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Cereri M|rci publicate în data de 29/04/2016 

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 02949 22.04.2016 TIGORA MIHAI TIGER CLASSIC

2 M 2016 02950 22.04.2016 ABSOLUT MEDIA AGENCY S.R.L. the advertisers ROMANIA

3 M 2016 02951 22.04.2016 S.C. MIRON CONT-AUDIT S.R.L. IAÔUL ÎN AFACERI

4 M 2016 02952 22.04.2016 S.C. ALESSDAR S.R.L. loc de traditie romaneasca La
Conac

5 M 2016 02953 22.04.2016 URDAREANU TIBERIU Cartea UTI

6 M 2016 02969 22.04.2016 S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A. ECOVALUE

7 M 2016 02970 22.04.2016 S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A. RECICLARE CU VALOARE

8 M 2016 02971 22.04.2016 S.C. AFTER SCHOOL KARATE
S.R.L.

After School KARATE

9 M 2016 02972 22.04.2016 PEÔTIÔANU SERGIO
ALEXANDRU

10 M 2016 02974 22.04.2016 S.C. UMBO SYSTEMS S.R.L. ChargeNet

11 M 2016 02975 22.04.2016 COMAN ION ROATA MORII SE PORNEÔTE

12 M 2016 02976 22.04.2016 S.C. MAGIC CAKE S.R.L. Magic Cake

13 M 2016 02977 22.04.2016 POPA CORNEL PERPEDO

14 M 2016 02978 22.04.2016 S.C. CREO MIXT S.R.L. Vila Pontica

15 M 2016 02979 22.04.2016 S.C. BIO BLUEBERRY S.R.L. PF P|linc|ria lui Feri DIN ZAL{U
P{LINC{ de prune PRODUS
ORIGINAL DIN TRANSILVANIA

16 M 2016 02980 22.04.2016 S.C. BIO BLUEBERRY S.R.L. Úuic| de Zal|u

17 M 2016 02981 22.04.2016 ADAMA Manufacturing Poland
S.A.

TURPIN
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18 M 2016 02982 22.04.2016 MORARU MARIA CASA VIS

19 M 2016 02983 22.04.2016 S.C. SERGIANA PRODIMPEX
S.R.L.

SERGIANA 100% CARNE
ROMANEASCA

20 M 2016 02984 22.04.2016 S.C. BULAT & CO S.R.L. Plasmolifting

21 M 2016 02985 22.04.2016 S.C. SERGIANA PRODIMPEX
S.R.L.

S

22 M 2016 02986 22.04.2016 MARINESCU CATINCA IOANA PlaySchool Center of Excellence

23 M 2016 02957 22.04.2016 URDAREANU TIBERIU S certSIGN Your eTrustee

24 M 2016 02958 22.04.2016 URDAREANU TIBERIU Skayo

25 M 2016 02987 22.04.2016 IUSCO-TRAISTAU
CLAUDIA-IOANA

Casa TradiÛiilor

26 M 2016 02960 22.04.2016 ENJOY SALADBAR S.R.L. enjoy

27 M 2016 02961 22.04.2016 BRISC ADRIAN EMOTION CAFÉ BAR

28 M 2016 02962 22.04.2016 FEDERATIA DE MINIFOTBAL DIN
ROMANIA

MINIFOTBAL

29 M 2016 02988 22.04.2016 S.C. CLOUD BUSINESS
SERVICES S.R.L.

CBS

30 M 2016 02963 22.04.2016 S.C. MEGA CONSTRUCT METAL
S.R.L.

megabox

31 M 2016 02989 22.04.2016 IUSCO-TRAISTAU
CLAUDIA-IOANA

32 M 2016 02964 22.04.2016 ALGERNON IMPEX S.R.L. COLANTORUL ANULUI powered
by ALGERNON

33 M 2016 02965 22.04.2016 S.C. PROMAX S.R.L. PROMAX

34 M 2016 02966 22.04.2016 COMUNITATEA EVREILOR
MESIANICI

CONGREGAÚIA EVREILOR
MESIANICI

35 M 2016 02990 22.04.2016 FITNESS DESIGNER S.R.L. FD FITNESS DESIGNER
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36 M 2016 02967 22.04.2016 S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A. ecovalue RECICLARE CU
VALOARE

37 M 2016 02968 22.04.2016 S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A. ecovalue

38 M 2016 02954 22.04.2016 URDAREANU TIBERIU UTI STAR STRATEGY

39 M 2016 02955 22.04.2016 URDAREANU TIBERIU KTC

40 M 2016 02956 22.04.2016 URDAREANU TIBERIU UTI SERVICII ÔI MENTENANÚ{
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(210) M 2016 02949
(151) 22/04/2016
(732) TIGORA MIHAI, Aleea Onisifor

Ghibu nr. 9, bl. 024, sc. 4, et. 1, ap. 49,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

TIGER CLASSIC

  
(531) Clasificare Viena:030104; 030116;

270501;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02950
(151) 22/04/2016
(732) ABSOLUT MEDIA AGENCY

S.R.L., Str. Eternitatea nr. 76,
Clădirea Centru Axa P, Birou 1,
Judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

the advertisers ROMANIA

(591) Culori revendicate:galben-ocru, alb,
negru

(531) Clasificare Viena:260118; 270515;
290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse in 22/04/2016

5

(210) M 2016 02951
(151) 22/04/2016
(732) S.C. MIRON CONT-AUDIT S.R.L.,

Str. Decebal nr. 14, bl. B3, sc. B, sc.
B, ap. 3, jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(540)

IAŞUL ÎN AFACERI

(591) Culori revendicate:violet, alb
  
(531) Clasificare Viena:270511; 270515;

290112;  

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

16 Tipărituri; ziare; reviste; broşuri; ziar
conţinând rapoarte despre evenimentele
curente, activităţile şi evenimentele
economice şi cultural-sociale, despre
divertisment, şi alte aspecte de interes pentru
public; cărţi, magazine, ghiduri, imprimate,
calendare, fotografii; fluturaşi, postere,
pliante, articole de birou; materiale
publicitare, alte produse de imprimerie şi
tipografie.
42 Servicii informatice, şi anume, găzduire
facilităţi electronice pentru terţi pentru
organizarea şi desfăşurarea discuţiilor
interactive prin internet sau prin alte reţele de
comunicaţii: găzduire comunităţi virtuale
pentru ca utilizatorii să organizeze grupuri,
evenimente, participări la discuţii, colectare de
informaţii şi resurse, şi să se angajeze în
relaţionarea socială, de afaceri şi comunitară;
găzduire de conţinut online digital; găzduire
aplicaţii software de calculator ale terţilor;

găzduirea unui site web interactiv şi unui
program online nedescărcabil pentru
încarcarea, descărcarea, postarea, arătarea,
afişarea, etichetarea, partajarea şi transmiterea
de mesaje, comentarii, conţinut multimedia,
videoclipuri, filme, pelicule, fotografii,
conţinut audio, animaţie, poze, imagini, text,
informaţii şi alte tipuri de conţinut generat de
utilizator; furnizarea de software
nedescărcabil care permite utilizatorilor să
caute, să localizeze şi să comunice cu alţii prin
reţelele electronice de comunicaţii pentru
realizarea de sondaje şi anchete; servicii
oferite de furnizorul de servicii de aplicaţii
(application service provider services);
furnizarea de informaţii de la indici de căutare
şi baze de date cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, grafice şi
informaţii audiovizuale, prin intermediul
reţelelor globale de informaţii computerizate
sau altor reţele de comunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02952
(151) 22/04/2016
(732) S.C. ALESSDAR S.R.L., Str. Fundac

Paun 39D, cam. 2, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(540)

loc de traditie romaneasca La Conac

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

24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă; feţe de
masă (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
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articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
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 (solicitam protecţie pentru
întreaga lista de produse incluse în aceasta
clasa conform clasificarii de la Nisa). 
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, îlocuitori de cafea; făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02953
(151) 22/04/2016
(732) URDAREANU TIBERIU, Şos.

Nordului nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Cartea UTI

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
albastru deschis, albastru, albastru
închis

  
(531) Clasificare Viena:200701; 200702;

270501; 290113;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţii metalice transportabile; cabluri şi
sârme metalice (cu excepţia celor electrice),
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică,
tuburi metalice, case de bani, materiale
metalice pentru căi ferate, conducte de
descărcare (metalice) pentru instalaţii de
construcţii, construcţii metalice mobile
(portabile) echipate cu instalaţii sanitare
bariere metalice pentru controlul traficului
pietonal, rampe pentru controlul traficului
(limitatoare de viteză) (metalice).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, electronice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizare, de control, de
verificare, de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelor şi imaginilor;
echipamente pentru dispecerizarea semnalelor
de alarmă, suporturi de înregistrare magnetice,
discuri acustice, distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu fişă de
deblocare; case înregistratoare, sisteme de
control al accesului şi pontaj, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; sisteme, instalaţii
şi echipamente în domeniul electronicii,
t ehn ic i i  de  ca lcu l ,  ech ipamente
electromecanice, echipamente din domeniul
tehnologiei informaţionale şi audiovizualului;
echipamente de comunicare; echipamente de
radiodifuziune; dispozitive audio-vizuale şi
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fotografice; dispozitive de afişare, receptoare
de televiziune şi dispozitive pentru film şi
video; cuploare, interfeţe, unităţi de disc
pentru computere; sisteme de automatizare,
instalaţii şi echipamente de radioamplificare,
detecţie şi semnalizare, transmisii de date,
dispecerizare, interfonie, alte echipamente de
telecomunicaţii, centrale telefonice, radio,
antene colective, reţele private de
radiocomunicaţii, aparatură telex şi fax,
sisteme control persoane, sisteme de detecţie
şi alarmare la efracţie şi incendiu, sisteme de
detecţie inundaţii, gaze toxice, instalaţii de
securitate şi protecţie bunuri personale,
sisteme de stingere automată a incendiilor
utilizând gaze inerte, apă şi/sau alte produse
chimice, extinctoare; sisteme de supraveghere
video cu circuit închis, produse software
pentru sistemele de securitate, sisteme de
securitate, sisteme de sonorizare şi traducere
simultană; software informatic destinat
utilizării pentru furnizarea accesului multiplu
la o reţea informatică globală; software de
calculator pentru migrarea între distinctele
sisteme de operare folosite de reţeaua
informatică; bariere de securitate automate;
controlere fără fir pentru monitorizarea şi
controlul de la distanţă a funcţiei şi stării
sistemelor de securitate; software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces şi de
securitate pentru clădiri; emiţătoare,
t r a n s m i ţ ă t o a r e ,  c o m u t a t o a r e  d e
telecomunicaţii, selectoare de telecomunicaţii;
cabluri de telecomunicaţii; reţele de
t e l ecomunica ţ i i ;  e ch ipamen te  de
telecomunicaţii; multiplexoare pentru
t e l e c o m u n i c a ţ i i  c e n t r a l e  p e n t r u
telecomunicaţii aparate de telecomunicaţii;
aparate de telecomunicaţii programabile;
dispozitive electronice de telecomunicaţii;
aparate electrice pentru telecomunicaţii,
aparate de telecomunicaţii portabile; aparate

mobile de telecomunicaţii; comutatoare
manuale şi automate pentru telecomunicaţii;
aparate şi tablouri de comandă pentru
telecomunicaţii în general şi în special
digitale; hardware de calculator pentru
telecomunicaţii; comutatoare pentru aparate
de telecomunicaţii; conectoare pentru aparate
de telecomunicaţii; antene pentru reţele de
telecomunicaţii; siguranţe şi rezistente
electrice pentru aparate de telecomunicaţii;
programe de calculator folosite în
telecomunicaţii; transformatoare electrice
(pentru aparate de telecomunicaţii); aparate de
telecomunicaţii cu fibră optică; ansambluri de
plăci cu circuite pentru telecomunicaţii; poliţe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
t e l e c o mu n i c a ţ i i ;  i n s t r u me n t e  d e
telecomunicaţii utilizate în cadrul reţelelor
radio celulare; aparate de testare electronică
des t ina te  u t i l i ză r i i  în  domeniu l
telecomunicaţiilor; aparate de telecomunicaţii
care se poarta în combinaţie cu hainele;
aparate de telecomunicaţii destinate utilizării
cu reţele de telefoane mobile; software de
calculator pentru contabilitate interreţea în
domeniul telecomunicaţiilor, conuri de trafic,
conuri pentru trafic (luminoase); instrumente
pentru monitorizarea traficului; instrumente
pentru detectarea traficului; reflectoare pentru
semnale de trafic; becuri de avertizare în
trafic; echipamente pentru controlul traficului
aerian; aparate pentru siguranţă traficului
feroviar; aparate pentru îndrumarea în trafic
(mecanice); aparate de control pentru trafic,
mecanice şi/ luminoase; echipament radio
pentru controlul traficului aerian, dispozitive
de dirijare a traficului (indicatoare luminoase);
software de proiectare tehnică pentru
tehnologia microundelor, dispozitive pentru
siguranţă, securitate, protecţie şi de
semnalizare.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
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prelucrare a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; sisteme, instalaţii şi
echipamente de distribuţie fluide lichide şi
gazoase.
12 Dispozitive şi echipament antifurt, de
securitate şi siguranţă pentru vehicule şi
aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe
apă; dispozitive antifurt pentru automobile,
autoturisme, vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule; echipamente electrice antifurt pentru
vehicule; alarme sonore (antifurt) pentru
vehicule; instalaţii electrice antifurt pentru
vehicule, sisteme de avertizare antifurt pentru
automobile; dispozitive de blocare antifurt
pentru volanele automobilelor; părti şi
accesorii ale tuturor produselor menţionate.
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj; maşini de scris şi articole de birou,
materiale pentru instruire sau învăţământ;
materiale plastice pentru ambalare; caractere
tipografice; clişee; materiale tipărite pentru
instruire în domeniul telecomunicaţiilor; cărţi;
cărţi broşate; cărţi comemorative; cărţi de
date; cărţi de onoare; cărţi documentare; cărţi
educative.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii,
construcţii transportabile nemetalice;
suprafeţe de nisip folosite la arene pentru
echitaţie; ţevi de deversare nemetalice pentru
instalaţii de construcţii; construcţii portabile
nemetalice care încorporează instalaţii pentru
bucătării; construcţii nemetalice portabile care
încorporează instalaţii pentru toalete; bariere
mobile pentru trafic auto şi pietonal, nu din
metal; denivelări pe şosea (nemetalice) pentru
încetinirea traficului; dispozitive de direcţie a
traficului rutier (nemetalice, nemecanizate,
neluminate); denivelări de drum nemetalice

(portabile) pentru încetinirea traficului.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, servicii deimport-export, comerţ en
gros şi en detail, comercializarea produselor
proprii sau executate în ţară şi străinatate,
operaţii comerciale pe bază de comision,
consignaţie, lohn, swich, leasing, barter,
intermediere, reclamă; reţea de magazine,
multiplicare, birotică; negociere şi încheiere
de tranzacţii comerciale pentru terţi prin
sisteme de telecomunicaţii; publicitate şi
promotii de vânzări legate de bunurile şi
serviciile furnizate şi comandate prin
intermediul telecomunicaţiilor sau al
serviciilor electronice; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare;
regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de telecomunicaţii, pentru a permite
clienţilor să compare şi să cumpere comod
aceste servicii; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) cu preponderenţă din
clasele 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, sau distribuirea de mostre;
optimizarea traficului pe site; cercetare
computerizată comercială; cercetare în
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domeniul afacerilor; cercetare computerizată
de piaţă; cercetare de informaţii de afaceri;
servicii de recuperare de date privind
cercetarea pieţei.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; tranzacţii mobiliare şi imobiliare,
intermedieri, închirieri, reprezentări de firme;
transfer electronic de fonduri prin intermediul
telecomunicaţiilor; cercetare financiară;
cercetare în domeniul financiar; servicii de
cercetare financiară.
37 Construcţii - montaj în domeniul
construcţiilor civile, industriale, agricole,
edilitare, drumuri, poduri, căi ferate, reparaţii;
servicii de instalare şi montaj de sisteme,
instalaţii şi echipamente în domeniul
electronicii, electrotehnicii, tehnicii de calcul,
automatizări, aparate de masură şi control,
echipamente mecanice şi electromecanice,
instalaţii şi echipamente de radioamplificare,
detecţie şi semnalizare, semnalizare,
transmisii date, dispecerizare, interfonie,
telefonie, radio, antene colective şi
individuale, sisteme căutare persoane, sisteme
de detecţie şi alarmare la efracţie şi la
incendiu sau inundaţii, servicii de instalaţii de
securitate şi protecţie bunuri personale;
construcţie de arene sportive; construcţii
instalaţii şi reparaţii subacvatice; lucrări de
construcţii subterane lgeate de instalaţii
sanitare, servicii de camăşuială pentru
întreţinerea şi repararea instalaţiilor de
construcţii marine, servicii de camăşuială
pentru repararea şi întreţinerea instalatiilor de
construcţii industriale; servicii de instalare, de
reparaţii şi de întreţinere de instalaţii, de
sisteme, de dispozitive, de detectoare şi
alarme de incendiu; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea
detectoarelor de incendiu; servicii de inginerie
civilă subterană; servicii de construcţii
subacvatice de inginerie civilă; instalare de

sisteme de securitate, aparate de securitate
pentru case şi dispozitive de securitate pentru
vehicule; instalare de echipamente de
securitate şi de siguranţă; întreţinere şi service
de alarme de securitate, servicii de informaţii
referitoare la instalare şi întreţinerea
sistemelor de securitate; servicii consultative
privind instalarea de echipamente de
securitate şi de siguranţă; instalaţii pentru
telecomunicaţii; construcţia de turnuri de
t e l e c o m u n i c a ţ i i ;  c a b l a r e  p e n t r u
telecomunicaţii în clădiri; instalare de reţele
de telecomunicaţii; întreţinere de aparate de
telecomunicaţii; repararea maşinilor şi
aparatelor de telecomunicaţii; instalare şi
reparaţii de reţele de telecomunicaţii; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
telecomunicaţii reparare şi întreţinere de
hardware de calculator şi de telecomunicaţii,
instalare hardware de calculator şi a aparatelor
de telecomunicaţii, întreţinere şi reparare;
întretinere şi reparare de reţele, de aparate şi
de instrumente de telecomunicaţii; instalarea
de echipamente de telecomunicaţii fără fir şi
de reţele locale fără fir; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de maşini şi
aparate de telecomunicaţii; instalare de
dispozitive şi programe de calculator, produse
din clasele 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19; instalare de
sisteme de gestionare al traficului; montare de
garduri de siguranţă; instalare de echipamente
de securitate şi de siguranţă; întreţinerea şi
repararea alarmelor, instalaţiilor de închidere
şi siguranţă; servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate şi de
siguranţă.
38 Telecomunicaţii, reţele private de
radio-comunicaţii, aparatură telex şi fax,
interfonie şi telefonie, radio; furnizarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea
informatică mondială; distribuire de date sau
imagini audiovizuale printro reţea informatică
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globală sau prin internet; transmitere
electronică de imagini, fotografii, imagini
grafice şi ilustratii întro reţea informatica
globala; telecomunicaţii; consultanţă în
telecomunicaţii; telecomunicaţii prin radio;
buletine electronice (telecomunicaţii); servicii
de telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
interactive; telecomunicaţii prin e-mail;
exploatarea sateliţilor de telecomunicaţii;
servicii de consultanţă profesională privind
telecomunicatiile; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; furnizare de instalaţii de
telecomunicaţii; închirieri de aparate de
telecomunicaţii; închirieri de linii de
telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
prin satelit; exploatare de sisteme de
telecomunicaţii; administrarea unei reţele de
telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
aer-sol;  servicii  de portaluri  de
telecomunicaţii; închirieri de instalaţii de
telecomunicaţii; transfer de date prin
telecomunicaţii; servicii de informare privind
telecomunicaţiile; servicii de consultanţă
privind telecomunicaţiile; servicii de accesare
şi asigurarea accesului la reţele de
telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
pentru pasagerii aeronavelor;servicii de
telecomunicaţii bazate pe Internet; servicii de
telecomunicaţii de reţele digitale; servicii de
telecomunicaţii între instituţii financiare;
telecomunicaţii de informaţii (inclusiv pagini
web); furnizare de capacitate de satelit
(telecomunicaţii); transmitere de muzică
digitală prin telecomunicaţii; servicii de reţele
de telecomunicaţii mobile; furnizarea de
conexiuni de telecomunicaţii electronice;
comunicare prin reţele de telecomunicaţii
multinaţionale; servicii de telecomunicaţii
prin fibră optică; servicii de informaţii online
privind telecomunicaţiile; servicii de
telecomunicaţii pentru distribuirea de date;
servicii de rutare şi joncţiune pentru

telecomunicaţii; servicii de transmisie
electronică şi de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii între reţelele de calculatoare;
închirieri de aparate şi instalaţii de
telecomunicaţii; transfer de apeluri de
telecomunicaţii; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii la internet; comunicare de
date prin mijloace de telecomunicaţii;
exploatare de reţele de telecomunicaţii în
bandă largă; servicii de telecomunicaţii care
folosesc reţele radio celulare; furnizarea
accesului la servicii de stocare de
telecomunicaţii; furnizare de instalaţii de
telecomunicaţii în scopuri educative;
furnizarea accesului şi de canalele de
telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping; servicii de informare,
consultan ţă  ş i  consi l iere privind
telecomunicaţiile; servicii de informare şi
cons i l i e re  p r iv ind  se rv ic i i l e  de
telecomunicaţii, furnizarea accesului la
infrastructuri de telecomunicaţii pentru
utilizatori terţi; servicii de telecomunicaţii
pentru transmiterea de informaţii prin fax;
furnizarea şi închirierea de instalaţii şi
echipamente de telecomunicaţii; furnizarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea
informatică mondială; furnizare de conexiuni
de telecomunicaţii pentru linii de chat;
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
baze de date; transfer automat de date digitale
utilizând canale de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet
şi extranet; transmisie de la distanţă de date
prin intermediul telecomunicaţiilor; servicii de
telecomunicaţii furnizate prin intermediul
reţelelor de fibră optică; servicii de
transmitere de date printr-o reţea de
telecomunicaţii; transmitere de semnale audio
şi/sau video digitale prin telecomunicaţii;
închiriere de linii de telecomunicaţii pentru a
accesa reţele informatice; servicii de
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telecomunicaţii prestate pe platforme şi
portaluri de internet; furnizarea accesului de
telecomunicaţii la conţinut audio furnizat pe
internet ;  furnizarea accesului  de
telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
i n t e r n e t ;  s e r v i c i i  î n  d o m e n i u l
telecomunicaţiilor, şi anume servicii de
comunicaţii personale, servicii de
telecomunicaţii pentru obţinerea de informaţii
din bănci de date; transmisie de la distanţă de
semnale audio prin mijloace de
telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii,
respectiv, servicii ISDN (reţea cu servicii
digitale integrate); servicii de telecomunicaţii
pentru asigurarea accesului la baze de date
computerizate; transmisie de informaţii
privind piaţa bursieră cu ajutorul mediilor de
telecomunicaţii; furnizarea accesului la baze
de date şi la internet prin telecomunicaţii,
servicii de telecomunicaţii prin telefon pe
bază de cartele telefonice preplătite, furnizare
de conexiuni de telecomunicaţii la internet
într-un internet cafe; închiriere de dispozitive
şi echipament de telecomunicaţii pentru
conectare la reţele, transmisie de informaţii
din baze de date prin intermediul reţelelor de
telecomunicaţii, furnizare de conexiuni de
telecomunicaţii la Internet sau la baze de date;
servicii de transmisie şi recepţie a datelor cu
ajutorul mijloacelor de telecomunicaţii;
telecomunicaţii prin intermediul terminalelor
de calculator, prin mijloace telematice,
satelite, calculator, prin mijloace telematice,
satelite, radio, telegrafe, telefoane; furnizare
de informaţii din registrul de abonaţi de
telefonie pentru asistenţă în telecomunicaţii;
servicii de telecomunicaţii, şi anume,
furnizare de servicii de reţea de fibră optică;
servicii de telecomunicaţii în reţele de fibră
optică, fără fir şi prin cablu; servicii de
transmisie de date cu debit ridicat pentru
operatorii de reţele de telecomunicaţii;

furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printrun
serviciu la cerere; transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date
prin intermediul reţelei de telecomunicaţii;
servicii de telecomunicaţii, şi anume,
interceptarea şi prevenirea apelurilor
nesolicitate de la operatorii de telemarketing;
schimb electronic de date stocate în baze de
date accesibile prin intermediul reţelelor de
telecomunicaţii; asigurarea accesului la
telecomunicaţii şi a legăturilor la bazele de
date computerizate şi la internet; servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi
portaluri pe internet şi pe alte suporturi media;
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de
linkuri la baze de date computerizate şi la
internet; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii la o reţea de calculatoare
globală sau la baze de date; furnizarea de
conexiuni de telecomunicaţii la o reţea globală
de comunicaţii sau la baze de date; transmisie
de semnale pentru comerţ electronic prin
sisteme de telecomunicaţii şi prin sisteme de
comunicaţii de date; furnizare accesului de
telecomunicaţii la filme şi programe de
televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere; furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut video şi audio furnizat printrun
serviciu online de video la cerere; transmitere
de mesaje scurte (SMS), de imagini, de voce,
de sunete, de muzică şi de comunicaţii în
format text între dispozitive de
telecomunicaţ i i  mobile; furnizarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea
informatică mondială, distribuire de date sau
imagini audiovizuale printr-o reţea
informatică globală sau prin internet,
transmitere electronică de imagini, fotografii,
imagini grafice şi ilustraţii într-o reţea
informatică globală.
39 Transport intern şi international de mărfuri
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şi persoane; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii; turism intern şi
international; servicii de check-in pentru
bagaje (nu includ controlul de securitate)
furnizare de informaţii despre transport şi
călătorii, prin aparate şi dispozitive pentru
telecomunicaţii mobile; servicii de informaţii
privind traficul; servicii de control al traficului
aerian; furnizare de informaţii rutiere şi de
trafic; servicii de informare cu privire la trafic;
furnizare de informaţii privind condiţiile
traficului rutier; gestionarea de fluxul
traficului de vehicule prin intermediul
reţelelor şi al tehnologiilor avansate de
comunicaţii; servicii de controlare a traficului
la sol pentru aeronave; servicii de informare
cu privire la congestionarea traficului; servicii
de informare referitoare la viteza traficului.
40 Prelucrarea, acoperirea, tratamentul şi
transformarea materialelor prin procedee de,
vopsire, placare, pentru conservare în special
a metalelor, lemnului, a diferitelor dispozitive
de securitate în special la incendiu; servicii de
vopsire în general şi în special cu vopsele
speciale rezistente la foc, de protecţie
împotriva focului; consiliere, consultanţă şi
informaţii pentru domeniul de mai sus;
acoperiri cu lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii, contra oxidarii, contra
coroziunii, contra deteriorării lemnului;
acoperire electroforetică, electrolitică;
acoperirea metalelor; acoperire cu pulberi;
placarea metalelor; acoperire de lentile optice
acoperire prin nitrurare în plasmă şi/sau cu
nitrură de titan; tratarea şi acoperirea
suprafeţelor metalice acoperire cu folie subţire
a componentelor optice; imprimarea după
tipar a acoperirilor pentru pereţi; imprimarea
după tipar a acoperirilor pentru pardoseli;
tratarea pieselor metalice pentru prevenirea
coroziunii, pe baza proceselor de galvanizare
prin scufundare la cald şi de acoperire cu

pulbere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de târguri şi
expoziţii, traduceri, translaţie; furnizarea de
servicii de instruire şi pregatire profesională,
cursuri, în informatică şi programare
informatică; instruire tehnică privind riscul de
incendiu; servicii de formare, coordonare de
cursuri şi consultanţă în domeniul ingineriei
electrice; servicii de formare cu privire la
folosirea sistemelor de inginerie asistate de
calculator; furnizare de cursuri educaţionale
referitoare la telecomunicaţii; organizarea de
c o n f e r i n ţ e  a n u a l e  î n  d o m e n i u l
telecomunicaţiilor; servicii specifice galeriilor
de artă, furnizate online printr-un link de
telecomunicaţii; educaţie privind siguranţă
traficului rutier; cercetare în domeniul
educaţiei; instruire în inginerie electrică;
pregatire profesională în informatica; servicii
de pregatire în informatică; furnizare de
instruire în materie de programare
informatică; furnizare de cursuri educaţionale
în materie de informatică furnizare de
i n fo r ma ţ i i  o n - l i n e  î n  d o m e n i u l
divertismentului, dintr-o bază de date
informatică de pe internet; editare de cărţi şi
recenzii; editare de materiale tipărite care
conţin poze, altele decât cele de uz publicitar;
editare de publicaţii; editare de texte scrise;
publicare şi editare de cărţi; publicare şi
editare de materiale tipărite; servicii de editare
servicii de editare computerizată.
42 Engineering, proiectare, asistenţă tehnică,
servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca
şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare ştiintifică şi industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software;
consultanţă tehnică în general şi în special
privind prevenirea incendiilor; consultanţă
tehnică în materie de proiectare şi
programarea calculatoarelor; consultanţă
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tehnică în domeniul ingineriei aerospaţiale;
servicii de consultanţă tehnică privind
tehnologia informatiilor;  inginerie
informatică; servicii de cercetare şi furnizarea
de rapoarte în informatică şi programarea
informatică; consultanţă în materie de
securitate informatică; servicii de proiectare şi
programare informatică; servicii de
consultanţă profesională privind programarea
informatică; servicii de monitorizare a
sistemelor de securitate informatică; servicii
în materie de paravane de protecţie
informatica (firewall) pentru calculatoare:
servicii de consultanţă tehnică privind
ingineria marină; furnizarea de consultanţă
tehnică pentru ingineria civilă şi industria
navală; servicii de consultanţă tehnică
referitoare la programarea informatică şi de
utilizare de computere, aplicarea şi utilizarea
de software de computere; consultanţă tehnică
privind instalarea şi întreţinerea de software
de calculator; consultanţă în domeniul
ingineriei telecomunicaţiilor; consultanţă
tehnică în domeniul ingineriei aerospaţiale;
servicii de management al proiectelor de
inginerie; servicii de inginerie şi consultanţă
privind prelucrarea de date servicii de
consultanţă în domeniul ingineriei
informatice; planificare de proiecte tehnice în
domeniul ingineriei; servicii de inginerie
referitoare la programare pe calculator;
servicii de inginerie privind proiectarea de
sisteme electronice; proiectare de lucrări de
inginerie pentru prevenirea incendiilor;
servicii de inginerie în materie de tehnologie
a informaţiei, servicii de inginerie privind
tehnologia de prelucrare a datelor; servicii de
proiectare tehnică asistată de calculator în
domeniul ingineriei; servicii de inginerie de
software pentru programe de procesare a
datelor; cercetare privind securitatea; servicii
pentru securitatea datelor; securitate, protecţie

şi reconstituire IT; consultanţă profesională
privind securitatea calculatoarelor; consultanţă
în materie de securitate informatică;
programare de programe de securitate pe
internet; programare pentru calculatoare
pentru securitatea datelor electronice şi
consultanţă în acest domeniu; servicii de
monitorizare a sistemelor de securitate
informatică; proiectare şi dezvoltare de
programe de securitate pe internet şi a datelor
electronice; servicii de securitatea
calculatoarelor pentru protecţia contra
accesului ilegal în reţele; prestare de servicii
de securitate pentru reţelele de calculatoare,
accesul la calculatoare şi tranzacţiile
computerizate; consiliere tehnică referitoare la
siguranţă; servicii de consultanţă în materie de
siguranţă a mediului; furnizare de programe şi
sisteme de calculator pentru crearea de copii
de siguranţă; întretinere de software de
calculator cu privire la siguranţa
calculatoarelor şi prevenirea riscurilor
informatice, actualizare de software de
calculator cu privire la siguranţa calculatorului
şi prevenirea riscurilor informatice; ingineria
telecomunicaţiilor; analiza semnalelor de
telecomunicaţii; cercetare privind tehnicile de
telecomunicaţii; programare de software
pentru telecomunicaţii; programare de
software pentru telecomunicaţii; testare de
semnale de telecomunicaţii, monitorizare de
semnale de telecomunicaţii; consultanţă în
domeniul tehnologiei telecomunicaţiilor;
consultanţă în domeniul ingineriei
telecomunicaţiilor; proiectare de aparate şi
echipamente pentru telecomunicaţii;
proiectare şi planificare tehnică de reţele de
telecomunicaţii; proiectare şi planificare
tehnică de echipament pentru telecomunicaţii,
testare, analiză şi monitorizare a semnalelor
de telecomunicaţii; elaborare de programe
p e n t r u  c a l c u l a t o r  î n  d o m e n i u l
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telecomunicaţiilor; servicii de proiectare şi
planificare de echipamente pentru
telecomunicaţii; consultanţă IT, servicii de
consiliere şi asigurare de informaţii; cercetare
ştiinţifică; cercetare tehnologică cercetare
tehnică; cercetare privind securitatea;
cercetarea proceselor industriale; cercetare
referitoare la calculatoare; cercetare în
domeniul construcţiilor; cercetare în domeniul
ingineriei; servicii de cercetare industrială;
servicii de cercetare informatică; cercetare
privind echipamentele industriale, servicii de
cercetare tehnică; cercetare şi dezvoltare
ştiinţifică; cercetare privind prelucrarea de
date; cercetare şi dezvoltare de produse;
cercetare tehnică si tehnologică în domeniul
calculatoarelor; cercetare privind programarea
pe calculator; cercetare privind tehnicile de
telecomunicaţii; cercetare în proiectarea de
calculatoare, servicii de cercetare şi
dezvoltare; cercetare tehnică în domeniul
aeronauticii; prestare de servicii de cercetare,
cercetare în tehnologia de măsurare; cercetare
în domeniul siguranţei electrice; cercetare în
domeniul tehnologiei comunicaţiilor;
cercetare în domeniul tehnologiei informaţiei;
cercetare referitoare la programele pentru
calculator, cercetare cu privire la ingineria
mecanică; servicii de cercetare în domeniul
construcţiilor; cercetare în domeniul
dispozitivelor de măsurat; cercetare în materie
de programe informatice, cercetare şi
dezvoltare de software informatic; cercetarea
şi dezvoltare de produse noi; furnizare de
informaţii privind cercetarea ştiinţifică;
realizarea de rapoarte privind cercetarea
ştiinţifică; furnizare de informaţii despre
cercetarea tehnologică; cercetare în materie de
software de calculator; servicii tehnologice şi
cercetare în acest domeniu; cercetare în
domeniul tehnologiei pentru procesarea
datelor, servicii de consultanţă în materie de

cercetare tehnologică; cercetare tehnică
referitoare la sistemele de numerotare
automată; cercetare tehnică referitoare la
sisteme de identificare automată; cercetarea,
dezvoltarea, proiectarea şi actualizarea
software-ului informatic, cercetare ştiinţifică
şi industrială, în special în domeniul
electricităţii; servicii de cercetare în vederea
dezvoltării de produse noi, servicii de
cercetare şi consultanţă privind software-ul de
calculator; servicii de cercetare a
antecedentelor în scopul angajării; inginerie
chimică; inginerie tehnică; inginerie
informatică; inginerie de software; teste de
inginerie; servicii de inginerie; inginerie de
software informatic; servicii de inginerie şi
inginerie asistată de calculator; servicii de
inginerie electrică; cercetarea, proiectare şi
consultanţă în inginerie; realizarea de desene
de inginerie; expertize tehnice (lucrări de
inginerie); studii de proiecte de inginerie;
inginerie informatică; servicii de cercetare
informatică; furnizare de rapoarte referitoare
la informatică; consultanţă în materie de
securitate informatică; furnizare de informaţii
privind programarea informatică; servicii de
proiectare şi programare informatică; Servicii
de consultanţă profesională privind
programarea informatică; furnizare de
rapoarte ale experţilor privind informatica;
servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică; servicii de consultanţă
tehnică referitoare la programarea informatică;
servicii în materie de paravane de protecţie
informatică (firewall) pentru calculatoare
Consultanţă IT, servicii de consiliere şi
asigurare de informaţii; servicii de consultanţă
în materie de tehnologie a informaţiei (IT);
servicii IT în legătură cu stocarea electronică
de date; proiectare tehnică; proiectare de
construcţii; proiectare de produs; proiectare de
software; proiectare de indicatoare; servicii de
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proiectare; proiectarea sistemelor informatice;
proiectare de reţele rutiere; servicii de
proiectare tehnologică; proiectare de pagini
web; proiectare de sisteme electronice;
proiectare de limbaje informatice; servicii de
proiectare grafică; proiectare de instalaţii
industriale; proiectare de sisteme
informaţionale; proiectare de studii
topografice; servicii de proiectare tehnică;
proiectare de pagini principale; proiectare de
materiale tipărite; proiectare de sisteme
electrice; proiectare de utilaje specializate;
proiectare de produse industriale; proiectare în
domeniul ingineriei; proiectare de portaluri
web; proiectarea specificaţiilor sistemelor
informatice; proiectare şi consultanţă în
inginerie; servicii de proiectare la comandă;
proiectare şi dezvoltare de reţele;proiectare de
sisteme de comunicaţii; proiectare de baze de
date; închiriere de echipamente de proiectare;
proiectare de sisteme de stocare; proiectare de
sisteme de iluminat; proiectare de sisteme de
construcţii; proiectare de site-uri web;
proiectare de periferice de calculator;
proiectarea reţelelor informatice pentru terţi;
cercetare în proiectarea de calculatoare;
servicii proiectare de programe de calculator,
servicii de proiectare de pagini web, servicii
de proiectare în ingineria civilă; proiectare,
dezvoltare şi implementare de software;
servicii de proiectare privind proprietăţile
rezidenţiale; proiectare de software de
realitate virtuală; servicii de proiectare
referitoare la calculatoare; consultanţă tehnică
în materie de proiectare; proiectare, dezvoltare
şi administrare de intraneturi; proiectare de
baze de date computerizate; servicii de
proiectare şi programare informatică;
proiectare de software pentru prelucrarea
imaginilor; servicii de proiectare asistată de
calculator, proiectare şi dezvoltare de produse
multimedia, proiectare şi dezvoltare de

dicţionare electronice; servicii pentru
proiectarea industrială de calculatoare;
proiectare şi dezvoltare de software de
calculator, proiectare de programe de
prelucrare a datelor, creare, proiectare şi
întreţinere de pagini web; proiectare de
software pentru procesarea semnalului digital;
proiectare de sisteme de prelucrare a datelor;
proiectare şi dezvoltare de pagini de internet;
proiectare şi scriere de software de calculator;
servicii de consultanţă în materie de
proiectare;  proiectare de sisteme
informaţionale în domeniul finanţelor;
proiectare şi dezvoltare de baze de date;
servicii de proiectare privind crearea de reţele;
servicii de proiectare de programe de
calculator; servicii pentru proiectare de
software de calculator; proiectare la comandă
de pachete de software; proiectare de sisteme
informaţionale în domeniul managementului;
servicii de proiectare de hardware de
calculator; proiectare de pagini web în scopuri
publicitare; servicii de proiectare tehnică
asistată de calculator; studii de fezabilitate în
materie de proiectare; proiectare, creare şi
programare de pagini web; servicii de
consultanţă pentru proiectare; servicii de
consultanţă pentru proiectarea sistemelor
informaţionale; servicii de proiectare privind
software-ul de calculator; servicii de
proiectare şi creare de pagini web; proiectare
de software pentru terţi în domeniul
calculatoarelor; proiectare, actualizare şi
întreţinere de software de calculator;
proiectare, întreţinere şi actualizare de
software de calculator; proiectare de software
pentru operatorii audio şi video; proiectare şi
implementare de pagini web pentru terţi;
proiectare şi dezvoltare de software de
realitate virtuală; proiectare şi planificare
tehnică de reţele de telecomunicaţii; proiectare
şi planificare tehnică de echipament pentru
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telecomunicaţii; proiectare şi dezvoltare de
echipament periferic pentru calculatoare;
proiectare, dezvoltare şi programare de
software de calculator; proiectare şi dezvoltare
de software pentru planificarea rutelor;
cercetarea, dezvoltarea, proiectarea şi
actualizarea software-ului informatic; servicii
de inginerie privind proiectarea de sisteme
electronice; proiectare, creare, găzduire,
întreţinere de pagini web pentru terţi; servicii
de proiectare pentru sistemele de prelucrare a
datelor; proiectare de software de calculator
pentru comanda terminalelor automate;
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe Internet; proiectare de pagini
principale şi de site-uri web; proiectare de
software pentru stocarea şi recuperarea
informaţiilor multimedia; servicii de
proiectare pentru sisteme de afişare pentru
expoziţii; proiectare, întreţinere, închiriere şi
actualizare de software de calculator;
proiectare, întreţinere, dezvoltare şi
actualizare de software de calculator; servicii
de proiectare în domeniul hardware-ului de
calculator; servicii de proiectare legate de
unelte pentru prelucrarea metalului; proiectare
de aparate şi instrumente mecanice,
electromecanice şi optoelectronice, proiectare
şi întreţinere de site-uri informatice pentru
terţi, servicii de proiectare privind
instrumentele de prelucrare a datelor;
proiectare de programe şi software de
calculator pentru aviaţie; elaborare de
programe pentru calculator şi proiectare de
software; proiectare de hardware pentru
stocarea şi recuperarea datelor multimedia;
proiectare de hardware pentru comprimarea şi
decomprimarea conţinuturilor multimedia;
proiectare de programe de calculator; servicii
de proiectare pentru calculatoare; servicii de
proiectare tehnică industrială; proiectare de
coduri de calculator; proiectare de sisteme

software grafice; proiectare şi întreţinere de
site-uri web pentru terţi; proiectare de
software pentru comprimare şi decomprimare
conţinut multimedia; proiectare şi dezvoltare
de reţele de calculatoare fără fir; proiectare şi
dezvoltare de sisteme de generare de date;
proiectare şi dezvoltare de sisteme de
introducere de date; proiectare şi dezvoltare
de sisteme de afişare a datelor; proiectare şi
dezvoltare de sisteme de procesare de date;
Proiectare şi dezvoltare de sisteme de stocare
de date; proiectare şi dezvoltare de metode de
testare şi analiză; proiectare şi dezvoltare de
software de calculator pentru logistică,
servicii de proiectare şi planificare de
echipamente pentru telecomunicaţii;
proiectare şi creare de pagini principale şi
pagini web; proiectare şi dezvoltare de
programe de securitate pe Internet;
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; consultanţă
privind crearea şi proiectarea de site-uri web;
consultanţă privind proiectarea şi dezvoltarea
de software de calculator; proiectare, desen şi
scriere la comandă de software de calculator;
servicii de consultanţă în materie de proiectare
a sistemelor informatice; servicii de proiectare
tehnică asistată de calculator în domeniul
ingineriei; servicii de proiectare privind
componentele hardware şi software de
calculator; proiectare de software pentru
procesare şi distribuţie de conţinut
multimedia; proiectare şi dezvoltare de
sisteme de securitate a datelor electronice;
servicii de proiectare pentru sisteme de afişare
în scopuri promoţionale; proiectare şi
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice; proiectare şi dezvoltare de
software de calculator pentru prelucrarea
textelor; proiectare şi dezvoltare de software
de calculator pentru controlul proceselor;
proiectare şi creare de pagini principale şi



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse in 22/04/2016

17

pagini de internet; proiectare şi dezvoltare de
software pentru importarea şi gestionarea
datelor; proiectare şi dezvoltare de pagini
principale şi site-uri web; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date; servicii de inginerie
referitoare la proiectarea de sisteme de
comunicaţii; servicii pentru proiectarea
software-ului de prelucrare de date
electronice; proiectare, creare, găzduire şi
întreţinere de pagini de internet pentru terţi;
servicii de proiectare privind instrumentele de
testare pentru procesarea de date; servicii de
consultanţă în materie de proiectare de
software de calculator; creare, proiectare,
dezvoltare şi întreţinere de site-uri web pentru
terţi; proiectare şi dezvoltare de software
pentru dezvoltare de site-uri web; proiectare şi
dezvoltare de software şi hardware pentru
amplificarea şi transmiterea semnalelor;
proiectare de format electronic de CD-ROM
pentru baze de date electronice; servicii de
consultanţă şi de informaţii despre proiectare
de software de calculator; proiectare şi
dezvoltare de software de calculator pentru
evaluarea şi calcularea datelor; proiectare şi
dezvoltare de dicţionare şi baze de date
electronice pentru traduceri; proiectare şi
dezvoltare de software pentru ghiduri
electronice pentru programe de televiziune;
consultanţă privind crearea şi proiectarea de
site-uri web pentru comerţ electronic;
consultanţă referitoare la proiectarea de pagini
principale şi de pagini de internet; servicii de
proiectare referitoare la dezvoltarea de sisteme
de procesare a informaţiilor computerizate;
proiectare de hardware pentru conversia
datelor şi a conţinuturilor multimedia între
diferite protocoale; proiectare de software
pentru conversie de date şi conţinut
multimedia între diferite protocoale;
proiectare de calculatoare şi de software de

calculatoare pentru analizele şi rapoartele
comerciale; proiectare şi dezvoltare de
software de calculator pentru citirea,
transmiterea şi organizarea datelor; proiectare
şi dezvoltare de software de operare pentru
reţele de calculatoare şi servere; proiectare şi
dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afişarea şi stocarea de
date; proiectare şi dezvoltare de aparate,
instrumente şi echipamente fără fir pentru
transmitere de date; servicii de consultanţă şi
de informaţii despre proiectare, programare şi
întreţinere de software de calculator;
proiectare şi dezvoltare de software de operare
pentru accesarea şi folosirea serviciilor de
cloud computing; furnizarea de informaţii
despre proiectarea şi dezvoltarea de software,
de sisteme şi de reţele de calculatoare;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
logistică, pentru managementul lanţului de
aprovizionare şi pentru portaluri de
e-business; managementul proiectelor IT;
securitate, protecţie şi reconstituire IT; servicii
IT, servicii în legătură cu stocarea electronică
de date; evaluarea de siguranţă a produselor.
45 Servicii juridice; exploatare de brevete;
servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale; servicii de pază şi protecţie;
servicii de pază pentru infrastructuri,
magazine, firme; servicii de pază antiefractie;
servicii de pază pe timp de noapte;
monitorizare avertizoare de incendiu;
monitorizarea sistemelor de securitate;
furnizare de informaţii privind închirierea
detectoarelor de incendiu; închiriere de
aparatură de securitate; marcaj de securitate
pentru bunuri şi documente; servicii de
securitate pentru clădiri; servicii de securitate
pentru protejarea proprietăţii şi protecţia
persoanelor; servicii prestate de gardă de
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securitate; control de securitate al pasagerilor
liniilor aeriene; control de securitate pentru
persoane şi bagaje în aeroporturi; servicii de
inspectii de securitate pentru terţi; servicii de
monitorizare electronică în scopuri de
securitate; evaluare a riscurilor în materie de
securitate; servicii de siguranţă, salvare,
securitate şi control; închiriere de aparate de
supraveghere de securitate; servicii de
siguranţă aeroportuară; evaluarea gradului de
siguranţă; deschiderea încuietorilor de
siguranţă, închiriere de echipamente de
siguranţă, servicii de informare referitoare la
siguranţă; servicii de siguranţă, salvare,
securitate şi control servicii de consultanţă în
materie de siguranţă; servicii de siguranţă,
salvare, securitate şi control; servicii de
siguranţă pentru protejarea bunurilor şi a
persoanelor, consultanţă în materie de
securitatea bunurilor şi a persoanelor, servicii
de supraveghere a bunurilor şi persoanelor;
control acces şi monitorizare acces; servicii de
supraveghere şi monitorizare a bunurilor
mobile şi a persoanelor; servicii de cercetare
şi dezvoltare de produse noi, proiectare şi
testare pentru dezvoltarea de produse noi,
sisteme electronice, sisteme informaţionale,
integrarea sistemelor, servicii de consultanţă
tehnică şi tehnologică în domeniul siguranţei
pentru protejarea bunurilor şi a persoanelor
pentru operatorii portuari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02969
(151) 22/04/2016
(732) S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A.,

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ECOVALUE

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

32 Bere; bere fără alcool; cidru fără alcool.
33 Cidru.
35 Publicitate; relaţii publice; difuzare de
material publicitar; publicare de texte
publicitare; servicii destinate responsabilizării
sociale cu privire la reducerea deşeurilor de
ambalaje şi responsabilizarea socială în
privinţa ambalajelor de unică folosinţă
utilizate în industria şi pe piaţa berii şi
cidrului, inclusiv a politicilor de protecţie a
mediului prin utilizarea deşeurilor de ambalaje
ca şi resurse în circuitul economic de
producţie şi comercializare a berii, berii fără
alcool, cidrului şi cidrului fără alcool.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; organizare de colocvii;
furnizare de informaţii în materie de educaţie
şi responsabilizare socială; organizarea de
work-shop-uri; toate cele de mai sus în
legătură cu reducerea deşeurilor de ambalaje
şi responsabilizarea socială în privinţa
ambalajelor de unică folosinţă utilizate în
industria şi pe piaţa berii şi cidrului, inclusiv
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a politicilor de protecţie a mediului prin
utilizarea deşeurilor de ambalaje ca şi resurse
în circuitul economic de producţie şi
comercializare a berii, berii fără alcool,
cidrului şi cidrului fără alcool.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02970
(151) 22/04/2016
(732) S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A.,

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

RECICLARE CU VALOARE

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

32 Bere; bere fără alcool; cidru fără alcool.
33 Cidru.
35 Publicitate; relaţii publice; difuzare de
material publicitar; publicare de texte
publicitare; servicii destinate responsabilizării
sociale cu privire la reducerea deşeurilor de
ambalaje şi responsabilizarea socială în
privinţa ambalajelor de unică folosinţă
utilizate în industria şi pe piaţa berii şi
cidrului, inclusiv a politicilor de protecţie a
mediului prin utilizarea deşeurilor de ambalaje
ca şi resurse în circuitul economic de
producţie şi comercializare a berii, berii fără
alcool, cidrului şi cidrului fără alcool.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi

sportive şi culturale; organizare de colocvii;
furnizare de informaţii în materie de educaţie
şi responsabilizare socială; organizarea de
work-shop-uri; toate cele de mai sus în
legătură cu reducerea deşeurilor de ambalaje
şi responsabilizarea socială în privinţa
ambalajelor de unică folosinţă utilizate în
industria şi pe piaţa berii şi cidrului, inclusiv
a politicilor de protecţie a mediului prin
utilizarea deşeurilor de ambalaje ca şi resurse
în circuitul economic de producţie şi
comercializare a berii, berii fără alcool,
cidrului şi cidrului fără alcool.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02971
(151) 22/04/2016
(732) S.C. AFTER SCHOOL KARATE

S.R.L., Aleea Sporturilor nr. 51A,
judeţul Buzău, , BUZĂU ROMANIA

(540)

After School KARATE

 
(531) Clasificare Viena:020502; 020503;

020505; 260418; 270524;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02972
(151) 22/04/2016
(732) P E Ş T I Ş A N U  S E R G I O

ALEXANDRU, Str. Teheran nr. 16,
et. 1, ap. 2, sector 1, 011932,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

 
(531) Clasificare Viena:020123; 050105;

051102;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului. 
41 Educaţie în domeniul protecţiei mediului.
42 Servicii în domeniul protecţiei mediului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02974
(151) 22/04/2016
(732) S.C. UMBO SYSTEMS S.R.L.,

Calea Călăraşi nr. 168, bl. 55, sc. 1,
ap. 6, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

ChargeNet

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:011301; 011315;

270508; 290112;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
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calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferenta;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02975
(151) 22/04/2016
(732) COMAN ION, Str. Dr. Louis Pasteur

nr. 10A, Corp B, ap. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROATA MORII SE PORNEŞTE

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02976
(151) 22/04/2016
(732) S.C. MAGIC CAKE S.R.L., Str.

G-ral Nicolae Dăscălescu nr. 492,
judeţul Neamţ, , PIATRA-NEAMŢ
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PRISTAVU, Str. N.
Dăscălescu, nr. 11, bl. T3, sc. F, et. 1,
ap. 70, Jud. Neamţ PIATRA NEAMŢ

(540)

Magic Cake

(591) Culori revendicate:verde, crem

  
(531) Clasificare Viena:010105; 270502;

270507;  

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

30 Produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată;
făină şi produse din cereale; cereale pregătite
pentru consum uman; pâine; băuturi bazate pe
cafea, cacao, ciocolată; sare, muştar, oţet,
condimente, miere, melasă, praf de copt,
drojdie, cafea, ceai, cacao, zahăr, orez.
35 Regruparea în avantajul terţilor a unei
varietăţi de bunuri, permiţând consumatorilor
să le vadă şi să le cumpere comod, acestea
putând fi asigurate prin toate mijloacele de
informare a publicului vizând toate categoriile
de bunuri şi servicii: magazine, anunţuri,
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declaraţii, cataloage de vânzare, prin
corespondenţă şi/sau mijloace electronice cum
sunt site-urile web; publicitate; managementul
afacerilor comerciale; administrarea afacerilor
comerciale; funcţionarea birourilor (lucrări de
birou).
39 Transportul de produse (prăjituri, patiserie,
pâine) dintr-un loc în altul, distribuţia de
produse de cofetărie, patiserie, pâine; servicii
de ambalare, depozitare de produse în
depozite sau alte clădiri pentru păstrare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02977
(151) 22/04/2016
(732) POPA CORNEL, Str. Alunişului nr.

3, bl. 12C, sc. 1, et. 2, ap. 7, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PERPEDO

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

37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02978
(151) 22/04/2016
(732) S.C. CREO MIXT S.R.L., Str. D23

nr. 2-4, judeţul Constanţa, ,
NĂVODARI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Vila Pontica

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:010105; 270509;

290104;  

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

43 Restaurante, cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02979
(151) 22/04/2016
(732) S.C. BIO BLUEBERRY S.R.L., Str.

Sarmas nr. 1i, judeţul Sălaj, , ZALĂU
ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

PF Pălincăria lui Feri DIN ZALĂU
PĂLINCĂ de prune PRODUS ORIGINAL
DIN TRANSILVANIA

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

  

(531) Clasificare Viena:050714; 250119;
290114;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02980
(151) 22/04/2016
(732) S.C. BIO BLUEBERRY S.R.L., Str.

Sarmas nr. 1i, judeţul Sălaj, , ZALĂU
ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Ţuică de Zalău

(591) Culori revendicate:albastru, verde, bej
  
(531) Clasificare Viena:050714; 270502;

270508; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02981
(151) 22/04/2016
(732) ADAMA Manufacturing Poland

S.A., Sienkiewicza 4,, 46-120, Brzeg
Dolny POLONIA 

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

(540)

TURPIN

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

1 Produse regulatoare pentru creşterea
plantelor (îngrăşăminte).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02982
(151) 22/04/2016
(732) MORARU MARIA, Str. Mercur nr.

4, sc. A, ap. 21, judeţul Bacău, ,
ONEŞTI ROMANIA 

(540)

CASA VIS
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02983
(151) 22/04/2016
(732) S.C. SERGIANA PRODIMPEX

S.R.L., Str. Sub Masa Mare nr. 618 B,
judeţul Braşov, *, COMUNA
POIANA MĂRULUI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

SERGIANA 100% CARNE
ROMANEASCA

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02984
(151) 22/04/2016
(732) S.C. BULAT & CO S.R.L., Str.

Abisoara nr. 14, ap. 1, , CHISINAU
REPUBLICA MOLDOVA 

(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 IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Plasmolifting

(591) Culori revendicate:verde, negru

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

270501; 290113;  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanti; produse pentru distrugerea
daunatorilor; fungicide, erbicide. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse

incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi cultural. (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi infrumusetare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02985
(151) 22/04/2016
(732) S.C. SERGIANA PRODIMPEX

S.R.L., Str. Sub Masa Mare nr. 618 B,
judeţul Braşov, *, COMUNA
POIANA MĂRULUI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

S

 
(531) Clasificare Viena:270508; 270512;

270521;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante

şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02986
(151) 22/04/2016
(732) MARINESCU CATINCA IOANA,

Str. Prelungirea Ghencea nr. 91E, et.
5, ap. 32, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

PlaySchool Center of Excellence

(531) Clasificare Viena:180506; 270502;
270508;  

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

41 Educaţie; creşe; furnizare de servicii
educaţionale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă; furnizare cursuri de limbi
străine; prestarea de servicii de divertisment şi
educative pentru copii în centre after-school/
before-school.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02957
(151) 22/04/2016
(732) URDAREANU TIBERIU, Şos.

Nordului nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

S certSIGN Your eTrustee

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
199C)

  
(531) Clasificare Viena:011302; 260416;

260418; 270515; 290101;  

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

9 Programe pentru calculator, programe şi
produse informatice; produse şi aplicaţii
destinate transmiterii fişierelor prin poşta
electronică, criptării, certificării de semnătură
electronică; calculatoare şi echipamente
pentru calculatoare; elemente componente
pentru calculatoare şi programe de calculator,
afişaje şi staţii de lucru pentru prelucrarea

informaţiilor; sisteme de captură de imagini
din documente şi anume, elemente
componente pentru calculatoare, programe de
calculator şi periferice pentru prelucrarea
informaţiilor numerice şi de text; programe de
calculator în domeniul proceselor legate de
afaceri; elemente componente pentru
calculatoare şi programe de calculator pentru
telecomunicaţii; calculatoare electronice;
mouse pad; genţi/ambalaje pentru transportul
calculatoarelor, carcase pentru asistenţi
personali digitali; sisteme de achiziţie de date;
echipamente pentru prelucrarea si protecţia
informaţiei; echipamente periferice;
echipamente de verificare şi control;
echipamente de siguranţă; sisteme pentru
controlul automat al proceselor; programe
pentru calculator, programe şi produse
informatice; produse şi aplicaţii destinate
transmiterii fişierelor prin poşta electronică,
produse şi aplicaţii destinate criptării,
semnăturii electronice, expedierii şi recepţiei
documentelor cu regim de semnătură
electronică; echipamente pentru înregistrarea,
memorarea, transmiterea, reproducerea
semnalelor; echipamente de securitate pentru
supravegherea şi protejarea bunurilor şi a
persoanelor; echipamente antifurt;
echipamente de emisie şi de recepţie;
echipamente şi aparate pentru învăţământ;
software care permite recuperarea datelor;
software pentru căutarea şi recuperarea de
informaţii printro reţea de calculatoare; unităţi
de recuperare pentru protecţia datelor;
software pentru siguranţa informaţiilor şi
datelor; software şi echipamente pentru
criptarea, identificarea, verificarea,
confirmarea şi autentificarea datelor şi
informaţiilor; software şi echipamente pentru
duplicarea şi conversia datelor, software şi
echipamente pentru codificarea şi
decodificarea de date, pentru siguranţa
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acestora.
35 Gestiunea fişierelor informatice; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; consiliere în organizarea şi
conducerea afacerilor; consiliere în probleme
de personal; relaţii publice; activităţi
publicitare; organizare de expoziţii cu caracter
comercial şi publicitar; prezentare de produse,
echipamente, servicii, în expoziţii; activităţi
de birou; procesarea şi validarea
contravenţiilor, managementul comenzilor;
managementul flotelor; servicii de recuperare
de date; recuperare de informaţii comerciale
computerizate; servicii de recuperare de date
privind cercetarea pieţei; actualizare şi
întreţinere de date din baze de date
informatice; actualizarea informaţiilor
comerciale într-o bază de date computerizată;
actualizarea informaţiilor publicitare într-o
bază de date computerizată; administrare şi
compilare de baze de date computerizate,
colectare de date; colectarea şi sistematizarea
datelor de afaceri; compilare de baze de date
computerizate; compilare de date în baze de
date electronice pentru siguranţa informaţiilor
şi datelor; compilare de date statistice;
compilare de informaţii în baze de date
informatice; compilare şi sistematizare de
informaţii în baze de date; compilarea
informaţiilor în baze de date informatice;
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; culegere şi sistematizare de
informaţii în baze de date informatice;
furnizare de informaţii cu privire la
prelucrarea de date; introducere de date şi
prelucrare de date; prelucrare de date
informatice; prelucrare electronică a datelor;
servicii de consultanţă în afaceri privind
prelucrarea datelor şi siguranţa acestora;
servicii de gestionare a datelor cu siguranţa
informaţiilor şi datelor; servicii de informare
privind prelucrarea de date; servicii online de

prelucrare de date; servicii publicitare privind
baze de date; transcriere de date; verificare de
date computerizate; verificarea prelucrării
datelor.
37 Instalarea, întreţinerea, identificarea
defecţiunilor, depanarea şi repararea
echipamentelor de comunicaţii ,  a
echipamentelor de calcul, a biroticii, a
sistemelor şi reţelelor informatice;
deparazitarea instalaţiilor electrice .
38 Transmisiuni; transmisii şi transfer de date,
de mesaje şi de imagini asistate de calculator;
registratură electronică; reţele informatice;
servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de comunicaţii radio;
reţele de comunicaţii şi de televiziune prin
cablu; servicii de comunicaţii prin reţele de
fibră optică; servicii de acces la reţele
informatice internaţionale; servicii de acces
prin telecomunicaţii la reţele informatice
internaţionale; servicii de transmisiuni;
transmisii de mesaje; transmisii de telecopii;
transmisii şi transfer de date, de mesaje şi de
imagini asistate de calculator; comunicaţii
prin terminale de calculator; servicii de
prelucrare şi transmitere a datelor; criptarea,
identificarea, verificarea, confirmarea şi
autentificarea datelor, mesajelor, imaginilor,
comunicaţiilor; certificarea semnăturilor
electronice; registratură electronică; transmisii
vocale, comunicaţii telefonice; servicii de
radiotelefonie mobilă; reţele informatice;
identificarea subiecţilor care comunică în
reţele; servicii de informare şi de consultanţă
tehnică referitoare la telecomunicaţii,
închiriere de aparatură şi echipamente de
telecomunicaţii; servicii de comunicare de
date care pot fi accesate cu parolă, servicii de
transmisie securizată de date, sunete şi
imagini; transmisie securizată de date, sunete
sau imagini.
42 Servicii de cercetare şi dezvoltare de
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produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, pentru sisteme
electronice, pentru sisteme informaţionale,
pentru integrarea sistemelor, pentru sisteme de
energie, pentru tehnologia materialelor şi
ameliorarea mediului, servicii de consultanţă
tehnică şi tehnologică în domeniul apărării
militare, al aeronauticii şi aviaţiei; consultanţă
în domeniul calculatoarelor şi al aplicaţiilor
acestora în diferite domenii; conceperea,
proiectarea, realizarea sistemelor informatice;
programare pentru calculatoare; elaborarea
programelor pentru calculator; upgradarea
programelor pentru calculator; analize pentru
implementarea sistemelor de calcul; conversia
de date şi/sau de programe informatice;
conversia de date sau de documente dintr-un
tip de suport în alt tip de suport; servicii de
suport tehnic şi anume mentenanţa
programelor pentru calculator, identificarea şi
depanarea defecţiunilor programelor de
calculator; servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la identificarea
subiecţilor care comunică în reţele;
consultanţă în materie de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de soluţii de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de registratură electronică;
control de calitate, de conformitate a
transmisiilor de date; realizarea, întreţinerea,
actualizarea, reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(server) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor; închiriere de programe
pentru calculator; licenţiere pentru produse
informatice; servicii destinate criptării,
identificării, verificării, confirmării şi
autentificării datelor, mesajelor, imaginilor,
certificării semnăturilor electronice; control de
calitate, de conformitate a transmisiilor de

date; elaborarea programelor pentru
calculator; cercetare şi dezvoltare de noi
produse; reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(sever) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor; licenţiere pentru produse
informatice; consultanţă pentru recuperarea
datelor informatice; dezvoltare de componente
hardware pentru stocarea şi recuperarea
datelor multimedia; dezvoltare de software
pentru stocarea şi recuperarea datelor
multimedia; proiectare de software pentru
stocarea şi recuperarea informaţiilor
multimedia; recuperare de date informatice;
servicii de recuperare de date; crearea de
software pentru siguranţa informaţiilor şi
datelor; criptare, decriptare şi autentificare de
informaţii, mesaje şi date; creare de programe
de prelucrare a datelor; dezvoltare, actualizare
şi întreţinere de software şi sisteme de baze de
date; închiriere de software pentru importarea
şi gestionarea datelor; instalare şi actualizare
de programe pentru prelucrarea de date;
managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor
(EDP); Programare pentru calculatoare pentru
securitatea datelor electronice; servicii de
duplicare şi conversie a datelor,
criptografierea datelor şi servicii de
codificare; servicii de criptare de date; servicii
de codificare şi decodificare de date; servicii
de securitate a datelor [paravane de protecţie
(firewall)]; servicii pentru securitatea datelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02958
(151) 22/04/2016
(732) URDAREANU TIBERIU, Şos.

Nordului nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

Skayo

(591) Culori revendicate:negru (pantone
Black C), roşu (pantone pantone
200C), portocaliu (pantone 2012C)

  
(531) Clasificare Viena:241513; 270502;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; software pentru computere;
dispozitive pentru încărcare, citire şi validare
a cardurilor în general şi în special a
cardurilor de transport public, cititoare de
carduri, dispozitive cititoare de carduri
magnetice codificate, terminale pentru carduri,
aparate pentru verificarea datelor de pe
cardurile codificate magnetic; aparate de
codare a cardurilor de credit (periferice de
calculator); software pentru cititoare de
carduri, software pentru gestionarea
operaţională a cardurilor; smart carduri goale
(card-uri de memorie cu miniprocesor),

cărduri laser, grafice, ethernet, magnetice
codate, cu microprocesor, carduri cu bandă
magnetică, cititoare de cârduri inteligente,
carduri magnetice de plată; carduri de acces
codificate, carduri cu cip electronic, carduri de
plată codificate preplătite, carduri de credit
preplătite codificate, carduri cu memorie read
only (ROM), carduri de memorie secure
digital (SD), carduri de interfaţă pentru
aparate de prelucrare a datelor, carduri
codificate utilizate în efectuarea tranzacţiilor
la punctele de vânzare; carduri magnetice sau
electronice de identificare utilizate la plata
serviciilor; carduri pentru reţele LAN (reţea
locală de calculatoare), pentru conectarea
dispozitivelor informatice portabile la reţelele
de calculatoare.
35 Servicii de prelucrare de texte şi de
gestionare de fişiere informatice legate de
cârdurile de transport public; servicii de
înregistrare a cardurilor; închiriere de
dispozitive de citire a cardurilor şi/sau de
distribuitoare automate pe bază de card.
36 Servicii de carduri şi plăţi electronice;
administrare de carduri pentru taxarea
cardurilor de transport public; verificare de
carduri pentru taxarea cardurilor de transport
public; servicii financiare privind cardurile de
transport public, procesarea plăţilor
electronice efectuate cu carduri în general şi
procesarea plăţilor şi tranzacţiilor efectuate
prin cardurile de transport public; procesare
de plăţi prin carduri, servicii de plată cu card,
operaţiune de plăţi cu card, servicii pentru
tranzacţii de plată cu cardul, emisiune de
carduri de credit şi debit, servicii de validare
de carduri, servicii de consiliere privind
cardurile, servicii de administrare a cardurilor,
servicii financiare pentru administrarea
cardurilor de credit, servicii de asigurare
referitoare la carduri, servicii de protecţie şi
înregistrare a cardurilor, închiriere, dare în
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chirie şi leasing de echipament pentru
procesarea cardurilor financiare; emitere de
carduri cu valoare stocată destinate utilizării
ca bilete de călătorie electronice.
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software în legatură cu validator pentru
taxarea cardurilor de transport public;
codificare de carduri magnetice; criptare,
decriptare şi autentificare de carduri; crearea
de software, programe de calculator pentru
taxarea cardurilor de transport public,
validarea acestora, pentru echipamentele de
validare, citire, încărcare.
45 Servicii de detectare a fraudelor în
domeniul cardurilor; servicii de validare a
identităţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02987
(151) 22/04/2016
(732) I U S C O - T R A I S T A U

CLAUDIA-IOANA, Str. Principală
nr. 794A, judeţul Maramureş, 437170,
Ieud ROMANIA 

(540)

Casa Tradiţiilor

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02960
(151) 22/04/2016
(732) ENJOY SALADBAR S.R.L., Piaţa

Unirii, nr. 9, SAD 2, Jud. Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

enjoy

(591) Culori revendicate:verde, alb,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:050315; 270507;

290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02961
(151) 22/04/2016
(732) BRISC ADRIAN, Str. aida, nr. 7, ap.

12, Jud. Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

EMOTION CAFÉ BAR
  
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270517;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02962
(151) 22/04/2016
(732) FEDERATIA DE MINIFOTBAL

DIN ROMANIA, Calea Călăraşi, nr.
173, bl. 42, sc. 4, ap. 100, parter, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT LADANYI ARPAD
CSABA, Str. Traian nr. 29E, judeţul
Alba ALBA IULIA

(540)

MINIFOTBAL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02988
(151) 22/04/2016
(732) S . C .  C L O U D  B U S I N E S S

SERVICES S.R.L., Şos. Olteniţei nr.
248, bl. 123, sc. 1, et. 4, ap. 27, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

CBS

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;

270522;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
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înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetica, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
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.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02963
(151) 22/04/2016
(732) S.C. MEGA CONSTRUCT METAL

S.R.L., Str. Ion Ghica nr. 240A,
Ghergani, Jud. Dâmboviţa, , RĂCARI
ROMANIA 

(540)

megabox

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

6 Produse metalice.
20 Mobilier.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02989
(151) 22/04/2016
(732) I U S C O - T R A I S T A U

CLAUDIA-IOANA, Str. Principală
nr. 794A, judeţul Maramureş, 437170,
Ieud ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:260403; 260405;

260408; 260409; 260416; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02964
(151) 22/04/2016
(732) ALGERNON IMPEX S.R.L., Şos.

Berceni, nr. 8, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COLANTORUL ANULUI powered by
ALGERNON

(591) Culori revendicate:verde (pantone
336C, 360C, 375C, 365C)

  
(531) Clasificare Viena:260401; 261113;

270508; 270511; 290112;  

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

41 Divertisment.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02965
(151) 22/04/2016
(732) S.C. PROMAX S.R.L., Str. Avram

Iancu, nr. 45/2, Jud. Mureş, , TÂRGU
MUREŞ ROMANIA 

(540)

PROMAX

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

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 2016 02966
(151) 22/04/2016
(732) COMUNITATEA EVREILOR

MESIANICI, Str. Sucevei nr. 23,
judeţul Bihor, , ORADEA ROMANIA

(540)

CONGREGAŢIA EVREILOR
MESIANICI

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02990
(151) 22/04/2016
(732) FITNESS DESIGNER S.R.L., Calea

Crângaşi nr. 6, Camera nr. 1, bl. 17A,
sc. 2, et. 6, ap. 80, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr.94,
bl.14 A, sc.4, ap.127, sector 1
BUCURESTI

(540)

FD FITNESS DESIGNER

(591) Culori revendicate:gri deschis, gri
închis, gri gradiant, bleumarin
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(531) Clasificare Viena:261509; 270501;
270522; 290112;  

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

41 Activităţi sportive, servicii oferite de
centrele de fitness, servicii ale unui antrenor
personal (fitness), servicii de pregătire pentru
menţinerea condiţiei fizice (fitness),
consultanţă în materie de fitness, administrare
de centre de fitness, furnizarea de
echipamente pentru fitness şi exerciţii fizice,
servicii de consiliere pentru menţinerea
condiţiei fizice (fitness), servicii de formare în
domeniul fitnessului, furnizare de servicii
educative cu privire la fitness, coordonarea
antrenamentelor de fitness, oferirea de
informaţii şi consultanţă în domeniul
fitness-ului pe un site web online, furnizare de
informaţii despre antrenamentul fizic pe un
site web online; furnizare de informaţii despre
educaţie fizică pe un site web online; cursuri
de nutriţie (nemedicale), servicii educative în
domeniul nutriţiei, organizarea şi susţinerea
de seminarii în domeniul nutriţiei; servicii de
divertisment.
44 Servicii de consiliere în domeniul nutriţiei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02967
(151) 22/04/2016
(732) S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A.,

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

ecovalue RECICLARE CU VALOARE

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7483C), verde deschis (pantone 376C)

  
(531) Clasificare Viena:050107; 050115;

270507; 270508; 290112;  

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

32 Bere; bere fără alcool; cidru fără alcool.
33 Cidru.
35 Publicitate; relatii publice; difuzare de
material publicitar; publicare de texte
publicitare; servicii destinateresponsabilizării
sociale cu privire la reducerea deşeurilor de
ambalaje şi responsabilizarea socială în
privinta ambalajelor de unică folosinţă
utilizate în industria şi pe piaţa berii şi
cidrului, inclusiv a politicilor de protecţie a
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mediului prin utilizarea deşeurilor de ambalaje
ca şi resurse în circuitul economic de
producţie şi comercializare a berii, berii fără
alcool, cidrului şi cidrului fără alcool.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; organizare de colocvii;
furnizare de informaţii în materie de educaţie
şi responsabilizare socială; organizarea de
work-shop-uri; toate cele de mai sus în
legatură cu reducerea deşeurilor de ambalaje
şi responsabilizarea socială în privinţa
ambalajelor de unică folosinţă utilizate în
industria şi pe piaţa berii şi cidrului, inclusiv
a politicilor de protecţie a mediului prin
utilizarea deşeurilor de ambalaje ca şi resurse
în circuitul economic de producţie şi
comercializare a berii, berii fără alcool,
cidrului şi cidrului fără alcool.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02968
(151) 22/04/2016
(732) S.C. HEINEKEN ROMÂNIA S.A.,

Str. Tipografilor nr. 11-15, sector 1,
013714, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N  -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua Bucureşti-
Ploieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

ecovalue

(591) Culori revendicate:verde (pantone
7483C), verde deschis (pantone 376C)

  
(531) Clasificare Viena:050107; 050115;

270507; 270508; 290103;  

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

32 Bere; bere fără alcool; cidru fără alcool.
33 Cidru.
35 Publicitate; relatii publice; difuzare de
material publicitar; publicare de texte
publicitare; servicii destinateresponsabilizării
sociale cu privire la reducerea deşeurilor de
ambalaje şi responsabilizarea socială în
privinta ambalajelor de unică folosinţă
utilizate în industria şi pe piaţa berii şi
cidrului, inclusiv a politicilor de protecţie a
mediului prin utilizarea deşeurilor de ambalaje
ca şi resurse în circuitul economic de
producţie şi comercializare a berii, berii fără
alcool, cidrului şi cidrului fără alcool.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale; organizare de colocvii;
furnizare de informaţii în materie de educaţie
şi responsabilizare socială; organizarea de
work-shop-uri; toate cele de mai sus în
legatură cu reducerea deşeurilor de ambalaje
şi responsabilizarea socială în privinţa
ambalajelor de unică folosinţă utilizate în
industria şi pe piaţa berii şi cidrului, inclusiv
a politicilor de protecţie a mediului prin
utilizarea deşeurilor de ambalaje ca şi resurse
în circuitul economic de producţie şi
comercializare a berii, berii fără alcool,
cidrului şi cidrului fără alcool.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02954
(151) 22/04/2016
(732) URDAREANU TIBERIU, Şos.

Nordului nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

UTI STAR STRATEGY

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2758 C), bleu (pantone 299 C), roşu
(pantone 200 C), roşu (pantone 199
C), negru (pantone black C), alb

  
(531) Clasificare Viena:010102; 270507;

270508; 270515; 290115;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţii metalice transportabile; cabluri şi
sârme metalice (cu excepţia celor electrice),
articole de lăcătuşerie şi feronerie metalică,
tuburi metalice, case de bani, materiale
metalice pentru căi ferate, conducte de
descărcare (metalice) pentru instalaţii de
construcţii, construcţii metalice mobile
(portabile) echipate cu instalaţii sanitare
bariere metalice pentru controlul traficului

pietonal, rampe pentru controlul traficului
(limitatoare de viteză) (metalice).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, electrice, electronice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărit, de
măsurat, de semnalizare, de control, de
verificare, de siguranţă (salvare) şi didactice;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetelor şi imaginilor;
echipamente pentru dispecerizarea semnalelor
de alarmă, suporturi de înregistrare magnetice,
discuri acustice, distribuitoare automate şi
mecanisme pentru aparate cu fişă de
deblocare; case înregistratoare, sisteme de
control al accesului şi pontaj, maşini de
calculat, echipament pentru prelucrarea
informaţiei şi calculatoare; sisteme, instalaţii
şi echipamente în domeniul electronicii,
t ehn ic i i  de  ca lcu l ,  ech ipamente
electromecanice, echipamente din domeniul
tehnologiei informaţionale şi audiovizualului;
echipamente de comunicare; echipamente de
radiodifuziune; dispozitive audio-vizuale şi
fotografice; dispozitive de afişare, receptoare
de televiziune şi dispozitive pentru film şi
video; cuploare, interfeţe, unităţi de disc
pentru computere; sisteme de automatizare,
instalaţii şi echipamente de radioamplificare,
detecţie şi semnalizare, transmisii de date,
dispecerizare, interfonie, alte echipamente de
telecomunicaţii, centrale telefonice, radio,
antene colective, reţele private de
radiocomunicaţii, aparatură telex şi fax,
sisteme control persoane, sisteme de detecţie
şi alarmare la efracţie şi incendiu, sisteme de
detecţie inundaţii, gaze toxice, instalaţii de
securitate şi protecţie bunuri personale,
sisteme de stingere automată a incendiilor
utilizând gaze inerte, apă şi/sau alte produse
chimice, extinctoare; sisteme de supraveghere
video cu circuit închis, produse software
pentru sistemele de securitate, sisteme de
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securitate, sisteme de sonorizare şi traducere
simultană; software informatic destinat
utilizării pentru furnizarea accesului multiplu
la o reţea informatică globală; software de
calculator pentru migrarea între distinctele
sisteme de operare folosite de reţeaua
informatică; bariere de securitate automate;
controlere fără fir pentru monitorizarea şi
controlul de la distanţă a funcţiei şi stării
sistemelor de securitate; software pentru
controlul sistemelor de mediu, de acces şi de
securitate pentru clădiri; emiţătoare,
t r a n s m i ţ ă t o a r e ,  c o m u t a t o a r e  d e
telecomunicaţii, selectoare de telecomunicaţii;
cabluri de telecomunicaţii; reţele de
t e l ecomunica ţ i i ;  e ch ipamen te  de
telecomunicaţii; multiplexoare pentru
t e l e c o mu n i c a ţ i i ;  c e n t r a l e  p e n t r u
telecomunicaţii; aparate de telecomunicaţii;
aparate de telecomunicaţii programabile;
dispozitive electronice de telecomunicaţii;
aparate electrice pentru telecomunicaţii,
aparate de telecomunicaţii portabile; aparate
mobile de telecomunicaţii; comutatoare
manuale şi automate pentru telecomunicaţii;
aparate şi tablouri de comandă pentru
telecomunicaţii în general şi în special
digitale; hardware de calculator pentru
telecomunicaţii; comutatoare pentru aparate
de telecomunicaţii; conectoare pentru aparate
de telecomunicaţii; antene pentru reţele de
telecomunicaţii; siguranţe şi rezistente
electrice pentru aparate de telecomunicaţii;
programe de calculator folosite în
telecomunicaţii; transformatoare electrice
(pentru aparate de telecomunicaţii); aparate de
telecomunicaţii cu fibră optică; ansambluri de
plăci cu circuite pentru telecomunicaţii; poliţe
adaptate pentru fixarea de hardware pentru
t e l e c o mu n i c a ţ i i ;  i n s t r u me n t e  d e
telecomunicaţii utilizate în cadrul reţelelor
radio celulare; aparate de testare electronică

des t ina te  u t i l i ză r i i  în  domeniu l
telecomunicaţiilor; aparate de telecomunicaţii
care se poarta în combinaţie cu hainele;
aparate de telecomunicaţii destinate utilizării
cu reţele de telefoane mobile; software de
calculator pentru contabilitate interreţea în
domeniul telecomunicaţiilor, conuri de trafic,
conuri pentru trafic (luminoase); instrumente
pentru monitorizarea traficului; instrumente
pentru detectarea traficului; reflectoare pentru
semnale de trafic; becuri de avertizare în
trafic; echipamente pentru controlul traficului
aerian; aparate pentru siguranţă traficului
feroviar; aparate pentru îndrumarea în trafic
(mecanice); aparate de control pentru trafic,
mecanice şi/ luminoase; echipament radio
pentru controlul traficului aerian, dispozitive
de dirijare a traficului (indicatoare luminoase);
software de proiectare tehnică pentru
tehnologia microundelor, dispozitive pentru
siguranţă, securitate, protecţie şi de
semnalizare.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
prelucrare a aburului, de gătit, de răcire, de
uscare, de ventilaţie, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare; sisteme, instalaţii şi
echipamente de distribuţie fluide lichide şi
gazoase.
12 Dispozitive şi echipament antifurt, de
securitate şi siguranţă pentru vehicule şi
aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe
apă; dispozitive antifurt pentru automobile,
autoturisme, vehicule, alarme antifurt pentru
vehicule; echipamente electrice antifurt pentru
vehicule; alarme sonore (antifurt) pentru
vehicule; instalaţii electrice antifurt pentru
vehicule; sisteme de avertizare antifurt pentru
automobile; dispozitive de blocare antifurt
pentru volanele automobilelor; părti şi
accesorii ale tuturor produselor menţionate.
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
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adezivi (substanţe de lipit) pentru papetărie
sau menaj; maşini de scris şi articole de birou,
materiale pentru instruire sau învăţământ;
materiale plastice pentru ambalare; caractere
tipografice; clişee; materiale tipărite pentru
instruire în domeniul telecomunicaţiilor; cărţi;
cărţi broşate; cărţi comemorative; cărţi de
date; cărţi de onoare; cărţi documentare; cărţi
educative.
19 Materiale de construcţie nemetalice, tuburi
rigide nemetalice pentru construcţii,
construcţii transportabile nemetalice;
suprafeţe de nisip folosite la arene pentru
echitaţie; ţevi de deversare nemetalice pentru
instalaţii de construcţii; construcţii portabile
nemetalice care încorporează instalaţii pentru
bucătării; construcţii nemetalice portabile care
încorporează instalaţii pentru toalete; bariere
mobile pentru trafic auto şi pietonal, nu din
metal; denivelări pe şosea (nemetalice) pentru
încetinirea traficului; dispozitive de direcţie a
traficului rutier (nemetalice, nemecanizate,
neluminate); denivelări de drum nemetalice
(portabile) pentru încetinirea traficului.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, servicii deimport-export, comerţ en
gros şi en detail, comercializarea produselor
proprii sau executate în ţară şi străinatate,
operaţii comerciale pe bază de comision,
consignaţie, lohn, swich, leasing, barter,
intermediere, reclamă; reţea de magazine,
multiplicare, birotică; negociere şi încheiere
de tranzacţii comerciale pentru terţi prin
sisteme de telecomunicaţii; publicitate şi
promotii de vânzări legate de bunurile şi
serviciile furnizate şi comandate prin
intermediul telecomunicaţiilor sau al
serviciilor electronice; servicii de comerţ
electronic, şi anume furnizarea de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare;

regruparea, pentru alte persoane, de diverse
servicii de telecomunicaţii, pentru a permite
clienţilor să compare şi să cumpere comod
aceste servicii; strângerea la un loc, în
beneficiul terţilor, a unor produse diverse
(exceptând transportul) cu preponderenţă din
clasele 1, 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 17, 19
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; servicii
care constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi
servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, sau distribuirea de mostre;
optimizarea traficului pe site; cercetare
computerizată comercială; cercetare în
domeniul afacerilor; cercetare computerizată
de piaţă; cercetare de informaţii de afaceri;
servicii de recuperare de date privind
cercetarea pieţei.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; tranzacţii mobiliare şi imobiliare,
intermedieri, închirieri, reprezentări de firme;
transfer electronic de fonduri prin intermediul
telecomunicaţiilor; cercetare financiară;
cercetare în domeniul financiar; servicii de
cercetare financiară.
37 Construcţii - montaj în domeniul
construcţiilor civile, industriale, agricole,
edilitare, drumuri, poduri, căi ferate, reparaţii;
servicii de instalare şi montaj de sisteme,
instalaţii şi echipamente în domeniul
electronicii, electrotehnicii, tehnicii de calcul,
automatizări, aparate de masură şi control,
echipamente mecanice şi electromecanice,
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instalaţii şi echipamente de radioamplificare,
detecţie şi semnalizare, semnalizare,
transmisii date, dispecerizare, interfonie,
telefonie, radio, antene colective şi
individuale, sisteme căutare persoane, sisteme
de detecţie şi alarmare la efracţie şi la
incendiu sau inundaţii, servicii de instalaţii de
securitate şi protecţie bunuri personale;
construcţie de arene sportive; construcţii
instalaţii şi reparaţii subacvatice; lucrări de
construcţii subterane lgeate de instalaţii
sanitare, servicii de camăşuială pentru
întreţinerea şi repararea instalaţiilor de
construcţii marine, servicii de camăşuială
pentru repararea şi întreţinerea instalatiilor de
construcţii industriale; servicii de instalare, de
reparaţii şi de întreţinere de instalaţii, de
sisteme, de dispozitive, de detectoare şi
alarme de incendiu; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea
detectoarelor de incendiu; servicii de inginerie
civilă subterană; servicii de construcţii
subacvatice de inginerie civilă; instalare de
sisteme de securitate, aparate de securitate
pentru case şi dispozitive de securitate pentru
vehicule; instalare de echipamente de
securitate şi de siguranţă; întreţinere şi service
de alarme de securitate, servicii de informaţii
referitoare la instalare şi întreţinerea
sistemelor de securitate; servicii consultative
privind instalarea de echipamente de
securitate şi de siguranţă; instalaţii pentru
telecomunicaţii; construcţia de turnuri de
t e l e c o m u n i c a ţ i i ;  c a b l a r e  p e n t r u
telecomunicaţii în clădiri; instalare de reţele
de telecomunicaţii; întreţinere de aparate de
telecomunicaţii; repararea maşinilor şi
aparatelor de telecomunicaţii; instalare şi
reparaţii de reţele de telecomunicaţii; reparaţii
sau întreţinere de maşini şi aparate de
telecomunicaţii reparare şi întreţinere de
hardware de calculator şi de telecomunicaţii,

instalare hardware de calculator şi a aparatelor
de telecomunicaţii, întreţinere şi reparare;
întretinere şi reparare de reţele, de aparate şi
de instrumente de telecomunicaţii; instalarea
de echipamente de telecomunicaţii fără fir şi
de reţele locale fără fir; furnizare de informaţii
privind repararea sau întreţinerea de maşini şi
aparate de telecomunicaţii; instalare de
dispozitive şi programe de calculator, produse
din clasele 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19; instalare de
sisteme de gestionare al traficului; montare de
garduri de siguranţă; instalare de echipamente
de securitate şi de siguranţă; întreţinerea şi
repararea alarmelor, instalaţiilor de închidere
şi siguranţă; servicii consultative privind
instalarea de echipamente de securitate şi de
siguranţă.
38 Telecomunicaţii, reţele private de
radio-comunicaţii, aparatură telex şi fax,
interfonie şi telefonie, radio; furnizarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea
informatică mondială; distribuire de date sau
imagini audiovizuale printro reţea informatică
globală sau prin internet; transmitere
electronică de imagini, fotografii, imagini
grafice şi ilustratii întro reţea informatică
globală; consultanţă în telecomunicaţii;
telecomunicaţii prin radio; buletine
electronice (telecomunicaţii); servicii de
telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
interactive; telecomunicaţii prin e-mail;
exploatarea sateliţilor de telecomunicaţii;
servicii de consultanţă profesională privind
telecomunicaţiile; informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor; furnizare de instalaţii de
telecomunicaţii; închirieri de aparate de
telecomunicaţii; închirieri de linii de
telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
prin satelit; exploatare de sisteme de
telecomunicaţii; administrarea unei reţele de
telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
aer-sol;  servicii  de portaluri  de
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telecomunicaţii; închirieri de instalaţii de
telecomunicaţii; transfer de date prin
telecomunicaţii; servicii de informare privind
telecomunicaţiile; servicii de consultanţă
privind telecomunicaţiile; servicii de accesare
şi asigurarea accesului la reţele de
telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
pentru pasagerii aeronavelor;servicii de
telecomunicaţii bazate pe Internet; servicii de
telecomunicaţii de reţele digitale; servicii de
telecomunicaţii între instituţii financiare;
telecomunicaţii de informaţii (inclusiv pagini
web); furnizare de capacitate de satelit
(telecomunicaţii); transmitere de muzică
digitală prin telecomunicaţii; servicii de reţele
de telecomunicaţii mobile; furnizarea de
conexiuni de telecomunicaţii electronice;
comunicare prin reţele de telecomunicaţii
multinaţionale; servicii de telecomunicaţii
prin fibră optică; servicii de informaţii online
privind telecomunicaţiile; servicii de
telecomunicaţii pentru distribuirea de date;
servicii de rutare şi joncţiune pentru
telecomunicaţii; servicii de transmisie
electronică şi de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii între reţelele de calculatoare;
închirieri de aparate şi instalaţii de
telecomunicaţii; transfer de apeluri de
telecomunicaţii; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii la internet; comunicare de
date prin mijloace de telecomunicaţii;
exploatare de reţele de telecomunicaţii în
bandă largă; servicii de telecomunicaţii care
folosesc reţele radio celulare; furnizarea
accesului la servicii de stocare de
telecomunicaţii; furnizare de instalaţii de
telecomunicaţii în scopuri educative;
furnizarea accesului şi de canalele de
telecomunicaţii destinate serviciilor de
teleshopping; servicii de informare,
consultan ţă  ş i  consi l iere privind
telecomunicaţiile; servicii de informare şi

cons i l i e re  p r iv ind  se rv ic i i l e  de
telecomunicaţii, furnizarea accesului la
infrastructuri de telecomunicaţii pentru
utilizatori terţi; servicii de telecomunicaţii
pentru transmiterea de informaţii prin fax;
furnizarea şi închirierea de instalaţii şi
echipamente de telecomunicaţii; furnizarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea
informatică mondială; furnizare de conexiuni
de telecomunicaţii pentru linii de chat;
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii la
baze de date; transfer automat de date digitale
utilizând canale de telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii furnizate pe internet, intranet
şi extranet; transmisie de la distanţă de date
prin intermediul telecomunicaţiilor; servicii de
telecomunicaţii furnizate prin intermediul
reţelelor de fibră optică; servicii de
transmitere de date printr-o reţea de
telecomunicaţii; transmitere de semnale audio
şi/sau video digitale prin telecomunicaţii;
închiriere de linii de telecomunicaţii pentru a
accesa reţele informatice; servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi
portaluri de internet; furnizarea accesului de
telecomunicaţii la conţinut audio furnizat pe
internet ;  furnizarea accesului  de
telecomunicaţii la conţinut video furnizat pe
i n t e r n e t ;  s e r v i c i i  î n  d o m e n i u l
telecomunicaţiilor, şi anume servicii de
comunicaţii personale; servicii de
telecomunicaţii pentru obţinerea de informaţii
din bănci de date; transmisie de la distanţă de
semnale audio prin mijloace de
telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii,
respectiv, servicii ISDN (reţea cu servicii
digitale integrate); servicii de telecomunicaţii
pentru asigurarea accesului la baze de date
computerizate; transmisie de informaţii
privind piaţa bursieră cu ajutorul mediilor de
telecomunicaţii; furnizarea accesului la baze
de date şi la internet prin telecomunicaţii,
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servicii de telecomunicaţii prin telefon pe
bază de cartele telefonice preplătite, furnizare
de conexiuni de telecomunicaţii la internet
într-un internet cafe; închiriere de dispozitive
şi echipament de telecomunicaţii pentru
conectare la reţele, transmisie de informaţii
din baze de date prin intermediul reţelelor de
telecomunicaţii, furnizare de conexiuni de
telecomunicaţii la Internet sau la baze de date;
servicii de transmisie şi recepţie a datelor cu
ajutorul mijloacelor de telecomunicaţii;
telecomunicaţii prin intermediul terminalelor
de calculator, prin mijloace telematice,
satelite, calculator, prin mijloace telematice,
satelite, radio, telegrafe, telefoane; furnizare
de informaţii din registrul de abonaţi de
telefonie pentru asistenţă în telecomunicaţii;
servicii de telecomunicaţii, şi anume,
furnizare de servicii de reţea de fibră optică;
servicii de telecomunicaţii în reţele de fibră
optică, fără fir şi prin cablu; servicii de
transmisie de date cu debit ridicat pentru
operatorii de reţele de telecomunicaţii;
furnizarea accesului de telecomunicaţii la
programe de televiziune furnizate printrun
serviciu la cerere; transmisie şi recepţie
(transmisie) de informaţii din bazele de date
prin intermediul reţelei de telecomunicaţii;
servicii de telecomunicaţii, şi anume,
interceptarea şi prevenirea apelurilor
nesolicitate de la operatorii de telemarketing;
schimb electronic de date stocate în baze de
date accesibile prin intermediul reţelelor de
telecomunicaţii; asigurarea accesului la
telecomunicaţii şi a legăturilor la bazele de
date computerizate şi la internet; servicii de
telecomunicaţii prestate pe platforme şi
portaluri pe internet şi pe alte suporturi media;
furnizare de acces la telecomunicaţii şi de
linkuri la baze de date computerizate şi la
internet; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii la o reţea de calculatoare

globală sau la baze de date; furnizarea de
conexiuni de telecomunicaţii la o reţea globală
de comunicaţii sau la baze de date; transmisie
de semnale pentru comerţ electronic prin
sisteme de telecomunicaţii şi prin sisteme de
comunicaţii de date; furnizare accesului de
telecomunicaţii la filme şi programe de
televiziune, furnizat printr-un serviciu video la
cerere; furnizarea accesului de telecomunicaţii
la conţinut video şi audio furnizat printrun
serviciu online de video la cerere; transmitere
de mesaje scurte (SMS), de imagini, de voce,
de sunete, de muzică şi de comunicaţii în
format text între dispozitive de
telecomunica ţ i i  mobile; furnizarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea
informatică mondială, distribuire de date sau
imagini audiovizuale printr-o reţea
informatică globală sau prin internet,
transmitere electronică de imagini, fotografii,
imagini grafice şi ilustraţii într-o reţea
informatică globală.
39 Transport intern şi international de mărfuri
şi persoane; ambalare şi depozitare de mărfuri;
organizare de călătorii; turism intern şi
international; servicii de check-in pentru
bagaje (nu includ controlul de securitate)
furnizare de informaţii despre transport şi
călătorii, prin aparate şi dispozitive pentru
telecomunicaţii mobile; servicii de informaţii
privind traficul; servicii de control al traficului
aerian; furnizare de informaţii rutiere şi de
trafic; servicii de informare cu privire la trafic;
furnizare de informaţii privind condiţiile
traficului rutier; gestionarea de fluxul
traficului de vehicule prin intermediul
reţelelor şi al tehnologiilor avansate de
comunicaţii; servicii de controlare a traficului
la sol pentru aeronave; servicii de informare
cu privire la congestionarea traficului; servicii
de informare referitoare la viteza traficului.
40 Prelucrarea, acoperirea, tratamentul şi
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transformarea materialelor prin procedee de,
vopsire, placare, pentru conservare în special
a metalelor, lemnului, a diferitelor dispozitive
de securitate în special la incendiu; servicii de
vopsire în general şi în special cu vopsele
speciale rezistente la foc, de protecţie
împotriva focului; consiliere, consultanţă şi
informaţii pentru domeniul de mai sus;
acoperiri cu lacuri, substanţe de protecţie
contra ruginii, contra oxidarii, contra
coroziunii, contra deteriorării lemnului;
acoperire electroforetică, electrolitică;
acoperirea metalelor; acoperire cu pulberi;
placarea metalelor; acoperire de lentile optice
acoperire prin nitrurare în plasmă şi/sau cu
nitrură de titan; tratarea şi acoperirea
suprafeţelor metalice acoperire cu folie subţire
a componentelor optice; imprimarea după
tipar a acoperirilor pentru pereţi; imprimarea
după tipar a acoperirilor pentru pardoseli;
tratarea pieselor metalice pentru prevenirea
coroziunii, pe baza proceselor de galvanizare
prin scufundare la cald şi de acoperire cu
pulbere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, organizare de târguri şi
expoziţii, traduceri, translaţie; furnizarea de
servicii de instruire şi pregatire profesională,
cursuri, în informatică şi programare
informatică; instruire tehnică privind riscul de
incendiu; servicii de formare, coordonare de
cursuri şi consultanţă în domeniul ingineriei
electrice; servicii de formare cu privire la
folosirea sistemelor de inginerie asistate de
calculator; furnizare de cursuri educaţionale
referitoare la telecomunicaţii; organizarea de
c o n f e r i n ţ e  a n u a l e  î n  d o m e n i u l
telecomunicaţiilor; servicii specifice galeriilor
de artă, furnizate online printr-un link de
telecomunicaţii; educaţie privind siguranţă
traficului rutier; cercetare în domeniul
educaţiei; instruire în inginerie electrică;

pregatire profesională în informatica; servicii
de pregătire în informatică; furnizare de
instruire în materie de programare
informatică; furnizare de cursuri educaţionale
în materie de informatică furnizare de
i n fo r m a ţ i i  o n - l i n e  î n  d o me n i u l
divertismentului, dintr-o bază de date
informatică de pe internet; editare de cărţi şi
recenzii; editare de materiale tipărite care
conţin poze, altele decât cele de uz publicitar;
editare de publicaţii; editare de texte scrise;
publicare şi editare de cărţi; publicare şi
editare de materiale tipărite; servicii de
editare; servicii de editare computerizată.
42 Engineering, proiectare, asistenţă tehnică,
servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca
şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare ştiintifică şi industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software;
consultanţă tehnică în general şi în special
privind prevenirea incendiilor; consultanţă
tehnică în materie de proiectare şi
programarea calculatoarelor; consultanţă
tehnică în domeniul ingineriei aerospaţiale;
servicii de consultanţă tehnică privind
tehnologia informaţ i i lor;  inginerie
informatică; servicii de cercetare şi furnizarea
de rapoarte în informatică şi programarea
informatică; consultanţă în materie de
securitate informatică; servicii de proiectare şi
programare informatică; servicii de
consultanţă profesională privind programarea
informatică; servicii de monitorizare a
sistemelor de securitate informatică; servicii
în materie de paravane de protecţie
informatică (firewall) pentru calculatoare:
servicii de consultanţă tehnică privind
ingineria marină; furnizarea de consultanţă
tehnică pentru ingineria civilă şi industria
navală; servicii de consultanţă tehnică
referitoare la programarea informatică şi de
utilizare de computere, aplicarea şi utilizarea
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de software de computere; consultanţă tehnică
privind instalarea şi întreţinerea de software
de calculator; consultanţă în domeniul
ingineriei telecomunicaţiilor; consultanţă
tehnică în domeniul ingineriei aerospaţiale;
servicii de management al proiectelor de
inginerie; servicii de inginerie şi consultanţă
privind prelucrarea de date servicii de
consultanţă în domeniul ingineriei
informatice; planificare de proiecte tehnice în
domeniul ingineriei; servicii de inginerie
referitoare la programare pe calculator;
servicii de inginerie privind proiectarea de
sisteme electronice; proiectare de lucrări de
inginerie pentru prevenirea incendiilor;
servicii de inginerie în materie de tehnologie
a informaţiei, servicii de inginerie privind
tehnologia de prelucrare a datelor; servicii de
proiectare tehnică asistată de calculator în
domeniul ingineriei; servicii de inginerie de
software pentru programe de procesare a
datelor; cercetare privind securitatea; servicii
pentru securitatea datelor; securitate, protecţie
şi reconstituire IT; consultanţă profesională
privind securitatea calculatoarelor; consultanţă
în materie de securitate informatică;
programare de programe de securitate pe
internet; programare pentru calculatoare
pentru securitatea datelor electronice şi
consultanţă în acest domeniu; servicii de
monitorizare a sistemelor de securitate
informatică; proiectare şi dezvoltare de
programe de securitate pe Internet şi a datelor
electronice; servicii de securitatea
calculatoarelor pentru protecţia contra
accesului ilegal în reţele; prestare de servicii
de securitate pentru reţelele de calculatoare,
accesul la calculatoare şi tranzacţiile
computerizate; ingineria telecomunicaţiilor;
analiza semnalelor de telecomunicaţii;
cercetare privind tehnicile de telecomunicaţii;
p r o g r a ma r e  d e  s o f t w a r e  p e n t r u

telecomunicaţii; programare de software
pentru telecomunicaţii; testare de semnale de
telecomunicaţii, monitorizare de semnale de
telecomunicaţii; consultanţă în domeniul
tehnologiei telecomunicaţiilor; consultanţă în
domeniul ingineriei telecomunicaţiilor;
proiectare de aparate şi echipamente pentru
telecomunicaţii; proiectare şi planificare
tehnică de reţele de telecomunicaţii; proiectare
şi planificare tehnică de echipament pentru
telecomunicaţii, testare, analiză şi
monitorizare a semnalelor de telecomunicaţii;
elaborare de programe pentru calculator în
domeniul telecomunicaţiilor; servicii de
proiectare şi planificare de echipamente
pentru telecomunicaţii; consultanţă IT, servicii
de consiliere şi asigurare de informaţii;
cercetare ştiinţifică; cercetare tehnologică;
cercetare tehnică; cercetare privind
securitatea; cercetarea proceselor industriale;
cercetare referitoare la calculatoare; cercetare
în domeniul construcţiilor; cercetare în
domeniul ingineriei; servicii de cercetare
industrială; servicii de cercetare informatică;
cercetare privind echipamentele industriale,
servicii de cercetare tehnică; cercetare şi
dezvoltare ştiinţifică; cercetare privind
prelucrarea de date; cercetare şi dezvoltare de
produse; cercetare tehnică si tehnologică în
domeniul calculatoarelor; cercetare privind
programarea pe calculator; cercetare privind
tehnicile de telecomunicaţii; cercetare în
proiectarea de calculatoare, servicii de
cercetare şi dezvoltare; cercetare tehnică în
domeniul aeronauticii; prestare de servicii de
cercetare, cercetare în tehnologia de măsurare
şi tehnologia informaţiei; cercetare în
domeniul siguranţei electrice, tehnologiei
comunicaţiilor; cercetare referitoare la
programele pentru calculator, cercetare cu
privire la ingineria mecanică; servicii de
cercetare în domeniul construcţiilor; cercetare
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în domeniul dispozitivelor de măsurat;
cercetare în materie de programe informatice,
cercetare şi dezvoltare de software informatic;
cercetarea şi dezvoltare de produse noi;
furnizare de informaţii privind cercetarea
ştiinţifică; realizarea de rapoarte privind
cercetarea ştiinţifică; furnizare de informaţii
despre cercetarea tehnologică; cercetare în
materie de software de calculator; servicii
tehnologice şi cercetare în acest domeniu;
cercetare în domeniul tehnologiei pentru
procesarea datelor; servicii de consultanţă în
materie de cercetare tehnologică; cercetare
tehnică referitoare la sistemele de numerotare
automată; cercetare tehnică referitoare la
sisteme de identificare automată; cercetarea,
dezvoltarea, proiectarea şi actualizarea
software-ului informatic, cercetare ştiinţifică
şi industrială, în special în domeniul
electricităţii; servicii de cercetare în vederea
dezvoltării de produse noi, servicii de
cercetare şi consultanţă privind software-ul de
calculator; servicii de cercetare a
antecedentelor în scopul angajării; inginerie
chimică; inginerie tehnică; inginerie
informatică; inginerie de software; teste de
inginerie; servicii de inginerie; inginerie de
software informatic; servicii de inginerie şi
inginerie asistată de calculator; servicii de
inginerie electrică; cercetarea, proiectare şi
consultanţă în inginerie; realizarea de desene
de inginerie; expertize tehnice (lucrări de
inginerie); studii de proiecte de inginerie;
inginerie informatică; servicii de cercetare
informatică; furnizare de rapoarte referitoare
la informatică; consultanţă în materie de
securitate informatică; furnizare de informaţii
privind programarea informatică; servicii de
proiectare şi programare informatică; servicii
de consultanţă profesională privind
programarea informatică; furnizare de
rapoarte ale experţilor privind informatica;

servicii de monitorizare a sistemelor de
securitate informatică; servicii de consultanţă
tehnică referitoare la programarea informatică;
servicii în materie de paravane de protecţie
informatică (firewall) pentru calculatoare
consultanţă IT, servicii de consiliere şi
asigurare de informaţii; servicii de consultanţă
în materie de tehnologie a informaţiei (IT);
servicii IT în legătură cu stocarea electronică
de date; proiectare tehnică; proiectare de
construcţii; proiectare de produs; proiectare de
software; proiectare de indicatoare; servicii de
proiectare; proiectarea sistemelor informatice;
proiectare de reţele rutiere; servicii de
proiectare tehnologică; proiectare de pagini
web; proiectare de sisteme electronice;
proiectare de limbaje informatice; servicii de
proiectare grafică; proiectare de instalaţii
industriale; proiectare de sisteme
informaţionale; proiectare de studii
topografice; servicii de proiectare tehnică;
proiectare de pagini principale; proiectare de
materiale tipărite; proiectare de sisteme
electrice; proiectare de utilaje specializate;
proiectare de produse industriale; proiectare în
domeniul ingineriei; proiectare de portaluri
web; proiectarea specificaţiilor sistemelor
informatice; proiectare şi consultanţă în
inginerie; servicii de proiectare la comandă;
proiectare şi dezvoltare de reţele; proiectare
de programe de calculator; servicii de
proiectare pentru calculatoare; servicii de
proiectare tehnică industrială; proiectare de
coduri de calculator; proiectare de sisteme
software grafice; proiectare de sisteme de
comunicaţii; proiectare de baze de date;
închiriere de echipamente de proiectare;
proiectare de sisteme de stocare; proiectare de
sisteme de iluminat; proiectare de sisteme de
construcţii; proiectare de site-uri web;
proiectare de periferice de calculator;
proiectarea reţelelor informatice pentru terţi;
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cercetare în proiectarea de calculatoare;
servicii proiectare de programe de calculator;
servicii de proiectare de pagini web; servicii
de proiectare în ingineria civilă; proiectare,
dezvoltare şi implementare de software;
servicii de proiectare privind proprietăţile
rezidenţiale; proiectare de software de
realitate virtuală; servicii de proiectare
referitoare la calculatoare; consultanţă tehnică
în materie de proiectare; proiectare, dezvoltare
şi administrare de intraneturi; proiectare de
baze de date computerizate; servicii de
proiectare şi programare informatică;
proiectare de software pentru prelucrarea
imaginilor; servicii de proiectare asistată de
calculator; proiectare şi dezvoltare de produse
multimedia; proiectare şi dezvoltare de
dicţionare electronice; servicii pentru
proiectarea industrială de calculatoare;
proiectare şi dezvoltare de software de
calculator; proiectare de programe de
prelucrare a datelor; creare, proiectare şi
întreţinere de pagini web; proiectare de
software pentru procesare semnalului digital;
proiectare de sisteme de prelucrare a datelor;
proiectare şi dezvoltare de pagini de internet;
proiectare şi scriere de software de calculator;
servicii de consultanţă în materie de
proiectare; proiectare de sisteme
informaţionale în domeniul finanţelor;
proiectare şi dezvoltare de baze de date;
servicii de proiectare privind crearea de reţele;
servicii de proiectare de programe de
calculator; servicii pentru proiectare de
software de calculator; proiectare la comandă
de pachete de software; proiectare de sisteme
informaţionale în domeniul managementului;
servicii de proiectare de hardware de
calculator; proiectare de pagini web în scopuri
publicitare; servicii de proiectare tehnică
asistată de calculator; studii de fezabilitate în
materie de proiectare; proiectare, creare şi

programare de pagini web; servicii de
consultanţă pentru proiectare; servicii de
consultanţă pentru proiectarea sistemelor
informaţionale; servicii de proiectare privind
software-ul de calculator; servicii de
proiectare şi creare de pagini web; proiectare
de software pentru terţi în domeniu
calculatoarelor; proiectare, actualizare şi
întreţinere de software de calculator;
proiectare, întreţinere şi actualizare de
software de calculator; proiectare de software
pentru operatorii audio şi video; proiectare şi
implementare de pagini web pentru terţi;
proiectare şi dezvoltare de software de
realitate virtuală; proiectare şi planificare
tehnică de reţele de telecomunicaţii; proiectare
şi planificare tehnică de echipament pentru
telecomunicaţii; proiectare şi dezvoltare de
echipament periferic pentru calculatoare;
proiectare, dezvoltare şi programare de
software de calculator; proiectare şi dezvoltare
de software pentru planificarea rutelor;
cercetarea, dezvoltarea, proiectarea şi
actualizarea software-ului informatic; servicii
de inginerie privind proiectarea de sisteme
electronice; proiectare, creare, găzduire,
întreţinere de pagini web pentru terţi; servicii
de proiectare pentru sistemele de prelucrare a
datelor; proiectare de software de calculator
pentru comanda terminalelor automate;
proiectare grafică pentru compilare de pagini
web pe Internet; proiectare de pagini
principale şi de site-uri web; proiectare de
software pentru stocarea şi recuperarea
informaţiilor multimedia; servicii de
proiectare pentru sisteme de afişare pentru
expoziţii; proiectare, întreţinere, închiriere şi
actualizare de software de calculator;
proiectare, întreţinere, dezvoltare şi
actualizare de software de calculator: servicii
de proiectare în domeniul hardware-ului de
calculator; servicii de proiectare legate de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ -Cereri M|rci depuse in 22/04/2016

47

unelte pentru prelucrarea metalului; proiectare
de aparate şi instrumente mecanice,
electromecanice şi optoelectronice; proiectare
şi întreţinere de site-uri informatice pentru
terţi; servicii de proiectare privind
instrumentele de prelucrare a datelor;
proiectare de programe şi software de
calculator pentru aviaţie; elaborare de
programe pentru calculator şi proiectare de
software; proiectare de hardware pentru
stocarea şi recuperarea datelor multimedia;
proiectare de hardware pentru comprimarea şi
decomprimarea conţinuturilor multimedia;
proiectare şi întreţinere de site-uri web pentru
terţi; proiectare de software pentru
comprimare şi decomprimare conţinut
multimedia; proiectare şi dezvoltare de reţele
de calculatoare fără fir; proiectare şi
dezvoltare de sisteme de generare de date;
proiectare şi dezvoltare de sisteme de
introducere de date; proiectare şi dezvoltare
de sisteme de afişare a datelor; proiectare şi
dezvoltare de sisteme de procesare de date;
proiectare şi dezvoltare de sisteme de stocare
de date; proiectare şi dezvoltare de metode de
testare şi analiză; proiectare şi dezvoltare de
software de calculator pentru logistică;
servicii de proiectare şi planificare de
echipamente pentru telecomunicaţii;
proiectare şi creare de pagini principale şi
pagini web; proiectare şi dezvoltare de
programe de securitate pe Internet,
consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea
hardware-ului pentru computere; consultanţă
privind crearea şi proiectarea de site-uri web;
consultanţă privind proiectarea şi dezvoltarea
de software de calculator; proiectare, desen şi
scriere la comandă de software de calculator;
servicii de consultanţă în materie de proiectare
a sistemelor informatice, servicii de proiectare
tehnică asistată de calculator în domeniul
ingineriei; servicii de proiectare privind

componentele hardware şi software de
calculator; proiectare de software pentru
procesare şi distribuţie de conţinut
multimedia; proiectare şi dezvoltare de
sisteme de securitate a datelor electronice;
servicii de proiectare pentru sisteme de afişare
în scopuri promoţionale; proiectare şi
dezvoltare de software pentru baze de date
electronice; proiectare şi dezvoltare de
software de calculator pentru prelucrarea
textelor, proiectare şi dezvoltare de software
de calculator pentru controlul proceselor;
proiectare şi creare de pagini principale şi
pagini de internet; proiectare şi dezvoltare de
software pentru importarea şi gestionarea
datelor; proiectare şi dezvoltare de pagini
principale şi site-uri web; proiectare şi
dezvoltare de software pentru gestionarea
bazelor de date; servicii de inginerie; servicii
pentru proiectarea software-ului de prelucrare
de date electronice; proiectare, creare,
găzduire şi întreţinere de pagini de internet
pentru terţi; servicii de proiectare privind
instrumentele de testare pentru procesarea de
date; servicii de consultanţă în materie de
proiectare de software de calculator; creare,
proiectare, dezvoltare şi întreţinere de site-uri
web pentru terţi; proiectare şi dezvoltare de
software pentru dezvoltare de site-uri web;
proiectare şi dezvoltare de software şi
hardware pentru amplificarea şi transmiterea
semnalelor; proiectare de format electronic de
CD-ROM pentru baze de date electronice;
servicii de consultanţă şi de informaţii despre
proiectare de software de calculator;
proiectare şi dezvoltare de software de
calculator pentru evaluarea şi calcularea
datelor; proiectare şi dezvoltare de dicţionare
şi baze de date electronice pentru traduceri;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
ghiduri electronice pentru programe de
televiziune; consultanţă privind crearea şi
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proiectarea de site-uri web pentru comerţ
electronic; onsultanţă referitoare la proiectarea
de pagini principale şi de pagini de internet;
servicii de proiectare referitoare la dezvoltarea
de sisteme de procesare a informaţiilor
computerizate; proiectare de hardware pentru
conversia datelor şi a conţinuturilor
multimedia între diferite protocoale;
proiectare de software pentru conversie de
date şi conţinut multimedia între diferite
protocoale; proiectare de calculatoare şi de
software de calculatoare pentru analizele şi
rapoartele comerciale; proiectare şi dezvoltare
de software de calculator pentru citirea,
transmiterea şi organizarea datelor; proiectare
şi dezvoltare de software de operare pentru
reţele de calculatoare şi servere; proiectare şi
dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afişarea şi stocarea de
date; proiectare şi dezvoltare de aparate,
instrumente şi echipamente fără fir pentru
transmitere de date; servicii de consultanţă şi
de informaţii despre proiectare, programare şi
întreţinere de software de calculator;
proiectare şi dezvoltare de software de operare
pentru accesarea şi folosirea serviciilor de
cloud computing; furnizarea de informaţii
despre proiectarea şi dezvoltarea de software,
de sisteme şi de reţele de calculatoare;
proiectare şi dezvoltare de software pentru
logistică, pentru managementul lanţului de
aprovizionare şi pentru portaluri de
e-business; managementul proiectelor IT;
securitate, protecţie si reconstituire IT; servicii
IT, servicii în legătură cu stocarea electronică
de date; evaluarea de siguranţă a produselor;
consiliere tehnică referitoare la siguranţă;
servicii de consultanţă în materie de siguranţă
a mediului; furnizare de programe şi sisteme
de calculator pentru crearea de copii de
siguranţă; întreţinere de software de calculator
cu privire la siguranţa calculatoarelor şi

prevenirea riscurilor informatice; actualizare
de software de calculator cu privire la
siguranţa calculatorului şi prevenirea
riscurilor informatice.
45 Servicii juridice; exploatare de brevete;
servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii personale şi
sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale; servicii de pază şi protecţie;
servicii de pază pentru infrastructuri,
magazine, firme; servicii de pază antiefractie;
servicii de pază pe timp de noapte;
monitorizare avertizoare de incendiu;
monitorizarea sistemelor de securitate;
furnizare de informaţii privind închirierea
detectoarelor de incendiu; închiriere de
aparatură de securitate; marcaj de securitate
pentru bunuri şi documente; servicii de
securitate pentru clădiri; servicii de securitate
pentru protejarea proprietăţii şi protecţia
persoanelor; servicii prestate de gardă de
securitate; control de securitate al pasagerilor
liniilor aeriene; control de securitate pentru
persoane şi bagaje în aeroporturi; servicii de
inspectii de securitate pentru terţi; servicii de
monitorizare electronică în scopuri de
securitate; evaluare a riscurilor în materie de
securitate; servicii de siguranţă, salvare,
securitate şi control; închiriere de aparate de
supraveghere de securitate; servicii de
siguranţă aeroportuară; evaluarea gradului de
siguranţă; deschiderea încuietorilor de
siguranţă, închiriere de echipamente de
siguranţă, servicii de informare referitoare la
siguranţă; servicii de siguranţă, salvare,
securitate şi control; servicii de consultanţă în
materie de siguranţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02955
(151) 22/04/2016
(732) URDAREANU TIBERIU, Şos.

Nordului nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

KTC

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

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270508;

270511; 290115;  

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

9 Calculatoare şi echipamente pentru
calculatoare; sisteme de achiziţie de date;
echipamente pentru prelucrarea informaţiei;
echipamente periferice; echipamente de
verificare şi control; echipamente de
siguranţă; programe pentru calculator;
programe şi produse informatice; produse şi
aplicaţii destinate transmiterii fişierelor prin
poştă electronică; produse şi aplicatii destinate
criptării, semnăturii electronice, expedierii şi
recepţiei documentelor cu regim de semnătură
electronică; echipamente pentru înregistrarea,
memorarea, transmiterea, reproducerea
semnalelor, echipamente de securitate pentru
supravegherea şi protejarea bunurilor şi a

persoanelor; echipamente antifurt;
echipamente de emisie şi de recepţie.
35 Gestiunea fişierelor informatice;
optimizarea traficului pe site; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; consiliere în organizarea şi
conducerea afacerilor, relaţii publice;
consiliere în probleme de personal; activităţi
publicitare; organizare de expoziţii; prezentare
în expoziţii; activităţi de birou; managementul
flotelor.
37 Instalare de sisteme de gestionare a
traficului.
38 Transmisiuni; transmisii şi transfer de date,
de mesaje şi de imagini asistate de calculator;
comunicaţii prin terminale de calculator,
transmisii vocale; criptarea, identificarea,
verificarea, confirmarea şi autentificarea
datelor, mesajelor, imaginilor, comunicaţiilor,
certificarea semnăturilor electronice;
registratură electronică; reţele informatice;
identificarea subiectilor care comunică în
reţele; control acces, monitorizare acces,
servicii de monitorizare a bunurilor,
imobilelor şi a persoanelor.
39 Transporturi; monitorizarea traficului;
monitorizarea vehiculelor, şi a flotelor navale
şi aeriene; informaţii în domeniul traficului
rutier, aerian, naval; servicii de control al
traficului rutier, aerian, naval; furnizare de
informaţii rutiere şi de trafic rutier, aerian,
naval; servicii de informare cu privire la
trafic; furnizare de informaţii privind
conditiile traficului; servicii de informare
referitoare la viteza traficului; servicii de
informare cu privire la congestionarea
traficului; servicii de controlare a traficului la
sol pentru aeronave; gestionarea fluxului
traficului de vehicule prin intermediul
reţelelor şi al tehnologiilor avansate de
comunicaţii. 
42 Consultanţă în domeniul calculatoarelor şi
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al aplicaţiilor în diferite domenii; conceperea,
proiectarea, realizarea sistemelor informatice;
elaborarea programelor pentru calculator,
cercetare şi dezvoltare de noi produse; servicii
destinate criptarii, identificării, verificării,
confirmării şi autentificării datelor, mesajelor,
imaginilor, certificării semnăturilor
electronice; identificarea subiecţilor care
comunica în reţele; proiectare şi implementare
de registratură electronică; control de calitate,
de conformitate a transmisiilor de date;
realizarea, întreţinerea, actualizarea,
reconstituirea bazelor de date; închirierea
timpului de acces la un centru (server) pentru
baze de date; închirierea timpului de acces la
un calculator pentru manipularea datelor,
licenţiere pentru produse informatice.
45 Servicii de siguranţă, salvare, securitate şi
control; servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi a persoanelor, consultanţă în
materie de securitatea bunurilor şi a
persoanelor, servicii de supraveghere a
bunurilor şi persoanelor; control acces şi
monitorizare acces; servicii de supraveghere
şi monitorizare a bunurilor mobile şi a
persoanelor; servicii de cercetare şi dezvoltare
de produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, sisteme
electronice, sisteme informationale, integrarea
sistemelor, servicii de consultanţă tehnică şi
tehnologica în domeniul siguranţei pentru
protejarea bunurilor şi a persoanelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02956
(151) 22/04/2016
(732) URDAREANU TIBERIU, Şos.

Nordului nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL ION
FLOREA, Calea Dorobanţilor nr.
126-130, bl. 8, ap. 50, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

UTI SERVICII ŞI MENTENANŢĂ

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2758 C), roşu (pantone 200 C)

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270508;

290112;  

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

9 Software pentru controlul sistemelor de
mediu, de acces şi de securitate pentru clădiri,
porturi; controlere fără fir pentru
monitorizarea şi controlul de la distanţă a
funcţiei şi stării sistemelor de securitate;
dispozitive pentru stocare şi procesare de date
de securitate portuară; software şi
echipamente de afişaje şi staţii de lucru pentru
prelucrarea informaţiilor; sisteme de captură
de imagini; sisteme de achiziţie de date;
echipamente pentru prelucrarea şi protecţia
informaţiei; echipamente de verificare şi
control; echipamente de siguranţă; sisteme
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pentru controlul automat al proceselor;
programe şi produse informatice; produse şi
aplicaţii destinate criptării, semnăturii
electronice, echipamente pentru înregistrarea,
memorarea, transmiterea, reproducerea
semnalelor; echipamente de securitate pentru
supravegherea şi protejarea bunurilor şi a
persoanelor relative la operatorii portuari;
software şi echipamente pentru criptarea,
identificarea, verificarea, confirmarea şi
autentificarea datelor şi informaţiilor;
software şi echipamente pentru duplicarea şi
conversia datelor; software şi echipamente
pentru codificarea şi decodificarea de date,
pentru siguranţa acestora.
38 Transmisiuni; transmisii şi transfer de date,
de mesaje şi de imagini asistate de calculator;
registratură electronică; reţele informatice;
servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de comunicaţii radio;
reţele de comunicaţii şi de televiziune prin
cablu; servicii de comunicaţii prin reţele de
fibră optică; servicii de acces la reţele
informatice internaţionale; servicii de acces
prin telecomunicaţii la reţele informatice
internaţionale; servicii de transmisiuni;
transmisii de mesaje; transmisii de telecopii;
transmisii şi transfer de date, de mesaje şi de
imagini asistate de calculator; comunicaţii
prin terminale de calculator; servicii de
prelucrare şi transmitere a datelor; criptarea,
identificarea, verificarea, confirmarea şi
autentificarea datelor, mesajelor, imaginilor,
comunicaţiilor; certificarea semnăturilor
electronice; registratură electronică; transmisii
vocale, comunicaţii telefonice; servicii de
radiotelefonie mobilă; reţele informatice;
identificarea subiectilor care comunica în
reţele; servicii de informare şi de consultanţă
tehnică referitoare la telecomunicaţii,
închiriere de aparatură şi echipamente de
telecomunicaţii; servicii de comunicare de

date care pot fi accesate cu parola, servicii de
transmisie securizata de date, sunete şi
imagini; transmisie securizata de date, sunete
sau imagini.
39 Servicii de check-în pentru bagaje (nu
includ controlul de securitate) furnizare de
informaţii privind itinerariile de călătorie;
servicii pentru furnizarea de informaţii privind
itinerariile de călătorie; servicii de consultanţă
privind itinerariile de călătorie; consultanţă
pentru planificarea de itinerarii de călătorie.
42 Servicii de cercetare şi dezvoltare de
produse noi, proiectare şi testare pentru
dezvoltarea de produse noi, pentru sisteme
electronice, pentru sisteme informaţionale,
pentru integrarea sistemelor, pentru sisteme de
energie, pentru tehnologia materialelor şi
ameliorarea mediului, servicii de consultanţă
tehnică şi tehnologica în domeniul apărării
militare, al aeronauticii şi aviaţiei; consultanţă
în domeniul calculatoarelor şi al aplicaţiilor
acestora în diferite domenii; conceperea,
proiectarea, realizarea sistemelor informatice;
programare pentru calculatoare; elaborarea
programelor pentru calculator; upgradarea
programelor pentru calculator; analize pentru
implementarea sistemelor de calcul; conversia
de date şi/sau de programe informatice;
conversia de date sau de documente dintr-un
tip de suport în alt tip de suport; servicii de
suport tehnic şi anume mentenanţa
programelor pentru calculator, identificarea şi
depanarea defecţiunilor programelor de
calculator; servicii de consultanţă tehnică
referitoare la telecomunicaţii şi la identificarea
subiecţilor care comunica în reţele;
consultanţă în materie de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de soluţii de securitate în
tehnologia informaţiei - IT security; proiectare
şi implementare de registratură electronică;
control de calitate, de conformitate a
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transmisiilor de date; realizarea, întreţinerea,
actualizarea, reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(server) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor; închiriere de programe
pentru calculator; licenţiere pentru produse
informatice; servicii destinate criptarii,
identificării, verificării, confirmării şi
autentificării datelor, mesajelor, imaginilor,
certificării semnăturilor electronice; control de
calitate, de conformitate a transmisiilor de
date; elaborarea programelor pentru
calculator; cercetare şi dezvoltare de noi
produse; reconstituirea bazelor de date;
închirierea timpului de acces la un centru
(sever) pentru baze de date; închirierea
timpului de acces la un calculator pentru
manipularea datelor; licenţiere pentru produse
informatice; consultanţă pentru recuperarea
datelor informatice; dezvoltare de componente
hardware pentru stocarea şi recuperarea
datelor multimedia; dezvoltare de software
pentru stocarea şi recuperarea datelor
multimedia; proiectare de software pentru
stocarea şi recuperarea informaţiilor
multimedia; recuperare de date informatice;
servicii de recuperare de date; crearea de
software pentru siguranţă informaţiilor şi
datelor; criptare, decriptare şi autentificare de
informaţii, mesaje şi date; creare de programe
de prelucrare a datelor; dezvoltare, actualizare
şi întreţinere de software şi sisteme de baze de
date; închiriere de software pentru importarea
şi gestionarea datelor; instalare şi actualizare
de programe pentru prelucrarea de date;
managementul proiectelor informatice în
domeniul procesării electronice a datelor
(EDP); programare pentru calculatoare pentru
securitatea datelor electronice; servicii de
duplicare şi conversie a datelor,
criptografierea datelor şi servicii de

codificare, servicii de criptare de date; servicii
de codificare şi decodificare de date; servicii
de securitate a datelor [paravane de protecţie
(firewall)]; servicii pentru securitatea datelor;
inginerie, elaborare, creare, proiectare,
dezvoltare, actualizare, instalare, închiriere,
adaptare, personalizare, întreţinere,
mentenanţă şi reparare de software pentru
soluţii de securitate în general şi în special
pentru operatorii portuari; servicii pentru
securitatea datelor; proiectare şi dezvoltare
hardware şi software; consultanţă IT, servicii
de consiliere şi asigurare de informaţii;
servicii de consultanţă în materie de
tehnologie a informaţiei IT; servicii IT în
legatură cu stocarea electronică de date;
securitate, protecţie şi reconstituire IT;
consultanţă în materie de securitate
informatică; consultanţă în domeniul
software-ului de securitate; servicii de
monitorizare a sistemelor de securitate
informatică la operatorii portuari; servicii de
securitate a datelor [paravane de protecţie
(firewall)]; proiectare sl dezvoltare de
programe de securitate pe internet; proiectare
şi dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
electronice; servicii de securitate a
calculatoarelor pentru protecţia contra
accesului ilegal în reţele; prestare de servicii
de securitate pentru reţelele de calculatoare,
accesul la calculatoare şi tranzacţiile
computerizate; teste de securitate pentru
macarale.
45 Servicii de securitate pentru protecţia
bunurilor şi persoanelor; servicii de siguranţă,
salvare, securitate şi control; servicii de
control de securitate al persoanelor şi
bagajelor în aeroporturi şi porturi, servicii de
control de paşapoarte; monitorizarea
sistemelor de securitate; consultanţă în
materie de securitate; servicii de securitate
pentru clădiri; închiriere de aparatură de
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supraveghere şi securitate; marcaj de
securitate pentru bunuri; marcaj de securitate
a documentelor; inspectarea porturilor în
scopuri de securitate; servicii de inspecţii de
securitate pentru terţi; evaluarea riscurilor în
materie de securitate; servicii de monitorizare
electronică în scopuri de securitate; marcarea
câinilor în vederea identificării acestora, în

scopuri de securitate.
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