentru
uşi, periscoape, cutii petri, discuri de pick-
up/discuri de înregistrare audio, fotocopiatoare
(fotografice, electrostatice, termice), fotometre,
aparate de foto telegrafie, celule fotovoltaice,
aparate şi instrumente pentru fizică, pince-
nez, pipete pentru laborator, tuburi pitot,
planşete topografice (instrumente topografice),
planimetre, plăci pentru baterii, plottere, prize
electrice, fire cu plumb, calculatoare de
buzunar, polarimetre, playere media portabile,
aparat de măsurare cu precizie, balanţe de
precizie, conectori pentru indicatoarele de
presiune pentru supape, manometre, aparate
de măsurare a presiunii, indicatoare de
presiune, circuite imprimate, plăci de circuite
imprimate, imprimante pentru utilizare împreună
cu calculatoarele, prisme (optică), sonde pentru
scopuri ştiinţifice, procesoare (unităţi centrale
de procesare)/unităţi centrale de procesare
(procesoare), ecrane de proiecţie, aparate de
proiecţie, dispozitive de protecţie împotriva
accidentelor pentru uz personal, dispozitive
de protecţie împotriva razelor X, nu cele
pentru scopuri medicale, costume de protecţie
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pentru aviatori, căşti de protecţie, măşti de
protecţie, nu pentru scopuri medicale, folii
de protecţie adaptate pentru ecranele de
calculator, folii de protecţie adaptate pentru
telefoanele inteligente, raportoare (instrumente
de măsurare), dispozitive de perforare a
cartelelor pentru birou, butoane pentru sonerii,
pirometre, indicatoare de cantitate, aparate
radar, pagere radio, aparate radiologice pentru
scopuri industriale, ecrane de radiologie pentru
scopuri industriale, radiouri, aparate de emisie
pentru radiotelegrafie, aparate de emisie pentru
radiotelefonie, dispozitive de siguranţă pentru
traficul feroviar, aparate pentru măsurarea
distanţelor/telemetre, cititoare (echipament de
procesare a datelor), camere pentru vederea
din spate a vehiculului, pick-upuri, articole de
îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea
accidentelor, veste de siguranţă reflectorizante,
refractometre, refractoare, aparate de reglare,
electrice, relee, electrice, instalaţii electrice
pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor
industriale, dispozitive pentru control de la
distanţă, lasere de salvare cu semnale
luminoase, cartuşe de cerneală, neumplute,
pentru imprimante sau fotocopiatoare, pedale
wah-wah, instrumente de măsurare a, cap
de manechin pentru cursuri de coafor
(material didactic), dispozitive pentru proiecţia
tastaturilor virtuale, pături de supravieţuire,
bărci de salvare, analizoare pentru dimensiunea
nanoparticulelor, bureți pentru căști, mănuși
dotate cu senzori, dispozitiv de indicare cu
bilă pentru calculator (trackball), emoticoane
descărcabile pentru telefoane mobile, roboți
pentru teleprezență, termostate digitale pentru
control climatic, senzori piezoelectrici, diode
organice electroluminescente (OLED), diode
emițătoare de lumină cu puncte quantice (qled),
pipete pentru măsurare, altele decât de uz
medical sau de uz menajer, computer game
software, downloadable, torțe de semnalizare
pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice,
suporturi adaptate pentru laptopuri, articole
pentru acoperirea capului sub formă de
căști de protecție, rezistenţe, electrice, măşti
de protectie respiratorie pentru purificarea
aerului, măşti de respiraţie, altele decât cele
pentru respiraţia artificială, manechine de
resuscitare (materiale didactice), simulatoare
pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare,
retorte, suporturi pentru retorte, contoare de
rotaţie, reostate, căşti (toci) pentru echitaţie,
indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice,
baghete indicatoare pentru aflarea surselor
de apă, rigle (instrumente de măsurare),
linii (instrumente de măsurare), zaharometre,
plase de siguranţă/plase de salvare, prelate

de protecţie, centuri de siguranţă, altele
decât cele pentru scaune de vehicule şi
echipamente sport, salinometre, aparate de
navigaţie prin satelit, detectoare de semnale
de satelit, sateliţi pentru scopuri ştiinţifice,
cântare, cântare analizoare de greutate, scanere
(echipamente de procesare a datelor), diafragme
pentru fotogravură, calibre pentru şuruburile
cu filet, dispozitive de securitate de tip
token (dispozitive de criptare), roboţi de
securitate pentru supraveghere, bastoane selfie
(monopode), lentile selfie, semi-conductoare,
sextanţi, manşoane pentru cablurile electrice,
încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor,
iradierii şi incendiilor, declanşatoare (fotografie),
obturatoare (fotografie), lunete de vizare
pentru armele de foc/lunete telescopice pentru
armele de foc, sonerii de semnalizare, lămpi
de semnalizare, panouri de semnalizare,
luminoase sau mecanice, fluiere de
semnalizare, geamanduri de semnalizare,
semnale, luminoase sau mecanice, indicatoare
mecanice, indicatoare, luminoase, simulatoare
pentru conducerea şi controlul vehiculelor,
huse pentru laptopuri, calibre culisante,
proiectoare de diapozitive/aparate cu proiecţie
prin transparenţă, rigle de calcul, aparate
pentru măsurarea unghiurilor de înclinare/
clinometre/indicatori de pantă/inclinometre,
inele inteligente, ochelari inteligenţi, telefoane
inteligente, ceasuri inteligente, detectoare de
fum, tuburi cu oxigen, baterii solare, panouri
solare pentru producerea de energie electrică,
căşti pentru sudori, valve solenoid (comutatoare
electromagnetice), sonare, suporturi de
înregistrare audio, benzi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate
de reproducere a sunetelor, instrumente de
localizare a sunetului, linii de sondaj, aparate
şi maşini de sondaj, sonde cu greutate
de plumb, paravane anti-scantei, portavoce,
lanţuri pentru ochelari, şnururi pentru ochelari,
lentile pentru ochelari, rame pentru ochelari,
tocuri pentru ochelari, ochelari, spectografe,
spectroscoape, aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule, indicatoare de viteză, aparate
de măsurare a vitezei (fotografie), regulatoare
de viteză pentru pick-upuri, sferometre, nivele
cu bulă de aer, role (fotografie), fluiere pentru
sporturi, sisteme de aspersoare pentru protecţia
împotriva incendiilor, vincluri pentru măsurare,
echere pentru măsurare, regulatoare pentru
iluminarea scenei, stative pentru aparatele foto,
cabluri demaroare pentru motoare, aparate
pentru direcţie, automate, pentru vehicule,
transformatoare amplificatoare, casetofoane
portabile, stereoscoape, aparate stereoscopice,
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distilatoare pentru experimentele de laborator,
stroboscoape, subwoofere, sulfitometre, ochelari
de soare, instrumente topografice, lanţuri
topografice, aparate şi instrumente topografice,
nivele topografice, tablouri de distribuţie,
întrerupătoare, electrice, rigle în formă det
(teuri) pentru măsurare, calculatoare tip tabletă,
tahometre, magnetofoane, taximetre, materiale
didactice, roboţi de învăţare, protecţii pentru
dinţi, aparate de telecomunicaţii sub formă de
bijuterii, fire de telegraf, telegrafe (aparate),
receptoare de telefon, aparate de telefon,
transmiţătoare pentru telefon, fire de telefon,
teleimprimatoare, telepromptere, teleruptoare,
telescoape, lunete telescopice pentru artilerie,
televizoare, indicatoare de temperatură, etichete
indicatoare de temperatură, nu cele pentru
scopuri medicale, terminale (electricitate),
eprubete, instrumente şi maşini pentru testarea
materialelor, aparate de testare, nu cele pentru
scopuri medicale, dispozitive pentru combaterea
furturilor, electrice, teodolite, camere de
imagistică termică, supape termionice/tuburi
termionice, termohigrometre, termometre, nu
cele pentru scopuri medicale, termostate,
termostate pentru vehicule, calculatoare client
subţire (thin client), lupe textile, distribuitoare
automate de bilete, comutator temporizat,
automat, aparate de înregistrare a timpului,
ceasuri (dispozitive de înregistrare a timpului),
braţe de pick-up, cartuşe de toner,
neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare,
totalizatoare, conuri de trafic, semafoare
de circulaţie (dispozitive de semnalizare),
transformatoare (electricitate), tranzistoare
(electronice), transmiţătoare de semnale
electronice, transmiţătoare (telecomunicaţii),
seturi de transmisie (telecomunicaţii), plăci
transparente (fotografie)/diapozitive (fotografie),
transpondere, triode, trepiede pentru aparatele
de fotografiat, urinometre, unităţi flash usb,
manometru de vid, tuburi de vid (radio),
variometre, radiouri pentru vehicule, triunghiuri
de avertizare a avarierii vehiculului, verniere,
aparate de înregistrare video, casete video,
casete cu jocuri video, ecrane video, telefoane
video, monitoare video pentru bebeluşi,
vizoare, fotografice, căşti de realitate virtuală,
viscozimetre, viziere pentru căşti, regulatoare
de tensiune pentru vehicule, dispozitive de
protecţie împotriv a supratensiunii, voltmetre,
maşini de vot, plăcuţe pentru circuite integrate,
staţii radio portabile (walkie-talkie), tăvi pentru
developare (fotografie), indicatoare de nivel
al apei, undametre, dispozitive purtabile de
urmărirea activităţii, calculatoare purtabile,
monitoare de afişare video purtabile, poduri-
bascule, instrumente şi aparate de cântărire,

greutăţi, alarme cu fluier, conuri de vânt
pentru indicare a direcţiei vântului, conectori
de doză (electricitate), sisteme de cabluri
electrice pentru automobile, fire, electrice, măşti
de protecţie pentru muncitori, suporturi de
odihnă pentru încheieturile mâinilor pentru
utilizare la calculator, tuburi cu raze x, nu
cele pentru scopuri medicale, aparate cu raze
X, nu cele pentru scopuri medicale, filme
radiologice (cu raze x), expuse, fotografii
cu raze X, altele decât cele pentru scopuri
medicale, aparate şi echipamente de producere
a razelor X, altele decât cele pentru uz
medical, huburi de automatizare domestică
huburi pentru case inteligente, seturi de date,
înregistrate sau descărcabile, aparate de afișaj
în câmpul vizual, pentru vehicule, difuzoare
inteligente, dispozitive de blocare biometrice,
bile extinctoare, difuzoare purtabile, dispozitive
portabile de măsurare a prafului ultrafin,
telefoane inteligente pliabile, lanterne pentru
telefoane inteligente, scanere 3D, difuzoare sub
formă de straturi subțiri, microfoane cu difuzor
fără fir, scanere (aparate) pentru diagnosticarea
autovehiculelor, costume haptice, altele decât
de uz medical, inele luminoase de selfie
pentru telefoane inteligente, încărcătoare pentru
telefoane mobile, protecții de ecran pentru
telefoane mobile, semnale (luminoase) de
avertizare, semnale (luminoase) de siguranță,
suporturi inelare pentru telefoane mobile, seturi
de căști cu microfon, seturi de căști cu microfon
pentru jocuri video, programe de calculator
descărcabile pentru tranzacții cu criptomonede
folosind tehnologie blockchain, aparate de
electroliză pentru laborator, generatoare de gaz
pentru calibrare, aparate de testare a laptelui
matern, altele decât pentru uz medical sau
veterinar, încărcătoare portabile, amplificatoare
pentru servomotoare, dispozitive electronice
de control pentru servomotoare, computere
cuantice, controlere de interfață digitală pentru
instrumente muzicale cu rol de interfețe audio,
bioreactoare de laborator, bioreactoare de
cultură celulară pentru cercetare științifică,
suporturi adaptate pentru telefoane mobile și
telefoane mobile inteligente, suporturi pentru
telefon în interiorul autovehiculului, dispozitive
de afișare montate pe cap, imprimante portabile
fără fir pentru laptopuri și dispozitive mobile,
ochelari de corectare a daltonismului, carcase
pentru lentile de contact încorporând funcții de
curățare cu ultrasunete, airbaguri de siguranță
pentru protecție la căzături, căști neuronale,
altele decât pentru scopuri medicale, difuzoare
portabile, etiloteste, suporturi cu funcție de
răcire pentru laptopuri, ventilatoare pentru răcire
la interiorul computerelor, pedale de chitară,
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pentru efecte, softuri descărcabile ca dispozitive
medicale (samd), scaune de evacuare, covorașe
de bord pentru susținerea telefoanelor mobile și
telefoanelor inteligente, dispozitive de comandă
și control pentru servomotoare, măști de praf
cu funcție de purificare a aerului, actuatoare
electrice, actuatoare electrice liniare.
10. Centuri abdominale, corsete abdominale,
comprese abdominale, aparate pentru tratarea
acneei, ace de acupunctură, instrumente
electrice de acupunctură, dozatoare de aerosoli
pentru scopuri medicale, perne de aer pentru
scopuri medicale, perne gonflabile/pneumatice
pentru scopuri medicale, saltele cu aer
pentru scopuri medicale, saltele gonflabile/
pneumatice pentru scopuri medicale, tărgi
pentru ambulanţă, aparate de anestezie, măşti
de anestezie, analizoare pentru identificarea
bacteriilor utilizate în scopuri medicale, brăţări
anti-greaţă, brăţări anti-reumatism, inele anti-
reumatism, aparate pentru testarea adn şi
arn utilizate în scopuri medicale, aparate
pentru regenerarea celulelor stem utilizate
în scopuri medicale, branţuri supinătoare
pentru încălţăminte, fotolii de uz medical sau
stomatologic, dinţi artificiali, maxilare artificiale,
membre artificiale, piele artificială pentru scopuri
chirurgicale, aparate pentru respiraţie artificială,
sâni artificiali, ochi artificiali, tetine pentru
hrănire pentru bebeluşi/suzete pentru hrănirea
bebeluşilor, pistoale de hrănire de uz veterinar/
seringi de administrare de uz veterinar,
bandaje ortopedice pentru articulaţii/bandaje
ortopedice pentru articulații, bandaje, elastice,
tăviţe renale pentru scopuri medicale, ploşti,
paturi cu vibraţii, paturi special concepute
pentru scopuri medicale, centuri pentru scopuri
medicale, centuri, electrice, pentru scopuri
medicale, implanturi biodegradabile de fixare
a oaselor, pături, electrice, pentru scopuri
medicale, aparate pentru testare a sângelui,
aparate de kinetoterapie de uz medical,
analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale,
aparate pentru monitorizare a compoziţiei
corporale, ghete pentru scopuri medicale,
brăţări pentru scopuri medicale, stimulatoare
cerebrale, pompe de sân, perii pentru
curăţarea cavităţilor corporale, canule, truse
pentru instrumente utilizate de medici, truse
dotate cu instrumente medicale, cleşti pentru
castrare, catguturi, catetere, saltele pentru
naştere, clipsuri , chirurgicale, îmbrăcăminte
specială pentru camerele de operare,
scaune toaletă, articole de îmbrăcăminte
de compresie, compresoare (chirurgicale),
prezervative, containere special concepute
pentru deşeurile medicale, contraceptive, ne
chimice, plasturi de răcire pentru scopuri

medicale, comprese de răcire pentru prim
ajutor, cuţite pentru bătături, corsete pentru
scopuri medicale, cârje, ventuze, perne pentru
scopuri medicale, defibrilatoare, freze dentare,
aparate şi instrumente dentare, aparate dentare,
electrice, fotolii stomatologice, proteze/seturi
de dinţi artificiali, aparatede diagnosticare
pentru scopuri medicale, dializoare, irigatoare
pentru spălături interne, tuburi de drenaj
pentru scopuri medicale, cearşafuri pentru
bolnavi, sticle cu picurător pentru scopuri
medicale, picurătoare pentru scopuri medicale,
tetine pentru bebeluşi/suzete pentru bebeluşi,
cornete acustice, pense auriculare, dopuri pentru
urechi (dispozitive de protecţie a urechii),
ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale,
electrocardiografe, electrozi pentru uz medical,
camere de endoscopie pentru scopuri medicale,
aparate pentru clismă de uz medical, aparate
pentru masajul estetic, biberoane/sticle pentru
bebeluşi, supape pentru biberoane, tetine pentru
biberoane, filtre pentru razele ultraviolete, pentru
scopuri medicale, dispozitive de protecţie pentru
deget utilizate în scopuri medicale, forcepsuri,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
mobilier special conceput pentru scopuri
medicale, centuri galvanice pentru scopuri
medicale, apărătoare de degete pentru scopuri
medicale, dispozitive galvanice terapeutice,
gastroscoape, mănuşi pentru scopuri medicale,
mănuşi pentru masaj, hemocitometre, proteze
capilare, aparate auditive, antifoane pentru
urechi, stimulatoare cardiace, aparate de
monitorizare a ritmului cardiac, perne de
încălzire, electrice, pentru scopuri medicale/
termofoare, electrice, pentru scopuri medicale,
aparate terapeutice cu aer cald, aparate cu
vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale,
inhalatoare cu hidrogen, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, seringi hipodermice,
centuri hipogastrice, pungi cu gheaţă pentru
scopuri medicale, dispozitive implantabile de
administrare subcutanată a medicamentelor,
cearşafuri pentru incontinenţă, incubatoare
pentru scopuri medicale, incubatoare pentru
bebeluşi, inhalatoare, injectoare pentru
scopuri medicale, insuflatoare, elevatoare
pentru pacienţi/ elevatoare pentru ridicarea
pacienţilor, bandaje pentru genunchi, ortopedice,
bisturie pentru scopuri chirurgicale, lămpi
pentru scopuri medicale, lanţete, lasere
pentru scopuri medicale, lentile (proteze
intraoculare) pentru implantare chirurgicală/
proteze intraoculare (lentile) pentru implantare
chirurgicală, piepteni pentru îndepărtarea
păduchilor, păpuşi gonflabile (păpuşi pentru
sex), aparate de rezonanţă magnetică (IRM)
pentru scopuri medicale, măşti utilizate de
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către personalul medical, aparate de masaj,
centuri pentru gravide, aparate şi instrumente
medicale, fire-ghid medicale, cupe menstruale,
aparate de microdermabraziune, oglinzi pentru
stomatologi, oglinzi pentru chirurgi, aspiratoare
nazale, ace pentru scopuri medicale, aparate
pentru vite utilizate în obstetrică, aparate
utilizate în obstetrică, mese de operaţie,
cheratometre oftalmometre, oftalmoscoape,
aparate ortodontice, benzi de cauciuc
ortodontice, centuri ortopedice, încălţăminte
ortopedică, tălpi ortopedice, articole ortopedice,
pernuţe pentru prevenirea escarelor pe corpul
pacienţilor, pesare, aparate pentru exerciţii
fizice de uz medical, aparate de fizioterapie,
pivoţi pentru dinţii artificiali, feşe gipsate pentru
scopuri ortopedice, pisoare portabile, sonde
pentru scopuri medicale, dispozitive de protecţie
împotriva razelor X, pentru scopuri medicale,
pulsometre, pompe pentru scopuri medicale,
bastoane tetrapod pentru scopuri medicale,
lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale,
aparate radiologice pentru scopuri medicale,
monitoare radiologice pentru scopuri medicale,
aparate de radioterapie, tuburi de radium
pentru scopuri medicale, recipiente pentru
aplicarea medicamentelor, respiratoare pentru
respiraţia artificială, măşti respiratorii pentru
respiraţia artificială, aparate de resuscitare,
fierăstraie pentru scopuri chirurgicale, scalpele,
foarfeci pentru chirurgie, jucării sexuale, eşarfe
(bandaje de susţinere), perne soporifice pentru
insomnie, sfigmotensiometre/aparate pentru
măsurarea tensiunii arteriale/sfigmomanometre,
spirometre (aparate medicale), scuipători pentru
scopuri medicale, atele, chirurgicale, linguri
pentru administrarea medicamentelor, stenturi,
cearşafuri sterile, chirurgicale, stetoscoape,
ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă,
brancarde, cu roţi/tărgi, cu roţi, suporturi pentru
platfus, sonde chirurgicale, bureţi chirugicali,
aparate şi instrumente chirurgicale, cuţite
chirurgicale, câmpuri chirurgicale, implanturi
chirurgicale alcătuite din materiale artificiale,
roboţi chirurgicali, bandaje suspensoare, ace
de sutură, materiale de sutură, seringi pentru
injecţii, seringi pentru scopuri medicale, protecţii
dentare pentru uz stomatologic, inele pentru
dentiţie, etichete indicatoare de temperatură
utilizate în scopuri medicale, aparate de testare
pentru scopuri medicale/aparate utilizate în
analizele medicale, pungi termice utilizate
în acordarea primului ajutor, comprese
termoelectrice (chirurgie), termometre pentru
scopuri medicale, fire de sutură, chirurgicale,
amortizoare pentru cârje, separatoare de degete
pentru scopuri ortopedice, tomografe pentru
scopuri medicale, raclete pentru curăţarea

limbii, apăsătoare de limbă, aparate de
tracţiune pentru scopuri medicale, aparate
pentru tratarea surzeniei, trocare, suspensoare/
bandaje herniare, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, centuri ombilicale,
sonde uretrale, seringi uretrale, ploşti ca
vase, aparate şi instrumente urologice, seringi
uterine, seringi vaginale, vaporizatoare pentru
scopuri medicale, aparate şi instrumente
veterinare, aparate de vibromasaj, cadre
pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, costume exoscheletice
robotizate, de uz medical, benzi pentru
acupresură, cleme pentru tetine/cleme pentru
suzete, aparate pentru măsurarea colesterolului,
halate pentru examinarea pacienților, inele
biomagnetice de uz terapeutic sau medical,
măști faciale terapeutice, dispozitive pentru
masaj gingival pentru bebeluși, zdrobitoare
de medicamente, glucometre/dispozitive pentru
măsurarea nivelului de glucoză din sânge, lămpi
curative de uz medical, aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, materiale de umplere a
golurilor din structura osoasă, realizate din
materiale artificiale, camere de inhalare/ camere
de inhalare, mese pentru examinare medicală,
nanoroboţi pentru scopuri medicale/naniţi pentru
scopuri medicale, benzi de kinesiologie, aparate
medicale de răcire pentru tratarea insolațiilor,
aparate de răcire medicale pentru utilizare
în hipotermie terapeutică, tăietoare de pastile,
măşti sanitare pentru scopuri medicale, măşti
cu led pentru scopuri terapeutice, pungi de
apă pentru scopuri medicale, cadre de mers
cu roţi pentru facilitarea mobilităţii, aparate
cu raze X pentru scopuri medicale, fotografii
cu raze X pentru scopuri medicale, tuburi
cu raze X pentru scopuri medicale, aparate
şi echipamente de producere a razelor X,
pentru scopuri medicale, concentratoare de
oxigen pentru uz medical, bandaje pentru
susținere, cască cu terapie laser pentru tratarea
calviției, măști de unică folosință încălzite cu
abur, pentru scopuri terapeutice, plasturi de
unică folosință încălziți cu abur, pentru scopuri
terapeutice, implanturi contraceptive, dispozitive
intrauterine, dispozitive de monitorizare pentru
diabetici, audiometre, costume haptice pentru
scopuri medicale, aparate de testare a
laptelui matern, pentru scopuri medicale, tuburi
capilare de uz medical, cristale pentru scopuri
terapeutice, stenturi acoperite cu substanțe
medicamentoase, pentru tromboze, bețișoare
auriculare portabile cu funcție endoscopică,
pistoale de masaj electrice, căști neuronale
pentru scopuri medicale, măști sanitare, măști
sanitare reutilizabile din tifon, aparate de
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tratament facial estetic cu ultrasunete, linguri
pentru pacienti cu tremor .
11. Arzătoare cu acetilenă, generatoare de
acetilenă, torţe cu acetilenă, aparate de
odorizare a aerului, aparate de răcire a
aerului, preîncălzitoare de aer, uscătoare cu
aer, instalaţii de filtrare a aerului, aparate de
aer condiţionat pentru vehicule, supape de aer
pentru instalaţiile de încălzire cu abur, aparate
şi maşini de purificare a aerului, sterilizatoare de
aer, friteuze cu aer, instalaţii de aer condiţionat,
aparate de aer condiţionat, arzătoare de alcool,
dispozitive anti-reflexie pentru vehicule (corpuri
de iluminat) / dispozitive contra orbirii pentru
vehicule (corpuri de iluminat), duze anti-stropire
pentru robinete, aparate de filtrare pentru acvarii,
încălzitoare pentru acvarii, lumini pentru acvarii,
lămpi cu arc, instalaţii pentru transportul cenuşei,
automate, autoclave, electrice, pentru gătit /
oale sub presiune, electrice, cuptoare pentru
brutărie, grătare, căzi de baie, căzi de baie
pentru băi de şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii
pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie,
încălzitoare pentru pat, aparate pentru răcirea
băuturilor, lumini pentru biciclete, bideuri, pături,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale,
ţevi de cazan (tuburi) pentru instalaţiile de
încălzire, cazane, altele decât componentele
maşinilor, aparate de sterilizare a cărţilor,
suporturi pentru arzătoarele de gaz, aparate de
prăjit pâinea / prăjitoare de pâine, maşini de
făcut pâine, maşini de copt pâine, arzătoare
pentru lămpi, arzătoare, felinare cu lumânări,
carbon pentru lămpile cu arc, covoare încălzite
electric, corpuri de iluminat pentru plafoane,
radiatoare de încălzire centralizată, candelabre,
canale de fum pentru coşuri, suflante pentru
coşurile de fum, lampioane chinezeşti, fântâni
de ciocolată, electrice, aparate de cromatografie
pentru scopuri industriale, camere sterile
(instalaţii sanitare), articole de îmbrăcăminte
încălzite electric, prăjitoare de cafea, filtre de
cafea, electrice, maşini de cafea, electrice,
bobine (componente ale instalaţiilor de distilare,
încălzire sau răcire), ustensile pentru gătit,
electrice, aragazuri / maşini de gătit, aparate
şi instalaţii de gătit, inele pentru gătit, plite
electrice, cutii de răcire, electrice / răcitoare,
electrice, răcitoare pentru cuptoare / cuve
de răcire pentru cuptoare, instalaţii de răcire
pentru apă, instalaţii de răcire pentru lichide,
maşini şi instalaţii de răcire, instalaţii şi
echipamente de răcire, instalaţii de răcire
pentru tutun, lămpi cu lumină rece, vane
(încălzire), friteuze, electrice, dispozitive de
dezgheţare pentru vehicule, aparate pentru
deshidratarea deşeurilor alimentare, cuptoare
dentare, aparate de dezodorizare, nu cele pentru

uz personal, instalaţii de desalinizare, aparate
de desicare, lumini direcţionale pentru biciclete,
frigidere, aparate de răcire și congelatoare
pentru depozitare în scopuri medicale, lămpi
terapeutice, nu pentru scopuri medicale, sistem
de cultură hidroponică, recipienți termici electrici,
aparate pentru deshidratat alimente, electrice,
aparate de încălzit mâinile cu alimentare la usb,
încălzitoare de căni cu alimentare la usb, aparate
pentru gătit cușcuș, electrice, lămpi standard/
lămpi de podea, vase pentru tajine, electrice/
vase pentru tajine, electrice, proiectoare de
lumină, mașini de ceață, aparate si instalatii de
încălzire prin pardoseală, umidificatoare, mașini
electrice de făcut lapte de soia, capsule de
cafea, goale, pentru aparate electrice de cafea,
distribuitoare electrice de băuturi, tuburi de
descărcare, pentru iluminat, electrice, aparate
de dezinfectare, aparate de dezinfectare pentru
scopuri medicale, coloane de distilare, aparate
de distilare *, lanterne pentru scufundare,
emiţătoare pentru irigaţii cu picurare (fitinguri
pentru irigaţii), aparate de uscare, aparate
de uscare pentru nutreţ şi furaj / aparate
de uscare pentru furaj, aparate şi instalaţii
de uscare, evaporatoare, vase de expansiune
pentru instalaţiile de încălzire centralizată, hote
de extracţie pentru bucătării, fiare de călcat cu
abur pentru ţesături, instalaţii cu beculeţe pentru
decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru
decoraţiuni festive, ventilatoare (aer condiţionat),
ventilatoare (componente ale instalaţiilor de aer
condiţionat), ventilatoare electrice pentru uz
personal, aparate de alimentare pentru cazanele
de încălzire, filamente pentru lămpile electrice,
filtre pentru aerul condiţionat, filtre pentru
apa potabilă, şeminee, domestice, fitinguri,
formate, pentru cuptoare / fitinguri formate
pentru cuptoare, torţe, coşuri de faclă pentru
utilizare în industria petrolieră, drumuri de fum
pentru cazanele de încălzire, instalaţii de tras
apa, aparate de gătit la aburi, electrice, saci
pentru picioare, încălziţi electric, încălzitoare
pentru picioare, electrice sau neelectrice, forje,
portabile, fântâni, congelatoare, brichete pentru
aprinderea gazului, aparate pentru prăjirea
fructelor, aparate de dezinfectare, nu cele pentru
scopuri medicale, grătare de cuptor, cenuşare
pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru
cuptoare, cuptoare, altele decât cele utilizate în
laborator, brichete cu gaz, aparate de epurare
a gazelor, epuratoare de gaz (componente ale
instalaţiilor cu gaz) / epuratoare (componente
ale instalaţiilor cu gaz), arzătoare pe gaz,
boilere cu gaz, lămpi cu gaz, condensatoare
de gaz, altele decât componentele maşinilor,
arzătoare germicide, lămpi germicide pentru
purificarea aerului, aparate pentru încălzirea
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lipiciului, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor pentru băi, lanterne pentru cap /
lămpi portabile cu fixare pe cap, faruri pentru
automobile, cămine, acumulatoare de căldură,
regeneratoare de căldură, schimbătoare de
căldură, altele decât componentele maşinilor,
pompe de căldură, pistoale cu aer cald,
încălzitoare pentru vitrine, încălzitoare pentru
băi, încălzitoare pentru vehicule, încălzitoare
pentru fiare, încălzitoare, electrice, pentru
biberoane, aparate de încălzire, instalaţii de
încălzire, instalaţii de încălzire (apă) / instalaţii
pentru încălzirea apei, cazane de încălzire,
aparate de încălzire pentru combustibili solizi,
lichizi sau gazoşi, aparate de încălzire, electrice,
elemente de încălzire, plite de încălzire, aparate
de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la
vehicule, filamente de încălzire, electrice, perne
cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri
medicale / pernuţe cu încălzire, electrice, nu cele
pentru scopuri medicale, aparate de încălzire
şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi
reci, cuptoare cu aer cald, aparate cu aer cald,
fitinguri pentru baie cu aer cald, reşouri, sticle
cu apă caldă, numere luminoase pentru case,
umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire
centralizată, hidranţi, aparate pentru hidromasaj,
maşini şi aparate de făcut gheaţă, maşini
de făcut îngheţată, încălzitoare cu imersie,
arzătoare incandescente, incineratoare, aparate
de ionizare pentru tratarea aerului sau apei,
ceainice, electrice, mobilier pentru cuptoarele de
ardere (suporturi), cuptoare de ardere, maşini
de gătit (cuptoare), arzătoare de laborator,
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, cazane
pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat,
uscătoare de rufe, electrice, roci vulcanice
utilizate la grătarele în aer liber, supape pentru
controlul nivelului în rezervoare, 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,
aparate de încărcare pentru cuptoare, filamente
cu magneziu pentru iluminat, prăjitoare de malţ,
generatoare de microbule pentru băi, cuptoare
cu microunde (aparate de gătit), cuptoare cu
microunde pentru scopuri industriale, instalaţii de

răcire a laptelui, lămpi pentru mineri, robinete
pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile
de apă, lumini pentru motociclete, aparate
de gătit multifuncţionale, lămpi pentru unghii,
reactoare nucleare, lămpi cu petrol, arzătoare
cu petrol, aparate pentru spălarea / absorbţia
uleiului, fântâni ornamentale, fitinguri pentru
cuptoare din argilă refractară, arzătoare cu
oxihidrogen, pasteurizatoare, țevi (componente
ale instalaţiilor sanitare) / ţevi de apă
pentru instalaţiile sanitare, încălzitoare pentru
farfurii, încălzitoare de buzunar, instalaţii de
polimerizare, maşini de făcut făină de orez,
electrice, pentru uz casnic, rezervoare de
apă sub presiune, instalaţii de procesare a
combustibililor nucleari şi materialului nuclear
moderator / nucleari şi materialului nuclear
moderator, instalaţii de epurare pentru apele
reziduale, capace de radiator, radiatoare,
electrice, radiatoare (încălzire), turnuri de
rafinare pentru distilare, dulapuri frigorifice,
maşini şi aparate de refrigerare, camere de
refrigerare / răcitoare de tip walk-in, containere
frigorifice, aparate şi instalaţii de refrigerare,
vitrine frigorifice, frigidere, accesorii de reglare
pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz,
accesorii de reglare şi de siguranţă pentru
ţevile de gaz, accesorii de reglare şi de
siguranţă pentru instalaţiile de apă, accesorii
de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile
de gaz, prăjitoare, ţepuşe pentru prăjire, frigări
pentru prăjire, aparate de prăjire / plite pentru
fript (aparate de gătit) / grătare (aparate de
gătit), rotisoare, lămpi de siguranţă, accesorii
de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de
apă sau gaz, aparate şi instalaţii sanitare,
instalaţii pentru saună, reflectoare, cabine de
duş, duşuri, chiuvete, prize pentru corpurile
de iluminat electrice, ciorapi, încălziţi electric,
colectoare termice solare (încălzire), cuptoare
solare, maşini de gătit sous-vide, electrice,
băi spa (căzi), cazane cu abur, altele decât
componentele maşinilor, instalaţii de generare
a aburului, acumulatoare de aburi, aparate
cu abur pentru faţă (saune), sterilizatoare,
distilatoare*, sobe (aparate de încălzire), lămpi
stradale, cadre structurale pentru cuptoare /
cadre de metal pentru cuptoare, aparate de
clorinare pentru piscine, paturi pentru bronzat,
robinete pentru ţevi şi conducte / robineţi pentru
ţevi şi conducte, robinete* / robineţi*, ventile
termostatice (componente ale instalaţiilor de
încălzire), prăjitoare de tutun, vase de toaletă,
scaune de toaletă, toalete, portabile, toalete
(closete cu apă) / closete cu apă, lanterne
electrice / lanterne electrice de buzunar, prese
pentru tortilla, electrice, tuburi luminoase pentru
iluminat, cabine pentru băi turceşti, portabile,
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lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru
scopuri medicale, pisoare ca obiecte sanitare,
faruri de vehicule, reflectoare de vehicule, hote
de aerisire, instalaţii şi aparate de ventilaţie
(aer condiţionat), instalaţii de ventilaţie pentru
vehicule (aer condiţionat), hote de aerisire
pentru laboratoare, dispozitive pentru copt
vafele belgiene, electrice, vase de încălzire,
lavoare pentru spălat mâinile (componente ale
instalaţiilor sanitare) / bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru
robineţii de apă, încălzitoare de apă, instalaţii
de distribuire a apei, instalaţii de conducte de
apă, instalaţii de purificare a apei, aparate de
filtrare a apei, sterilizatoare de apă, aparate
şi maşini pentru purificarea apei, aparate
şi instalaţii pentru dedurizarea apei, instalaţii
pentru alimentarea cu apă, instalaţii de tragere
a apei / dispozitive de evacuare a apei din
rezervoarele de toaletă, aparate de captare a
apei, instalaţii de irigat, automate, maşini de
irigat pentru scopuri agricole, aparate cu jet de
apă, fitile adaptate pentru sobele pe kerosen,
vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice,
aparate electrice pentru fabricarea iaurtului,
dezumidificatoare, aparate de dezinfectare
pentru distribuția de soluții în țevile de apă ale
instalațiilor sanitare, membrane pentru unități de
osmoză inversă, unități de filtrare cu membrană
pentru aparate de tratare a apei, filtre pentru
aparate de filtrare a apei membrane pentru
aparate de filtrare a apei, filtre cu membrană de
osmoză inversă pentru tratarea apei, chiuvete
de bucătărie cu blat încorporat, mașini de
cafea cu purificator de apă încorporat, bețișoare
luminoase cu baterii, unități de osmoză inversă,
vase electrice pentru prepararea înghețatei,
vase de gătit electrice, aparate de absorbție
pentru generarea gazului, aparate cu membrană
pentru generarea gazului.
21. Bureţi abrazivi pentru bucătărie, bureţi
abrazivi pentru curăţarea pielii, dozatoare de
aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale, perii
pentru animale (perii), capace pentru acvarii,
dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea
insectelor, autoclave, neelectrice, pentru gătit/
oale de gătit sub presiune, neelectrice, cădiţe
pentru bebeluşi, portabile, covoraşe pentru
copt, bazine (recipiente), coşuri pentru uz
casnic, linguri de gătit (ustensile de gătit),
pensule pentru gătit, bătătoare, neelectrice,
halbe de bere, scăldători pentru păsări, colivii,
amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic,
trăgătoare de cizme, şanuri pentru cizme
(întinzătoare), desfăcătoare de sticle, electrice
şi neelectrice, sticle, boluri (bazine)/bazine
(boluri), cutii pentru distribuirea prosoapelor din

hârtie, cutii de sticlă, coşuri de pâine de uz
casnic, tocătoare pentru pâine, cutii pentru
pâine, mânere pentru mături, mături, articole
de periat, materiale pentru fabricarea periilor,
perii, perii pentru încălţăminte, perii electrice, cu
excepţia componentelor maşinilor, perii pentru
curăţarea rezervoarelor şi containerelor, găleţi/
vedre, găleţi realizate din împletituri, difuzoare
de uleiuri parfumate, altele decât bețișoarele
parfumate, electrice sau neelectrice, coşuri
pentru scutece folosite, recipiente de unică
folosință din folie de aluminiu, de uz casnic,
tuburi pentru curățat usturoi, dispozitiv de turnat
vin, vase de mâncare pentru animale de casă,
vase de mâncare pentru animale de casă,
automate, dispozitive de încălzire a lumânărilor,
electrice și neelectrice, șervete de bucătărie,
pipete pentru sos, busturi din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă, untiere, capace pentru
untiere, cârlige pentru nasturi, servire (tăvi),
cuşti pentru animalele de gospodărie, forme
de prăjituri, tuburi şi capete pentru decorarea
prăjiturilor, candelabre (sfeşnice)/sfeşnice, inele
pentru lumânări, stingătoare pentru lumânări,
borcane pentru lumânări (suporturi), cutii pentru
dulciuri/cutii de bomboane, manuşi pentru
spălat maşina, bătătoare de covoare (ustensile
de mână), mături mecanice pentru covoare,
ceaune, ceramică pentru uz casnic, oale de
noapte, piele de căprioară pentru curăţat/piei
de căprioară pentru curăţat, capace pentru
platourile de brânzeturi, ornamente chinezeşti,
beţişoare pentru mâncat, site de strecurat
(ustensile de uz casnic), instrumente de
curăţare, acţionate manual, câlţi pentru curăţat,
clapete de închidere pentru capacele borcanelor,
cârpe pentru spălarea pardoselilor, cârlige
de rufe, întinzătoare pentru îmbrăcăminte/
întinzătoare pentru îmbrăcăminte, cârpe de
curăţare/pânze de curăţare, suporturi de pahare,
nu din hârtie sau material textil, agitatoare
de cocktailuri, amestecătoare pentru cocktailuri,
râşniţe de cafea, acţionate manual, servicii
de cafea (articole de masă), filtre de cafea,
neelectrice, cafetiere de aragaz, neelectrice,
căni pentru cafetiere, neelectrice, puşculiţe
pentru monede, pungi cu gel pentru răcirea
alimentelor şi a băuturilor, huse pentru piepteni,
piepteni pentru animale, piepteni , piepteni
electrici, poșuri/cornete pentru decorat produse
de cofetărie, recipiente pentru uz casnic
sau de bucătărie, forme pentru copt, forme
pentru fursecuri (biscuiţi), borcane pentru
fursecuri, seturi de oale pentru gătit, ţepuşe
metalice pentru gătit, oale de gătit, neelectrice,
ustensile pentru gătit, neelectrice, pungi de
gătit, altele decât cele pentru microunde,
tirbuşoane, electrice şi neelectrice, ustensile
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cosmetice, spatule cosmetice, deşeuri din
bumbac pentru curăţat, seturi de recipiente
pentru ulei şi oţet, recipiente pentru ulei/oţet, tăvi
pentru firimituri, concasoare pentru bucătărie,
neelectrice, cristal (sticlărie), ceşti, pahare din
hârtie sau plastic, ţesale, tocătoare pentru
bucătărie, etichete metalice pentru carafe,
carafe, friteuze, neelectrice, damigene/baloane
de sticlă, aparate de odorizare de uz personal,
capace pentru farfurii/capace pentru veselă,
veselă, perii pentru spălarea veselei, farfurii de
unică folosinţă, jgheaburi pentru băut, vase de
băut, coarne de băut, sticle de băut de sport,
pahare de băut, tăvi, suporturi pentru uscarea
rufelor, coşuri de gunoi/găleţi de gunoi/pubele/
lăzi de gunoi, ştergătoare de praf, neelectrice,
cârpe de şters praful (pânze), vase de lut/
faianţă, cratiţe din lut, suporturi pentru ouă,
separatoare de ouă, neelectrice, pentru uz
casnic, sticlă emailată, nu cea utilizată în
construcţii, fructiere, perii pentru sprâncene, perii
pentru gene, pămatufuri cu pene pentru şters
praful, hrănitoare, fibră de sticlă, alta decât cea
utilizată la izolaţii sau la produsele textile, fire
din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la
produsele textile, figurine din porţelan, ceramică,
lut, teracotă sau sticlă/statuete din porţelan,
ceramică, lut, teracotă sau sticlă, sticle/butelci,
suporturi pentru plăcile de păr, aţă dentară,
ghivece de flori, învelitori pentru ghivecele
de flori, nu cele din hârtie/învelitori, nu din
hârtie, pentru ghivecele de flori, pliciuri pentru
insectele zburătoare, capcane pentru insectele
zburătoare, separatoare din spumă pentru
degete utilizate la pedichiură, aparate de gătit
cu aburi, neelectrice, boluri pentru fructe, prese
pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic, tigăi
pentru prăjit, pâlnii, ustensile pentru şters praful
de pe mobilă, siliciu topit (produs semiprelucrat),
nu cel utilizat în construcţii, mănuşi de
grădinărit, prese pentru usturoi (ustensile
de bucătărie), baloane de sticlă (recipiente)/
fiole (recipiente), butelci din sticlă (recipiente),
borcane din sticlă (damigene), dopuri din sticlă,
sfere decorative din sticlă, sticlă, neprelucrată
sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru
construcţii, vată din sticlă, nu cea utilizată
la izolaţii, sticlă cu conductori electrici fini
încorporaţi, sticlă pentru geamurile vehiculelor
(produs semiprelucrat), pahare (recipiente),
întinzătoare pentru mănuşi, mănuşi pentru
uz casnic, vase pentru lipici, răzători pentru
bucătărie, suporturi grătare, grătare (ustensile de
gătit), păr pentru perii, capete pentru periuţele
de dinţi electrice, recipiente termoizolante pentru
băuturi, recipiente termoizolante, încălzitoare
pentru biberoane, neelectrice, sticle/butelci
de buzunar, suporturi pentru flori şi plante

(aranjamente florale), perii pentru cai, păr de
cal pentru fabricarea periilor, vase pentru păstrat
mâncarea caldă, neîncălzite electric, forme
pentru cuburile de gheaţă, găleţi pentru gheaţă/
răcitoare (frapiere)/frapiere de gheaţă, cleşti
pentru gheaţă, linguri-cupe pentru îngheţată,
terarii de interior (cultivarea plantelor), acvarii
de interior/bazine (acvarii de interior), terarii
de interior (vivarii), cădiţe gonflabile pentru
bebeluşi, capcane pentru insecte, termosuri/
sticle sub vid, huse pentru masa de călcat,
formate, mese de călcat, pungi izotermice,
ulcioare/carafe, fierbătoare, neelectrice, aparate
de tocat pentru bucătărie, neelectrice, recipiente
pentru bucătărie, ustensile de bucătărie,
suporturi de cuţite pentru masă, polonice pentru
servirea băuturilor, perii pentru abajururi, pieptăţi
cu dinţi rari pentru păr, masuţe, aparate
pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau
neelectrice, seturi pentru lichior, lădiţe pentru
necesităţile animalelor de companie/tăviţe
pentru necesităţile animalelor de companie, cutii
pentru gustări, majolică, produse de demachiere,
bureţi pentru machiaj, perii pentru machiaj,
troace pentru animale, suporturi pentru meniuri,
veselă pentru camping, râşniţe pentru uz
casnic, acţionate manual, linguri de amestecare
(ustensile de bucătărie), storcător pentru mopuri,
găleată cu storcător pentru mopuri, mopuri,
mojare pentru bucătărie, mozaicuri din sticlă,
nu cele pentru construcţii, forme (ustensile
de bucătărie), capcane pentru şoareci, căni,
perii pentru unghii, inele pentru serveţelele de
masă, cuiburi cu ouă, artificiale, maşini de
tăiţei, acţionate manual, duze pentru furtunurile
de udat, duze pentru stropitori/rozete pentru
stropitori, spărgătoare de nuci, sticlă de opal,
sticlă de opalină, mănuşi pentru cuptor/mănuşi
de bucătărie/mănuşi de grătar, sticlă pictată,
farfurii din hârtie, cuţite pentru patiserie, râşniţe
de piper, acţionate manual, piperniţe, arzătoare
pentru uleiuri parfumate, pulverizatoare de
parfum/atomizoare pentru parfumuri, pisăloage
pentru bucătărie, coşuri dotate pentru picnic,
inclusiv vesela, palete pentru plăcinte/tarte, păr
de porc pentru fabricarea periilor, puşculiţe
în formă de purcel, pipete (ustensile pentru
degustarea vinului)/ustensile pentru degustarea
vinului (sifoane), suporturi pentru farfurie, nu
cele din hârtie sau material textil, plăci
de sticlă (material brut), farfurii de protecţie
pentru ca laptele să nu dea în foc, aparate
împotriva ţânţarilor cu conectare la priză,
pompe pentru desfundarea scurgerilor, piele de
lustruire, aparate şi maşini de lustruire, pentru
uz casnic, neelectrice, materiale de lustruire
pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei
şi pietrei, mănuşi de lustruire, cârpe pentru
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lustruire, articole din porţelan, cutii de răcire
portabile, neelectrice/lăzi frigorifice portabile,
neelectrice, capace pentru vasele de gătit,
suporturi pentru vasele fierbinţi, vase, produse
de olărie, inele pentru păsările de curte, dopuri
cu picurător, bureţi pentru pudră, pudriere, goale,
praf de sticlă pentru decorare, capcane pentru
şobolani, sticle frigorifice, cuburi de gheaţă
reutilizabile, inele pentru păsări, sucitoare, de
uz casnic, uscătoare de rufe rotative, boluri de
salată, cleşti pentru salată, solniţe cu orificii
pentru presărare/ solniţe tip vas, bureţi abrazivi
pentru curăţarea cratiţelor, farfurioare, linguri-
cupe pentru uz casnic, lavete cu fibră abrazivă/
lavete pentru curăţare, perii pentru frecat, servicii
(veselă), polonice pentru servire, perii pentru
bărbierit, suporturi pentru periile de bărbierit/
suporturi pentru periile de bărbierit, şanuri pentru
pantofi (întinzătoare), limbi de pantofi, site-
ciururi (ustensile de uz casnic), strecurători
(ustensile de uz casnic), plăci cu denumiri de
firme din porţelan sau sticlă, sifoane pentru
apă carbonatată, perii pentru ceara de schiuri,
absorbante de fum pentru uz casnic, cutii de
săpun, dozatoare de săpun, savoniere/vase
pentru săpun, supiere, spatule pentru bucătărie,
seturi de condimente, suporturi pentru bureţi,
bureţi pentru uz casnic, stropitori, suporturi
pentru cădiţele de bebeluşi portabile, statui
din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
lână de oţel pentru curăţare, cratiţe (acoperite),
site/strecurători pentru uz casnic, paie pentru
băut/paie pentru băut, zaharniţe, cleşti pentru
zahăr, seringi pentru udarea florilor şi plantelor/
stropitori pentru udarea florilor şi plantelor,
suporturi pentru şerveţele de masă, farfurii
pentru masă, suporturi pentru farfurie, nu cele
din hârtie sau din material textil, articole de
masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi lingurile,
halbe/căni înalte cu capac, perii de smolit, cu
coadă lungă, cutii pentru ceaiuri, servicii de ceai
(articole de masă), infuzoare de ceai/infuzoare în
formă de bilă pentru ceai, strecurători de ceai,
huse pentru ceainice, suporturi pentru plicurile
de ceai, ceainice, recipiente termoizolante
pentru alimente, prese pentru cravate, perii
de toaletă, truse de voiaj/genţi de cosmetice
dotate, dozatoare pentru hârtia de toaletă/
igienică, bureţi pentru baie, ustensile pentru
toaletă, suporturi pentru hârtia de toaletă/
igienică, periuţe de dinţi, periuţe de dinţi,
electrice, suporturi pentru scobitori, scobitori,
prese pentru tortilla, neelectrice (ustensile pentru
bucătărie), bare şi inele pentru prosoape/bare
şi inele pentru prosoape, tăvi din hârtie, pentru
uz casnic, tăvi pentru uz casnic, suporturi
pentru vasele fierbinţi (ustensile pentru masă),
prese pentru pantaloni, urne pentru băutură,

neelectrice, ustensile pentru uz casnic, vaze,
farfurii pentru legume, vase pentru facut gheaţă
şi înghețată, neelectrice, fibre de sticlă din
siliciu, altele decât cele utilizate la produsele
textile, dispozitive pentru copt vafele belgiene,
neelectrice, scânduri pentru spălarea rufelor,
ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor, coşuri
pentru deşeurile din hârtie, aparat cu jet de apă
pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor, dispozitive
de udare/dispozitive de stropit, aparate pentru
lustruirea cu ceară, neelectrice, dispozitive
pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru
pantofi, teluri, neelectrice, pentru uz casnic,
jardiniere, aeratoare pentru vin, deşeuri de
lână pentru curăţare, lucrări de artă din
porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă,
mănuși abrazive pentru curățat pielea, forme
de copt din hârtie, forme de copt din silicon,
boluri de supă, dispozitive cu ultrasunete
pentru îndepărtarea dăunătorilor, irigatoare
orale dușuri bucale, flacoane inteligente pentru
medicamente, comercializate fără conținut,
tăvițe de vestibul pentru depozitarea temporară
de obiecte mici, dispozitive de uz casnic
pentru stors tuburi, figurine din porțelan,
ceramică sau sticlă, pentru prăjituri, tigăi,
mașini de tocat carne, neelectrice, ștampile
de machiaj, comercializate neumplute, suporturi
pentru halbe de bere, altele decât cele din hârtie
sau textile, containere de gunoi cu deschidere
și închidere automată, perii de cap cu vibrații de
unde sonore, pâlnii de abur pentru plăcinte, clești
pentru grătar, furculițe de servit, linguri de servit,
furculițe pentru grătar, cuști pentru colectarea
insectelor, cutii pentru colectarea insectelor.
25. Stihare (alba), ghete, şorţuri (îmbrăcăminte),
cravate ascot, pantaloni pentru bebeluşi (lenjerie
de corp), bandane (fulare), sandale de baie,
papuci de baie, halate de baie, căşti de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
costume de baie, îmbrăcăminte pentru plajă,
pantofi pentru plajă, curele (îmbrăcăminte),
berete, bavete, nu din hârtie, bavete, cu
mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri cu pene
(articole de îmbrăcăminte de pus la gât),
corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme, cizme,
cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri, sutiene,
pantaloni de călărie pentru purtare, camizole,
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
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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, egări
(pantaloni), 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 încorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, îmbrăcăminte din hârtie, pălării din
hârtie (îmbrăcăminte), jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantale, jupe, batiste de buzunar,
buzunare pentru îmbrăcăminte, ponchouri,
pijamale, îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli
de-a gata (piese de îmbrăcăminte), sandale,
sariuri, saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe,
şaluri, plastroane pentru cămăşi, plătci de
cămăşi, cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă
scurtă, căşti de duş, bocanci de schi,
mănuşi de schi, fuste, pantaloni scurţi tip
fustă, bonete, măşti de somn, papuci, furouri
(lenjerie de corp), bretele pentru susţinerea
şosetelor, şosete, branţuri, tălpi pentru
încălţăminte, șoşoni, articole sport din jerseu,
pantofi de sport, maieuri sport, portjartiere,
ciorapi, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare (bretele) pentru îmbrăcăminte,
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, colanţi, bombeuri pentru
încălţăminte, togi, jobene, curele pentru

jambiere, pantaloni (Am), turbane, chiloţi,
lenjerie de corp/desuuri, uniforme, pâslari (cizme
din pâslă), văluri (îmbrăcăminte), cozoroace
(articole pentru acoperirea capului), veste/
jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă, rame pentru
încălţăminte, costume din neopren pentru schi
nautic, broboade, pantofi din lemn, jambiere,
mănuși termice pentru ecrane tactile, articole
de acoperire a feței (îmbrăcăminte), altele decât
cele de uz medical sau sanitar măști pentru față
(îmbrăcăminte), altele decât cele de uz medical
sau sanitar, mănuși pentru cicliști, mănuși pentru
șoferi, echipament sportiv cu senzori digitali
încorporați.
28. Aparate de amuzament, automate şi
acţionate cu fise, dispozitive pentru jocuri video
arcade, articole pentru tras cu arcul, momeală
artificială pentru pescuit, zăpadă artificială pentru
pomii de Crăciun, blocatoare pentru urcarea pe
coardă (echipamente pentru alpinism), saltea
de joacă pentru bebeluşi, jocuri de table,
genţi special concepute pentru schiuri, tunuri
de aruncat mingi, mingi pentru jocuri, haltere,
mănuşi de baseball, mănuşi de baseball/cricket
(accesorii pentru jocuri), clopoţei pentru pomul
de crăciun, margini elastice pentru masa de
biliard, bile de biliard, instrumente de marcare
pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard,
tacuri de biliard, vârfuri pentru tacurile de
biliard, mese de biliard, carduri de bingo,
indicatoare de tragere/muşcătură (unelte de
pescuit), senzori de tragere/muşcătură (unelte
de pescuit), camere de mingi pentru jocuri, jocuri
de masă, sănii bob, aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
plăci pentru bodyboarding, aparate şi maşini
de bowling, arcuri pentru tragere, mănuşi de
box, blocuri de construcţie (jucării), jocuri de
construcţie, plase pentru fluturi, paravane de
camuflaj (articole sportive), suporturi de lumânări
pentru pomii de crăciun, capse pentru pistoale
(jucării), măşti de carnaval, cretă pentru tacurile
de biliard, jocuri de şah, table de şah, extensoare
pentru piept (aparate de exerciţii)/aparate de
exerciţii (extensoare), jetoane pentru jocurile de
noroc, pomi de crăciun din material sintetic,
pocnitori cu surprize specifice crăciunului
(noutăţi pentru petrecere), suporturi pentru pomii
de crăciun, aruncătoare de talere din argilă,
talere din argilă (ţinte), hamuri pentru alpinişti,
mese de biliard acţionate cu fise, confeti, truse
de magie, manete de comandă pentru consolele
de jocuri, manete de comandă pentru jucării,
numărători (discuri) pentru jocuri, coşuri de prins
peşte (capcane de pescuit), genţi de cricket,
pahare pentru zaruri, darts, momeli pentru
vânătoare sau pescuit /nade pentru vânătoare
sau pescuit, zaruri, discuri pentru sporturi, unelte
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pentru refacerea gazonului (accesorii de golf)/
unelte pentru remedierea găurilor din gazon
(accesorii de golf), păpuşi, biberoane pentru
păpuşi, paturi pentru păpuşi, case de păpuşi,
îmbrăcăminte pentru păpuşi, camere de păpuşi,
domino, table de dame, dame (jocuri), drone
(jucării), gantere, canturi de schiuri, protecţii
pentru cot (articole sportive), ţinte electronice,
carusele pentru parcurile de distracţii, arme
pentru scrimă, măşti de scrimă, mănuşi speciale
pentru scrimă, cârlige pentru peşte, instrumente
de pescuit, linii (fire) de pescuit, labe de înot/
mănuşi de înot (înotătoare), plute de pescuit,
discuri zburătoare (jucării), mese de fotbal,
jocuri, aparate pentru jocuri, aparate pentru
jocurile de noroc, mănuşi pentru jocuri, crose
de golf, saci de golf, cu sau fără roţi, mănuşi
de golf, cărucioare de golf/cărucioare pentru
sacii de golf, corzi pentru rachete, gută pentru
pescuit, aparate de gimnastică, giroscoape
şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de
aeronave, deltaplane, hamuri pentru plăcile de
windsurf cu velă, arbalete (articole sportive),
crose de hochei, jocuri cu potcoave, fluiere
pentru vânătoare, patine de gheaţă, patine cu
rotile în linie, puzzle-uri, manşe de comandă
pentru jocurile video, caleidoscoape, mosoare
pentru zmeie, zmeie, protecţii pentru genunchi
(articole sportive), mincioguri pentru pescarii
cu undiţa, mah-jong, bile de sticlă pentru
jocuri, măşti (obiecte de divertisment), catarge
plăcile de windsurf cu velă, păpuşi matrioska,
suspensoare de sport pentru bărbaţi (articole
sportive), ace de pompe pentru umflarea mingilor
de joacă, plase pentru sporturi, jucării cu caracter
de noutate pentru petreceri, jucării cu caracter
de noutate pentru a face glume, ornamente
pentru pomii de crăciun, cu excepţia instalaţiilor,
lumânărilor şi produselor de cofetărie, pachinko,
plăci de padelă, pistoale cu bile umplute cu
vopsea (pistoale de paintball) (articole sportive),
bile umplute cu vopsea (muniţie pentru pistoalele
de paintball) (articole sportive), pălării din hârtie
pentru petreceri, parapante, jocuri de societate,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), capse cu
percuţie (jucării), aparate pentru exerciţii fizice,
piñatas, baloane pentru petreceri, bile pentru
jocul de bowls, cărţi de joc, jucării de pluş,
jucării de pluş cu păturică ataşată, prăjini pentru
sărituri cu prăjina, jocuri portabile cu ecrane
cu cristale lichide, jocuri portabile şi jucării cu
funcţii de telecomunicaţii integrate, căptuşeli
de protecţie (părţi din costumele de sport),
folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru
jocurile portabile, pompe special adaptate pentru
utilizare cu mingile/bilele de joacă, saci de box,
păpuşi marionete, quoits, rachete/bâte pentru

jocuri, zornăitoare (obiecte de divertisment),
mosoare pentru pescuit, vehicule de jucărie
cu telecomandă, panglici pentru gimnastică
ritmică, jocuri cu inele, căluţi balansoar, undiţe
de pescuit, patine cu rotile, rulouri pentru
bicicletele staţionare de antrenament, colofoniu
utilizat de atleţi, roţi de ruletă, plăci cu
velă pentru windsurf, machete de vehicule la
scară, seturi de machete la scară (jucării),
momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit,
scutere (jucării), lozuri răzuibile pentru jocurile
de tip loterie, piei de focă (învelitori pentru
schiuri), apărători de tibie (articole sportive),
fluturaşi (de badminton), skateboard-uri, legături
pentru schiuri, schiuri, popice, popice (jocuri),
praştii (articole sportive), topogane (obiecte
de divertisment), automate (maşini de jocuri),
globuri de zăpadă, snowboard-uri, rachete de
zapadă, bule de săpun (jucării), protecţii pentru
tălpile clăparilor pentru mersul pe jos, titirezi
(jucării), trambuline (articole sportive), blocuri
de start pentru sporturi, biciclete staţionare de
antrenament, jucării umplute, schiuri nautice,
legături pentru placa de surf, plăci de surf,
piscine (articole de joacă), plăci de înot, centuri
de înot, veste de înot, saltele gonflabile pentru
piscine, leagăne, mese de tenis de masă,
ţinte pentru tragere, ursuleţi de pluş, plase
de tenis, tunuri pentru mingile de tenis, măşti
de teatru, pistoale de jucărie, pistoale cu
aer de jucărie, jucării carusel pentru pătuţuri,
maşini de jucărie, machete de jucărie, case
de jucărie pentru copii, cochilii de protecție
pentru sport, etichete pentru genţi de golf,
sănii pentru scheleton, figurine de jucărie,
roboţi de jucărie, jucării care imită articolele
cosmetice, jucării din plastilină inteligentă, jucării
din aluat de modelare, jucării pentru animalele
de companie, jucării , trambuline, triciclete
pentru copii (jucării), bastoane de învârtit,
maşini pentru jocuri video, aripioare de înot,
schiuri de apă, curele pentru ridicarea greutăţilor
(articole sportive), genți special concepute
pentru plăci de surf, jucărie senzorială antistres,
bile de bowling, greutăți de antrenament, brățări
luminiscente ca jucării pentru petreceri, conuri
de marcaj pentru sporturi, jucării care imită
zgomotul bătăilor din palme, figurine de acțiune,
jocuri de strategie cu schimb de cărți (TCG),
jocuri de cărți, cutii de nisip pentru locuri de
joacă, cercuri de gimnastică încorporând senzori
de măsurare, centuri abdominale adezive
de antrenament, pentru stimularea electrică
a mușchilor, ventilatoare externe de răcire
pentru consolele de jocuri, păpuși cu articulații
mobile (BJD), costume de stimulare electrică a
mușchilor, pentru sport.
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35. Administrarea programelor de fidelizare
destinate celor care călătoresc cu avionul,
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 (FPF), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, închirierea spaţiului publicitar,
publicitate prin poştă, închirierea timpului
publicitar în mediile de comunicare, producţia
de clipuri publicitare, servicii de planificare
a programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare), ţinerea
evidenţei contabile/contabilitate, asistenţă în
managementul afacerilor, întrebări privind
afacerile, auditul afacerilor, consultanţă în
organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire
la artişti, managementul afacerilor cu privire
la sportivi, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea
de informaţii de afaceri prin intermediul
unui site web, managementul afacerilor cu
privire la programele de rambursare pentru
terţi, servicii de intermediere afacerilor cu
privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru

terţi, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitare, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, întocmirea extraselor
de cont, prognoze economice, servicii de agenţie
de ocupare a forţei de muncă, audit financiar,
servicii de registru de cadouri, servicii de agenţie
de import-export, managementul interimar al
afacerii, facturare, servicii de aşezare în pagină
pentru scopuri publicitare, studii de marketing,
servicii de informaţii privind marketing-ul,
cercetare de marketing, marketing, marketing în
cadrul editării produselor software, servicii de
relaţii media, servicii de comunicaţii corporative,
închiriere de echipament de birou în spații
pentru co-working, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, servicii
de revizuire a articolelor din ziar, stabilirea
abonamentelor la ziar pentru terţi, 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, servicii de
comerţ online cu amănuntul pentru muzica
digitală descărcabilă, servicii de comerţ online cu
amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile,
servicii de comerţ online cu amănuntul online
pentru filmele şi muzica descărcabilă şi
preînregistrată, sondaje de opinie, organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri cu scop comercial sau
publicitar, organizarea de spectacole de modă
în scopuri promoţionale, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, servicii de externalizare (asistenţă de
afaceri), publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, servicii de fotocopiere, 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), promovarea bunurilor şi
serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive, testare psihologică în vederea selectării
de personal, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii oferite de centrale telefonice,
servicii de comerț cu amănuntul în legătură cu
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produse de brutărie, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
servicii administrative pentru trimiteri medicale,
servicii de comerţ cu amănuntul pentru
preparatele sanitare şi veterinare şi pentru
proviziile medicale, servicii de comerţ cu
amănuntul pentru lucrările de artă furnizate
de galeriile de artă, promovarea vânzarilor
pentru terţi, închirierea de standuri de
vânzare, scrierea de scenarii în scopuri
de publicitate, optimizare pe motoarele de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
secretariat, aranjarea vitrinelor pentru magazine,
stenografiere, căutarea de sponsorizări,
stabilirea abonamentelor la serviciile de
telecomunicaţii, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu public
ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale, servicii
de depunere a documentaţiei fiscale, servicii
de telemarketing, preluarea apelurilor telefonice
pentru abonaţii indisponibili, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), dactilografiere, actualizarea materialelor
de publicitate, actualizarea şi menţinerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele
sanitare, veterinare şi farmaceutice şi pentru
proviziile medicale, procesarea cuvintelor,
scrierea de texte publicitare, scrierea de
curriculum vitae pentru terţi/scrierea de CV-
uri pentru terţi, servicii de consultanță în
afaceri pentru transformare digitală, servicii
de intermediere de afaceri pentru punerea
în legătură a diverși specialiști cu clienți,
servicii de primire a vizitatorilor, pregătirea
studiilor de profitabilitate a afacerilor, oferirea
de informații de tip carte de telefoane,
intermedierea abonamentelor la servicii de plată
electronică a taxelor de drum pentru terți,
desfășurarea de evenimente comerciale, servicii
de prelucrare a datelor, închiriere de case de
marcat, servicii de generare de potențiali clienți,
administrare computerizată a înregistrărilor și
dosarelor medicale, servicii de comandă on-
line în domeniul restaurantelor cu vânzare
pentru acasă și livrare, servicii de promovare
pentru crearea unei identități de brand pentru
terți, promovarea produselor prin intermediul
influencerilor, marketing prin influenceri.

───────

(210) M 2022 09445
(151) 31/12/2022
(732) CAMELIA ANDREEA VLAS, STR.

CONSTANTIN TANASE NR. 2,
JUDEȚ BIHOR, ORADEA, 410074,
BIHOR, ROMANIA

(540)

VLAS COUTURE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

25. Articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte.
───────

(210) M 2022 09446
(151) 31/12/2022
(732) II BARBOI VALERIAN LIVIU

- WELLNESS COACH, STR.
VAISOARA NR. 1031, JUDEȚ
PRAHOVA, VALEA DOFTANEI,
107640, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Global Lifestyle Academy

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

44. Consultanță în nutriție.
───────
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(210) M 2022 09447
(151) 31/12/2022
(732) ION CIOROIANU, STR.

MIERLEASA NR. 26, JUDEȚ
HUNEDOARA, LUPENI, 335600,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

LASTRAJA.RO LA
STRAJA E VRAJA

(531) Clasificare Viena:
29.01.14; 27.05.01; 27.05.17; 06.01.02;
18.01.25; 01.03.01

(591) Culori revendicate:rosu (HEX
#ED2224), gri (HEX #DBDBDB),
alb (HEX #FAFAFA), albastru (HEX
(#000052, #2D2E8B))

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

35. Publicitate.
39. Organizare de călătorii, transport.
43. Cazare temporară.

───────

(210) M 2022 09448
(151) 31/12/2022
(732) SC RASICON EXPERT SRL,

BULEVARDUL TOMIS NR. 328,
CAM. 1, BL. M2, SC. E, ET. 4, AP.
100, CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)

DELICIUL MARII

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17; 03.09.01;
01.15.24

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

clase:
29. Ton (conserve), conserve și murături,
conserve de carne, conserve din pește, conserve
de pește, conserve cu legume, pește (conservat)
(în conserve), conserve de fructe de mare, pește,
quenelle (pește), pește prelucrat, pește uscat,
pește afumat, pește marinat, pește congelat,
pește gătit, pește sărat, pește conservat,
pârjoale din pește, pastă de pește, supă de
pește, biscuiți de pește, chiftele din pește,
friptură de pește, cârnați de pește, crochete de
pește, extracte de peste, mâncăruri din pește,
pește la borcan, pește în conservă, înlocuitori de
pește, pateuri de pește, file de pește, batoane de
pește file, produse alimentare din pește, alimente
refrigerate din pește, icre de pește procesate,
pește gătit și congelat, pește fiert și uscat, carne
de pește uscată, pește uscat și mărunțit, pește
în ulei de măsline, produse din pește la borcan,
mâncăruri pe bază de pește, pește, cu excepția
celui viu, produse congelate pe bază de pește,
făină de pește pentru consum uman, produs
tartinabil pe bază de pește, alimente refrigerate
constând în principal din pește, mâncăruri gătite
constând în principal din pește, rulouri din pastă
de pește, prăjite (chikuwa), produs tartinabil pe
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bază de pește afumat, pește, fructe de mare
și moluște, nu vii, paste tartinabile din pește,
fructe de mare și moluște, crustacee înghețate,
crustacee, cu excepția celor vii, moluște care nu
sunt vii, moluște comestibile (cu excepția celor
vii), scoici (moluște), cu excepția celor vii, scoici,
moluște comestibile, cu excepția celor vii.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ton (conserve), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conserve și murături,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conserve de carne, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conserve din pește,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu conserve de pește, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu conserve cu legume,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pește (conservat) (în conserve), servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu conserve
de fructe de mare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pește, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu quenelle
(pește), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pește prelucrat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pește uscat, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pește
afumat, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu pește marinat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pește congelat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
pește gătit, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pește sărat, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu pește conservat,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu pârjoale din pește, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pastă de pește, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu supă
de pește, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu biscuiți de pește, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu chiftele
din pește, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu friptură de pește, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cârnați de pește,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu crochete de pește, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu extracte de peste,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mâncăruri din pește, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pește la borcan, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu pește
în conservă, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu înlocuitori de pește, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pateuri
de pește, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu file de pește, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu batoane de pește file,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare din pește, servicii de vânzare

cu amănuntul în legătură cu alimente refrigerate
din pește, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu icre de pește procesate, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pește gătit
și congelat, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pește fiert și uscat, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu carne de
pește uscată, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu pește uscat și mărunțit, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pește în
ulei de măsline, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse din pește la borcan,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mâncăruri pe bază de pește, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu pește,
cu excepția celui viu, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse congelate pe
bază de pește, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu făină de pește pentru consum
uman, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produs tartinabil pe bază de pește,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu alimente refrigerate constând în principal
din pește, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu mâncăruri gătite constând în
principal din pește, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu rulouri din pastă de
pește, prăjite (chikuwa), servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produs tartinabil pe
bază de pește afumat, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu paste tartinabile din pește, fructe
de mare și moluște, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu crustacee înghețate,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu crustacee, cu excepția celor vii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu moluște
care nu sunt vii, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu moluște comestibile (cu excepția
celor vii), servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu scoici (moluște), cu excepția celor
vii, servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu scoici, moluște comestibile, cu excepția celor
vii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
ton (conserve), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu conserve și murături, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu conserve de
carne, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu conserve din pește, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu conserve de pește,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
conserve cu legume, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pește (conservat) (în
conserve), servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu conserve de fructe de mare, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pește,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
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quenelle (pește), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pește prelucrat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pește uscat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pește afumat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pește marinat, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pește congelat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pește gătit, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pește sărat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pește conservat, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pârjoale din pește, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pastă de pește,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
supă de pește, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu biscuiți de pește, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu chiftele din
pește, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu friptură de pește, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cârnați de pește, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu crochete
de pește, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu extracte de peste, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu mâncăruri din pește,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pește la borcan, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pește în conservă, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu înlocuitori
de pește, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu pateuri de pește, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu file de pește, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu batoane
de pește file, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare din pește,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
alimente refrigerate din pește, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu icre de pește procesate,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
pește gătit și congelat, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu pește fiert și uscat, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu carne de
pește uscată, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu pește uscat și mărunțit, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu pește în
ulei de măsline, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse din pește la borcan,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
mâncăruri pe bază de pește, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu pește, cu excepția
celui viu, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse congelate pe bază de pește,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
făină de pește pentru consum uman, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produs
tartinabil pe bază de pește, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu alimente refrigerate
constând în principal din pește, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mâncăruri

gătite constând în principal din pește, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu rulouri
din pastă de pește, prăjite (chikuwa), servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produs
tartinabil pe bază de pește afumat, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu pește, fructe
de mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu paste tartinabile din
pește, fructe de mare și moluște, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu crustacee
înghețate, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu crustacee, cu excepția celor vii,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
moluște care nu sunt vii, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu moluște comestibile (cu
excepția celor vii), servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu scoici (moluște), cu excepția celor
vii, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu scoici, moluște comestibile, cu excepția celor
vii, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ton (conserve), servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu conserve
și murături, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu conserve de carne, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu conserve din pește, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu conserve de
pește, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu conserve cu legume, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pește (conservat) (în conserve), servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu conserve de fructe de mare, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pește, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu quenelle (pește), servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pește prelucrat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pește uscat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pește afumat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pește marinat, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pește congelat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pește gătit, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pește sărat, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pește conservat, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu pârjoale din pește, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pastă de pește,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu supă de pește, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu biscuiți de
pește, servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu chiftele din pește, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu friptură
de pește, servicii de vânzare cu amănuntul
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online în legătură cu cârnați de pește, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu crochete de pește, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu extracte de
peste, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mâncăruri din pește, servicii de
vânzare cu amănuntul online în legătură cu pește
la borcan, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu pește în conservă, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu înlocuitori de pește, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pateuri de
pește, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu file de pește, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu batoane
de pește file, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse alimentare din
pește, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu alimente refrigerate din pește,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu icre de pește procesate, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pește gătit și congelat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pește fiert și
uscat, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu carne de pește uscată, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
pește uscat și mărunțit, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pește în ulei
de măsline, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu produse din pește la
borcan, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu mâncăruri pe bază de pește,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu pește, cu excepția celui viu, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
produse congelate pe bază de pește, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură cu
făină de pește pentru consum uman, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produs tartinabil pe bază de pește, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu alimente refrigerate constând în principal
din pește, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu mâncăruri gătite constând
în principal din pește, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu rulouri din pastă
de pește, prăjite (chikuwa), servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produs tartinabil
pe bază de pește afumat, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu pește, fructe de
mare și moluște, nu vii, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu paste tartinabile
din pește, fructe de mare și moluște, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu crustacee înghețate, servicii de vânzare
cu amănuntul online în legătură cu crustacee,
cu excepția celor vii, servicii de vânzare cu

amănuntul online în legătură cu moluște care nu
sunt vii, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu moluște comestibile (cu excepția
celor vii), servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu scoici (moluște), cu excepția
celor vii, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu scoici, moluște comestibile,
cu excepția celor vii, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de asistență
și consultanță pentru publicitate, marketing și
promovare.

───────

(210) M 2022 09449
(151) 31/12/2022
(732) ECTOPIC SOCIETY SRL, STR.

BRATOCEA NR.13, CAMERA
NR.1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY, STR.
PESCARUSULUI 12, BL.D6, SC.B,
AP.29, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Romanian Dental Awards

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.13

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

41. Servicii de cluburi (divertisment sau
educație în domeniul stomatologic), organizarea
și conducerea de conferințe și seminarii
în domeniul stomatologic, organizarea și
conducerea de congrese în domeniul
stomatologic, servicii de divertisment,
organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale în domeniul stomatologic,
organizarea de competiții, organizarea
de baluri (divertisment), organizarea de
spectacole culturale, planificarea de petreceri
(divertisment), organizare de competiții și
ceremonii de decernare de premii.
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(210) M 2022 09450
(151) 31/12/2022
(732) ECTOPIC SOCIETY SRL, STR.

BRATOCEA NR.13, CAMERA
NR. 1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CLIPEO INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE, STR.
PESCARUSULUI 12, BL.D6, SC.B,
AP.29, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Ectopic Society
Exclusively for dentists

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.10; 29.01.12

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

clase:
35. Difuzare de anunțuri publicitare cu privire
la teme din domeniul stomatologic prin
rețele de comunicații online, publicitate prin
bannere, servicii de publicitate, marketing
și promovare, compilare de date statistice
referitoare la cercetare stomatologică, furnizare
de informații statistice privind domeniul
stomatologic, gestionare a costurilor medicale
din domeniul stomatologic, compilare de statistici
privind utilizarea serviciilor stomatologice,
servicii de prelucrare de date în domeniul
stomatologic, servicii de publicitate pentru
sensibilizarea opiniei publice cu privire la teme
din domeniul stomatologic.
41. Organizare, pregătire, conducere și
realizare de conferințe, expoziții, seminare,
congrese, ateliere de lucru și simpozioane în
domeniul stomatologic, organizare de prezentări

cu scopuri educative, organizare de prezentări
pentru formare în domeniul stomatologic,
organizare de evenimente în domeniul
stomatologic, cursuri de formare în domeniul
stomatologic, instruire și formare stomatologică,
organizare și conducere de ateliere de lucru
(formare) în domeniul stomatologic, consiliere
în materie de formare stomatologică, cursuri de
instruire, perfecționare și formare continuă în
domeniul stomatologic, furnizare de seminare
online de formare în domeniul stomatologic,
activități de mentorat în domeniul stomatologic,
furnizare de servicii educative în domeniul
sănătății orale, publicare și difuzare de
documente științifice, periodice, cărți și manuale
în domeniul stomatologic, publicare de texte
medicale, publicare de manuale de formare
în domeniul stomatologic, organizarea de
competiții, organizarea de baluri (divertisment),
organizarea de spectacole culturale, planificarea
de petreceri (divertisment), organizare de
competiții și ceremonii de decernare de premii,
servicii de cluburi (divertisment sau educație în
domeniul stomatologic).
42. Coordonare de studii și experimente clinice
în domeniul stomatologic, consultanță referitoare
la cercetarea și dezvoltarea în domeniul
stomatologic, studii științifice în domeniul
stomatologic, furnizare de informații referitoare la
cercetarea în domeniul stomatologic, proiectare
și dezvoltare de echipamente pentru diagnostice
dentare și stomatologice, servicii de cercetare
științifică în domeniul stomatologic, furnizare de
informații științifice în domeniul stomatologic,
cercetare clinică, întocmire de rapoarte în
domeniul cercetării în domeniul stomatologic

───────
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(210) M 2022 09451
(151) 31/12/2022
(732) ANNABELLA S.R.L., STRADA

PRINCIPALĂ I NR. 23, SAT
SURAIA, JUD. VRANCEA,
COMUNA SURAIA, VRANCEA,
ROMANIA

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

(540)

ANNABELLA RETAIL
PARK HOREZU

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.10;
05.03.02; 29.01.13

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, toate
acestea în legătură cu centrele și complexele
comerciale de tip mall, hypermarket, outlet,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de magazine de vânzare
cu amănuntul de produse de larg consum
respectiv: cofetării, cafenele, restaurante, fast-
food-uri, farmacii, servicii financiar-bancare,
servicii de curierat, cinematografe, saloane de
infrumusețare pentru oameni și animale, săli

de sport, diferite servicii utilitare (exceptînd
transportul lor), pentru a permite clienţilor să
vadă şi să cumpere convenabil bunurile şi
să utilizeze şi să achiziţioneze convenabil
serviciile, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de bunuri și
anume produse alimentare, băuturi alcoolice și
nealcoolice, produse pentru îngrijirea corpului și
produse de înfrumusețare, produse cosmetice şi
produse de toaletă , produse pentru curăţarea
și îngrijirea dinţilor, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, detergenți pentru vase și
pentru rufe, detergenți pentru mașini, preparate
pentru albit şi alte substanţe pentru spălat,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
şlefuire, lumânări, fitile pentru iluminat, brichete
de cărbune, brichete de lemn, aprinzătoare
de foc , produse de aprins focul, articole
igienice, alimente pentru bebeluşi, produse
pentru ingrijirea sănătății și remedii care nu se
vând cu rețetă, suplimente alimentare pentru
oameni şi animale, plasturi şi materiale pentru
pansamente, articole absorbante pentru igienă
personală, odorizante și parfumuri de cameră,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, insecticide, unelte pentru
casă și grădină, cuţite, furculiţe şi linguri,
tacâmuri de masă, tacâmuri şi instrumente
pentru prepararea alimentelor, ustensile de
bucătărie pentru tăiat şi măcinat, aparate de
ras, lame de ras, instrumente și aparate pentru
îngrijire și toaletă personală, becuri, articole
de iluminat, lumini electrice pentru pomul de
crăciun, difuzoare pentru parfumuri şi arome de
casă, hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legtorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, rechizite școlare,
cărți, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, saci de gunoi, saci de
depozitare, folie de aluminiu de uz casnic, hârtie
de copt, caractere şi clişee tipografice, ustensile
şi recipienţi pentru menaj sau bucătărie, articole
de bucătărie şi veselă, vase de gătit, piepteni şi
bureţi, perii, articole pentru curăţare, sticlă brută
sau prelucrată, sticlărie, porţelan şi ceramică,
decorațiuni pentru casă și grădină, rame de
oglinzi, oglinzi, piese de mobilier, covoare,
draperii, jaluzele, perdele, produse textile pentru
casă, produse textile pentru baie și bucătărie,
articole de mercerie, produse de decorare și
amenajare a casei și grădinii, produse și articole
de decorare și amenajare a spațiilor de birou,
vopseluri, tapet, materiale de construcții, unelte
şi ustensile de mână, mașini-unelte, produse
electronice și electrocasnice, (cu excepţia
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transportului lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le cumpere comod, astfel de servicii
putând fi furnizate prin intermediul magazinelor
de vânzare cu amănuntul, al punctelor de
vânzare cu ridicata, prin intermediul automatelor
pentru vânzarea de produse, al cataloagelor
cu comanda prin poştă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul site-
urilor web, al aplicaţiilor de calculator sau al
emisiunilor de tip teleshopping, strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate de
bunuri și anume aparate și instalații de încălzire,
aparate și instalații de răcire, aparate și instalații
de producere a aburului, aparate și instalații
de gătit, aparate și instalații de uscare, aparate
și instalații de ventilare, aparate și instalații de
distribuire a apei şi de uz sanitar, instrumente
muzicale, rame, oglinzi, aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau procesarea sunetului, imaginii sau datelor ,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, dispozitive pentru
stingerea incendiilor, jocuri, jucării şi obiecte
de divertisment, aparate pentru jocuri video,
articole de gimnastică şi de sport, articole
de îmbrăcăminte și de încălțăminte, umbrele,
genți, poșete, valize, portofele, articole de voiaj,
bijuterii, articole de bricolaj pentru casă și
grădină, produse și accesorii pentru animale
de companie, articole de lăcătuşerie, articole
de feronerie din metal, biciclete, articole
sportive, echipamente sportive, articole de
masaj, produse agricole, de acvacultură ,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
cereale şi seminţe crude şi neprocesate, fructe şi
legume proaspete, plante aromatice proaspete,
plante şi flori naturale, bulbi, răsaduri şi
seminţe pentru plantare, animale vii, hrană
şi băuturi pentru animale, malţ, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, tutun şi
înlocuitori de tutun, ţigarete, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri,
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, astfel de servicii putând fi furnizate prin
intermediul magazinelor de vânzare cu amă
nuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea
de produse, al cataloagelor cu comanda
prin poştă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web, al
aplicaţiilor de calculator sau al emisiunilor de
tip teleshoppingfurnizarea unei pieţe comerciale

online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, dezvoltare și furnizare
de strategii de marketing in legătură cu
centrele și complexele comerciale de tip
mall, hypermarket, outlet, furnizare și închiriere
de spațiu, timpi și mijloace de publicitate,
coordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing și materiale promoționale,
demonstraţii cu produse, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, optimizarea motoarelor de
căutare pentru promovarea vânzărilor, analiza
costurilor, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, oferirea de informaţii de contact
comerciale şi de afaceri, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, servicii de
intermediere și consultanță în afaceri în domeniul
vânzării de produse și prestării de servicii,
indexare web în scop comercial sau publicitar,
închirierea automatelor pentru vânzarea de
produse, analiza costurilor.
36. Gestionarea proprietăţilor (imobiliare),
închiriere de spaţii comerciale, închiriere de
spaţii în centrele și complexele comerciale,
investiţii imobiliare, servicii de investiţii
în proprietăţi comerciale, afaceri imobiliare,
gestionarea proprietăţilor (imobiliare), servicii
de administrare a bunurilor imobiliare pentru
complexele comerciale, servicii de administrare
a bunurilor imobiliare pentru malluri de
cumpărături.

───────


