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BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci din 03.12.2012

(210) M 2012 07769
(151) 03.12.2012
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., B-dul

Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CURSA VIEŢII
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07748
(151) 03.12.2012
(732) S.C. MORGAN RESTAURANT &

PUB S.R.L., Str. Speranţei nr. nr. 7,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

RESTAURANT MORGAN La dud

(531) Clasificare Viena:180123; 270509;
270511;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
42 Creare şi menţinere site web.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07770
(151) 03.12.2012
(732) S.C. STAR STORAGE S.R.L., B-dul

Dimitrie Pompei nr. 8, sector 2,
020337, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OnePage
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; servicii de printare
la cerere; analiza şi integrarea datelor variabile
în generarea materialelor; printare de volum
mare.
38 Servicii de comunicare personalizată în
format fizic şi electronic (procesare,
administrare). 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software; grafică şi
design; servicii de analiză şi optimizare a
producţiei de documente (management în
domeniu).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07749
(151) 03.12.2012
(732) S . C .  M A D I S O N  R A N D

PROMOTIONS S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 152, bl. 14, parter,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MADISON perfume color skin

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07771
(151) 03.12.2012
(732) VICTORIA'S SECRET STORES

BRAND MANAGEMENT, INC.,
Four Limited Parkway, 43068,
Reynoldsburg S.U.A. OHIO

(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

VICTORIA'S SECRET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (se solicită înregistrarea
mărcii pentru toate serviciile incluse în această
clasă) în special pentru: servicii de
divertisment, şi anume, care operează un site
web care oferă informaţii despre modă,
manechine (fashion models), divertisment şi
cultură populară; servicii de divertisment, şi
anume, organizarea şi coordonarea de
spectacole live cu muzică, de prezentări de
modă, apariţii personale ale celebrităţilor,
interviul acordat de manechine (fashion
models) şi celebrităţi; divertisment
multimedia.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07750
(151) 03.12.2012
(732) S.C. 4ÎNMAŞINĂ PROJECT

S.R.L., Str. Mixandrei nr. 66, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

4ÎNMAŞINĂ

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
364C)

  
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

270712; 270717; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07773
(151) 03.12.2012
(732) TMS ROMANIA S.R.L., Calea 13

Septembrie nr. 90, Complexul
Multifunctional Grand, Tronson I, et.
4, camera 4.20, sector 5, 050726,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Mr. BAKERY

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, crem
  
(531) Clasificare Viena:020111; 020123;

270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri
condimente; gheaţă.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07774
(151) 03.12.2012
(732) IONESCU ADRIAN VALENTIN,

Str. Herta nr. 20, bl. X2, ap. 61, sector
2, 022175, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

  
(531) Clasificare Viena:040505; 150902;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a bateriilor
şi acumulatorilor pentru autovehicule
(autoturisme, motociclete, camioane, utilaje),
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07752
(151) 03.12.2012
(732) S . C .  C H I N A  T O B A C C O

INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY S.R.L., Judeţul Buzău,
127450, COMUNA PARSCOV
ROMANIA 

(540)

DANUBE

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

34 Ierburi pentru fumat, ţigări, tutun tăiat,
scrumiere, port ţigarete, cutii de chibrituri,
articole pentru fumători.
35 Regruparea în avantajul terţilor a

produselor din clasa 34 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod;activităţi de
promovare; publicitate; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07753
(151) 03.12.2012
(732) S . C .  C H I N A  T O B A C C O

INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY S.R.L., Judeţul Buzău,
127450, COMUNA PARSCOV
ROMANIA 

(540)

MOST
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ierburi pentru fumat, ţigări, tutun tăiat,
scrumiere, port ţigarete, cutii de chibrituri,
articole pentru fumători.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 34 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; activităţi de
promovare; publicitate; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2012 07754
(151) 03.12.2012
(732) S . C .  C H I N A  T O B A C C O

INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY S.R.L., Judeţul Buzău,
127450, COMUNA PARSCOV
ROMANIA 

(540)

DS
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

34 Ierburi pentru fumat, ţigări, tutun tăiat,
scrumiere, port ţigarete, cutii de chibrituri,
articole pentru fumători.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 34 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; activităţi de
promovare; publicitate; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07775
(151) 03.12.2012
(732) S.C. GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A., Str. Cuza Vodă nr.
99-105, jud. Mureş, 540306, TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

Richter Vita

 
(531) Clasificare Viena:270503; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee; revistă de specialitate în
domeniul farmaceutic.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

de birou; publicitate în domeniul farmaceutic
inclusiv prin pagină web.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07755
(151) 03.12.2012
(732) S . C .  C H I N A  T O B A C C O

INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY S.R.L., Judeţul Buzău,
127450, COMUNA PARSCOV
ROMANIA 

(540)

DUNE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Ierburi pentru fumat, ţigări, tutun tăiat,
scrumiere, port ţigarete, cutii de chibrituri,
articole pentru fumători.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 34 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, activităţi de
promovare, publicitate, lucru de birou.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci din 03.12.2012

(210) M 2012 07762
(151) 03.12.2012
(732) S.C. I-REWIND S.R.L., Str.

Costache Negri nr. 2, et. 4, spaţiul nr.
11, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

I-REWIND
  
(531) Clasificare Viena:170109; 270507;

270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07763
(151) 03.12.2012
(732) S.C. OXYGEN SERVICII S.R.L.,

Aleea Negru Vodă nr. 6, bl. C3, sc. 4,
et. 3, ap. 83, sector 3, 70000,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

România ÎNCOTRO?

(591) Culori revendicate:violet, verde
(531) Clasificare Viena:010502; 260416;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07756
(151) 03.12.2012
(732) MANDACHI STEFAN VALENTIN,

Bdul. 1 Decembrie 1918 nr. 66,
Judeţul Suceava, 720284, SUCEAVA
ROMANIA 

(540)

sultan BAIAZID fresh kebab

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

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

050315; 270311; 270515; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Regruparea în avantajul terţilor a
următoarelor produse: shaorma, kebab,
burgeri, salate, grătare, băuturi tradiţionale,
ayran, frigărui, bifteki, kalamaki, cartofi
prăjiţi, deserturi, souvlaki, diferite sortimente
de carne rumenită, carne prăjită, sucuri
naturale, sucuri ecologice (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07757
(151) 03.12.2012
(732) RAU GABRIEL, Str. Zamfir Olaru

nr. 2A, bl. 79, sc. 1, ap. 32, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

P.tel

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270510;

270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie, în special articole de marochinărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07764
(151) 03.12.2012
(732) S.C. OXYGEN SERVICII S.R.L.,

Aleea Negru Vodă nr. 6, bl. C3, sc. 4,
et. 3, ap. 83, sector 3, 70000,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

OXYGEN events aveţi nevoie de noi ca de
oxygen

  
(531) Clasificare Viena:050314; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07758
(151) 03.12.2012
(732) RAU GABRIEL, Str. Zamfir Olaru

nr. 2A, bl. 79, sc. 1, ap. 32, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PORTOTEL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale necuprinse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie, în special articole de marochinărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07765
(151) 03.12.2012
(732) S.C. HELIOS MANAGEMENT

S.R.L., Str. Aviator Iliescu nr. 76, ap.
1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

DERMACEUTICA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07766
(151) 03.12.2012
(732) S.C. LASSELSBERGER S.A., Str.

Zării nr. 12, sector 5, , BUCURESTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Cesarom: Românesc, dar Occidental.

(591) Culori revendicate:albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:270510; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07759
(151) 03.12.2012
(732) ZAKRYTOE AKTSIONERNOE

OBSCHESTVO TECHNONICOL,
Krymsky, Val d.8, 119409,
MOSCOVA FEDERATIA RUSA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SHINGLAS

(591) Culori revendicate:portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale care nu sunt
incluse în alte clase;materiale plastice
extrudate, pentru a fi folosite în producţie;
materiale de etanşare, de umplutură, izolante;
ţevi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţii (nemetalice), în
special ţiglă, conducte rigide nemetalice
pentru construcţii; asfalt, smoală şi bitum;
construcţii nemetalice transportabile;
monumente (cu excepţia celor din metal).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07760
(151) 03.12.2012
(732) S.C. JOLIDON IMPORT EXPORT

S.R.L., Str. Tăbăcarilor nr. 1, jud.
Cluj, 400139, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

JD
(531) Clasificare Viena:270517; 270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07767
(151) 03.12.2012
(732) MATIES CALIN-STEFAN, Str.

Luceafărului nr. 4, bl. II.0, ap. 3,
judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ALEO

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

290101;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

12  Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală.
25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07761
(151) 03.12.2012
(732) MIHALCEANU VASILE, Str.

I.L.Caragiale nr. 10, bl. 15, sc. C, ap.
2, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

TRUPA ŞASE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07768
(151) 03.12.2012
(732) S.C. 2 PARALE AFILIERE S.R.L.,

Str. Nicolae Iorga nr. 13, corpA, et. 4,
camera 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ecom TIM e-commerce timisoara

(591) Culori revendicate:roz, gri

(531) Clasificare Viena:261107; 270509;
270515; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; programare
computerizată; duplicarea programelor de
computer; închirierea de computere;
consultanţă de software computerizat; design
de software pentru computer; instalarea de
software pentru computere; mentenanţa
software-urilor de computer; actualizarea
software-urilor de computer analiza
software-ului de computer; design pentru
sistemele de computer; servicii de protecţie
anti-virus pentru computere; consultanţă în
proiectarea şi dezvoltarea hardware-ului
pentru computere; convertirea datelor sau
documentelor din medii fizice în medii
electronice; crearea şi mentenanţa
website-urilor pentru alţii; conversia datelor
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pentru programe de calculator şi date (nu
convertire fizică); duplicarea programelor de
computer; găzduirea site-urilor web;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; servicii de motoare de
căutare pe internet; recuperarea datelor
computerizate; închiriere a software-ului de

computer; închirierea serverelor web;
cercetare şi dezvoltare pentru alţii.

˜˜˜˜˜˜˜




