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Cereri Mărci publicate în 05/06/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2020 03498 29/05/2020 COTTON YOU SRL I'M cotton YOU

2 M 2020 03548 29/05/2020 MARIA TEODORA PETRESCU kashtan

3 M 2020 03559 29/05/2020 FRANCESCO GIOVANNI
MARIO

vrflix

4 M 2020 03560 29/05/2020 GRUPA MASPEX Sp. z o.o. Sp.
k.

Siguranta in lumea lui Tedi

5 M 2020 03561 29/05/2020 NIDAL HABIB PT PROTECTOTAL

6 M 2020 03563 29/05/2020 S.C. MCM OPTIK S.R.L. MCM VISION

7 M 2020 03564 29/05/2020 RUIAN BRILLO IMPORT AND
EXPORT TRADE CO.,LTD

CARA

8 M 2020 03565 29/05/2020 ALEXANDRU BADAN Tralala

9 M 2020 03566 29/05/2020 CALIPSO S.R.L. TASTY ALOE VERA

10 M 2020 03567 29/05/2020 ATOMO RO S.R.L. SPORT ADVISOR YOUR
SPORT. OUR SUPPORT.

11 M 2020 03568 29/05/2020 IONUT-OCTAVIAN CEPRAGA M muralshop

12 M 2020 03570 29/05/2020 SC TERMOLINE SRL smartGreen HB Project

13 M 2020 03572 29/05/2020 MANUEL GHEORGHE diManolo

14 M 2020 03573 29/05/2020 NAICON SOFTWARE SRL salt & pepper

15 M 2020 03574 29/05/2020 S.C SEMALO COMPANY SRL S-MAX

16 M 2020 03575 29/05/2020 EUROLIFE ERB ASIGURĂRI DE
VIAŢĂ S.A

Visează. Evoluează. Asigură.

17 M 2020 03576 29/05/2020 EUROLIFE ERB ASIGURĂRI DE
VIAŢĂ S.A

EUROLIFE FFH

18 M 2020 03577 29/05/2020 EDITURA ALICAT SRL alicat

19 M 2020 03578 29/05/2020 CIPRIAN BOLAN FITNESS FĂRĂ FILTRU

20 M 2020 03579 29/05/2020 SC LIFE RESORT SRL M

21 M 2020 03580 29/05/2020 URBANITY SRL MC CLEAN servicii profesionale
de curăţenie

22 M 2020 03581 29/05/2020 SC VARUNA S SRL V învaţă prin joacă Varuna S
www.varuna.ro

23 M 2020 03583 29/05/2020 SC SOLAREX IMPEX SRL VIERMOCID

24 M 2020 03584 29/05/2020 CRISTINEL PANTELIMON Estica
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2020 03585 29/05/2020 MEDICINAS SRL NOVALERG BY MEDICINAS

26 M 2020 03586 29/05/2020 OANA- VALENTINA DOCHIȚA
ȘTEFAN VÎRBAN

Mândria Bărăganului

27 M 2020 03587 29/05/2020 MEDICINAS SRL NOVALERG BY OVIDIU BOJOR

28 M 2020 03588 29/05/2020 MEDICINAS SRL PULMOVIN BY MEDICINAS

29 M 2020 03589 29/05/2020 MEDICINAS SRL PULMOVIN BY OVIDIU BOJOR

30 M 2020 03590 29/05/2020 MEDICINAS SRL FORTEZIN

31 M 2020 03591 29/05/2020 ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII
SCP

COMARKET

32 M 2020 03592 29/05/2020 CHROMOSOME DYNAMICS
SRL

AGROBAZAR

33 M 2020 03593 29/05/2020 SONIA IONESCU DOER Sonia Argint Ionescu

34 M 2020 03594 29/05/2020 GIGEL LAZAR CIADO

35 M 2020 03595 29/05/2020 The Procter & Gamble Company WHITES + COLORS

36 M 2020 03596 29/05/2020 SC PRO INTEGRATOR SRL KLINOSEPT

37 M 2020 03597 29/05/2020 The Procter & Gamble Company TIDE INSTANT POWDER
PUDRA INSTANT WHITES +
COLORS

38 M 2020 03598 29/05/2020 SC PRO INTEGRATOR SRL GLUTACIDE

39 M 2020 03600 30/05/2020 GTS TELECOM SRL GTS FOR THE COMPLEX
WORLD

40 M 2020 03601 30/05/2020 GTS TELECOM SRL GTS

41 M 2020 03602 30/05/2020 GTS TELECOM SRL GTS

42 M 2020 03603 30/05/2020 GTS TELECOM SRL GTS FOR THE COMPLEX
WORLD

43 M 2020 03604 30/05/2020 SC SECRA EXPCONT SRL RLN Electronics

44 M 2020 03605 30/05/2020 GTS TELECOM SRL GTS

45 M 2020 03606 30/05/2020 GTS TELECOM SRL GTS

46 M 2020 03607 30/05/2020 SC GTS TELECOM SRL GTS for the working world

47 M 2020 03608 31/05/2020 ALEXANDRU EGRI XSOUND MAGAZINUL MUZICA
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(210) M 2020 03498
(151) 29/05/2020
(732) COTTON YOU SRL, INTRAREA

PÂRCĂLABULUI NR. 3, SCARA B,
APARTAMENT 14, JUD. BISTRIȚA-
NĂSĂUD, BISTRIȚA, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

I'M cotton YOU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09
(591) Culori revendicate:gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
24. Țesături și materiale textile.

───────

(210) M 2020 03548
(151) 29/05/2020
(732) MARIA TEODORA PETRESCU,

ALEEA LUNCA SIRETULUI NR.
10, BL. M45/B, SC. 2, ET. 9, AP.
82, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 067000, ILFOV,
ROMANIA

(540)

kashtan

(531) Clasificare Viena: 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. DVD playere, DVD playere portabile,
echipament audio purtabil, player portabil
multimedia, playere

MP4, playere multimedia, playere multimedia
pentru mașini, playere video digitale, receptoare
pentru
televiziune prin cablu, sisteme de divertisment
audiovizual pentru mașină, sisteme de
vizualizare video,
sisteme de sonorizare exterioară, sisteme
electronice de distribuire de semnale audio/
video, sisteme micro DVD, telecomenzi
multifuncționale, telecomenzi pentru aparate
de radio, telecomenzi pentru aparate stereo,
telecomenzi pentru televizoare, unități de CD-
ROM, unități pentru DVD-uri, amplificatoare
audio, amplificatoare pentru instrumente
muzicale, amplificatoare stereo, aparate audio
de înaltă
fidelitate, aparate cu frecvență audio, aparate de
procesare audio, aparate digitale de redare a
sunetului,
aparate digitale de redare de benzi audio,
aparate digitale de redat muzica, aparate digitale
de înregistrare
de benzi audio, aparate digitale de înregistrare
a sunetului, aparate electronice audio, aparate
mobile de
recepție radio, aparate mobile de transmisie
radio, aparate pentru efecte audio, aparate
pentru mixarea
sunetelor, aparate portabile de înregistrare de
sunet, aparate radio portabile pentru difuzare
audio digitală,
aparatură audio, boxe de calculator, boxe de
monitor, boxe fără fir, boxe pentru aparate de
redare cu
disc, boxe pentru conferințe video, boxe
portabile, cabluri adaptoare pentru căști, cabluri
pentru boxe,
casetofoane, casetofoane pentru automobile,
casetofoane pentru mașină, căşti fără fir,
combinații de c
ăști cu microfon, compresoare audio, console
pentru căști, căști, căști audio, căști audio pentru
aparate de transmitere a sunetelor, căști cu
microfon pentru utilizare cu calculatoare, căști
fără fir pentru
calculatoare tabletă, căști in-ear, căști pentru
muzică, căști pentru telefoane, căști pentru
telefoane
mobile, căști stereo, difuzoare, difuzoare
(echipamente audio), difuzoare audio de uz
casnic, difuzoare
audio pentru automobile, difuzoare audio
pentru vehicule, difuzoare cu amplificatoare
încorporate,
difuzoare fără fir, difuzoare pentru monitoare de
studio, difuzoare pentru media playere portabile,
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difuzoare stereo pentru automobile, dispozitive
audio multicameră, echipamente audio pentru
automobile,
echipamente de audio portabile,
echipamente pentru audioconferinţe, MP3-
playere, megafoane,
microfoane, proiectoare audio, aparate de radio
pentru mașini, aparate de radio pentru vehicule,
radiocasetofoane portabile, radiocasetofoane,
receptoare audio, aparate de redare video,
aparate TV,
aparate de televiziune cu circuit închis, aparate
de transmisie și recepție pentru difuzare de
programe de
televiziune, aparate digitale de înregistrare
video, aparate video, aparatură TV de
recepționare prin
satelit, dispozitive de înregistrare TV, ecrane,
ecrane de afișare, ecrane de computer, ecrane
LCD de
dimensiuni mari, ecrane de televizor, ecrane
video, LCD (ecrane cu cristale lichide),
monitoare LCD,
monitoare LED, monitoare video, playere de
discuri video, proiectoare LCD (cu ecrane cu
cristale lichide),
proiectoare multimedia, sisteme home cinema,
televizoare, televizoare UHD (ultra înaltă
definiție),
televizoare cu DMB (difuziune
multimedia digitală), televizoare cu diode
electroluminescente (LED),
televizoare cu diode organice emițătoare de
lumină (OLED-uri), televizoare cu ecran cu
cristale lichide
(LCD), televizoare cu plasmă, televizoare cu
proiecție laser, televizoare cu protocol de
identificare (IP -
Internet Protocol), televizoare de mașină,
televizoare de înaltă definiție (HDTV),
televizoare digitale,
televizoare prevăzute cu aparate de înregistrare
video, video recordere, videocasetofoane.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de tehnologia informației,
servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu
echipamente de tehnologia informației, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu
echipamente
audiovizuale, servicii de vânzare online cu
amănuntul, publicitate, publicitate online.

───────

(210) M 2020 03559
(151) 29/05/2020
(732) FRANCESCO GIOVANNI MARIO,

BD. GHEORGHE ŞINCAI, NR.
15B, ET. 7, AP. 58, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

vrflix

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.13.01

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

38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente, servicii
de analiză şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru
animale, servicii din agricultură, horticultură şi
silvicultură.

───────

(210) M 2020 03560
(151) 29/05/2020
(732) GRUPA MASPEX Sp. z o.o. Sp.

k., STR. LEGIONÓW NR. 37, ,
WADOWICE, 34-100, POLONIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)
Siguranta in lumea lui Tedi

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate nealcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03561
(151) 29/05/2020
(732) NIDAL HABIB, BD-UL DECEBAL

NR. 3, BL. S12B, SC. A, ET.5,
AP. 13, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

PT PROTECTOTAL

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.18; 29.01.13

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

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.

34. Tutun şi înlocuitori de tutun, ţigări şi trabucuri,
ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru
fumători, articole pentru fumători, chibrituri.

───────

(210) M 2020 03563
(151) 29/05/2020
(732) S.C. MCM OPTIK S.R.L., BD-

UL GRIVITEI NR. 1A, CAMERA
9, JUDEŢ BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MCM VISION

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

9. Ochelari de soare, rame pentru ochelari.
───────

(210) M 2020 03564
(151) 29/05/2020
(732) RUIAN BRILLO IMPORT AND

EXPORT TRADE CO.,LTD, FI.5,
NO.6, YOUDIAN SOUTH ROAD,
TING TEN VILLAGE, TINGTIAN,
RUIAN, CHINA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, VIVANDO BUILDING, STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CARA

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
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distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
8. Unelte şi ustensile de mână, acţionate
manual, tacâmuri, arme de mână, cu excepţia
armelor de foc, aparate de ras (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03565
(151) 29/05/2020
(732) ALEXANDRU BADAN, STR.

VASILE LUPU NR. 114, BL.A3, SC.
TR. 1, ET. 5, AP. 12, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, IAȘI, ROMANIA

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

(540)

Tralala

(531) Clasificare Viena: 02.05.06; 24.17.10;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
615C, Pantone 7765C, Pantone 378C),
roz (Pantone 0521), magenta (Pantone
212C), bleu (Pantone 298C, Pantone
2925C), portocaliu (Pantone 1575C),
mov (Pantone 521C), bej (Pantone
475C), nude (Pantone 473C), negru
(Pantone Black C)

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,

parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
9. Aparate și instrumente științifice, de
cercetare, navigație, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare și învățare, aparate și
instrumente pentru conducerea, distribuția,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuției sau utilizării energiei
electrice, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcționează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măști pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, clești de nas pentru
scufundări sau înot, mănuși pentru scufundări,
aparate de respirat pentru înot subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor.
14. Metale pretioase și aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase,
ceasornice și instrumente pentru măsurarea
timpului.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru note
și pupitre pentru instrumente muzicale, baghete
pentru dirijori.
18. Piele si imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepția furculițelor, cutitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
29. Carne, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
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compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi alimentare.
30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, paste și tăiței, tapioca și sago, făină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și produse de cofetărie, ciocolată,
înghețată, șerbeturi și alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oțet, sosuri și alte condimente, gheață (apă
înghețată).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale și
gazoase, băuturi din fructe și sucuri de fructe,
siropuri și alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 03566
(151) 29/05/2020
(732) CALIPSO S.R.L., STR. CRIŞAN

NR. 3, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, 077190, ILFOV,
ROMANIA

(540)

TASTY ALOE VERA

(531) Clasificare Viena: 05.11.17; 27.05.01;
29.01.13

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

clase:
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.

───────

(210) M 2020 03567
(151) 29/05/2020
(732) ATOMO RO S.R.L., STR.

CAISULUI NR. 36, JUDEȚUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400487, CLUJ,
ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT SRL,
STR. SÂRGUINŢEI, NR. 39, AP.
12, JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
0540543, ROMANIA

(540)

SPORT ADVISOR YOUR
SPORT. OUR SUPPORT.

(531) Clasificare Viena: 02.01.17; 21.03.01;
26.11.01; 27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, căutare
de sponsorizare, promovarea produselor și
serviciilor prin sponsorizare, consultanță cu
privire la căutarea de sponsori, promovare
de produse și servicii prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, promovare de produse
și servicii prin sponsorizarea evenimentelor
sportive internaționale, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu activități sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu competiții sportive, promovarea produselor
și serviciilor altor persoane prin posibilitatea
sponsorilor de a-și asocia produsele și serviciile
cu programe de premiere, publicitate, inclusiv
promovare de produse și servicii ale terților
prin sponsorizare și contracte de licență
referitoare la evenimente sportive internaționale,
intermediere publicitară, servicii de intermediere
comercială, intermediere de contracte (pentru
terți), servicii de intermediere în achiziții,
intermediere de afaceri comerciale pentru terți,
servicii de intermediere referitoare la publicitate,
servicii de intermediere de recrutare de
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personal, intermediere între voluntarii calificați și
organizațiile nonprofit, servicii de intermediere
comercială referitoare la corelarea potențialilor
investitori privați cu antreprenorii care au nevoie
de finanțare, servicii de intermediere de afaceri
cu privire la corelarea potențialilor investitori
privați cu antreprenorii care au nevoie de
finanțare, servicii de externalizare sub formă
de intermediere de contracte de servicii pentru
terți, intermediere de contracte de publicitate
și promovare pentru alte persoane, servicii
de intermediere privind închirierea de timp și
spațiu publicitar, intermediere de contracte de
publicitate pentru alte persoane, intermediere
de contracte, pentru alte persoane, pentru
prestarea de servicii, servicii de intermediere și
consultanță în afaceri în domeniul vânzării de
produse și prestării de servicii, intermediere de
contracte de cumpărare și vânzare de produse și
servicii, pentru alte persoane, servicii de editare
de publicitate, servicii de editare de texte
publicitare, editare și actualizare de texte
publicitare, servicii de relaţii media, studii de
relații cu publicul, servicii de relații cu publicul,
servicii de consultanță privind relațiile publice,
servicii de publicitate, promovare și relații
publice, furnizor de servicii externalizate în
domeniul managementului relațiilor cu clienții,
consultanță cu privire la strategia de comunicare
în domeniul relațiilor publice, asistență pentru
conducerea întreprinderilor comerciale în
materie de relații cu publicul, organizare și
realizare de evenimente publicitare, organizare
și realizare de evenimente promoționale,
organizare de expoziții și evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare și coordonare de
evenimente promoționale de marketing pentru
terți, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare de
tranzacții comerciale pentru alte persoane
prin intermediul shop-urilor online, servicii de
comenzi online, publicitate online, servicii de
comenzi online computerizate, închiriere de
spațiu publicitar online, publicare de materiale
publicitare online, difuzare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare
de date, servicii de administrare a comunităților
online, servicii de publicitate și marketing
online, publicitate, inclusiv publicitatea online
în rețele informatice, realizare de târguri și
expoziții virtuale online cu scop comercial sau
publicitar, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, promovare online de

rețele informatizate și pagini web, servicii de
abonamente
la publicații online, pentru terți, publicitate
online printr-o rețea informatizată de comunicații,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, realizare de sondaje online de cercetare
în domeniul administrării afacerilor, furnizare de
informații comerciale din baze de date online,
difuzare de anunțuri publicitare prin rețele de
comunicații online, furnizarea unui ghid de
publicitate de căutare online cu bunurile și
serviciile prestate de terți online pe Internet,
publicitate prin transmisia de publicitate online
pentru terți prin rețele de
comunicații electronice, furnizarea unei piețe
online pentru cumpărătorii și vânzătorii de
bunuri și servicii, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe Internet, servicii de
corelare a rețelelor de publicitate online pentru
conectarea persoanelor din publicitate la site-
uri web, prezentare de produse, servicii de
prezentare a produselor către public, pregătire
și prezentare de reclame audiovizuale în scopuri
publicitare, prezentare de produse și servicii (în
scopuri promoționale/
publicitare), crearea materialului publicitar,
producție de material publicitar, producție
de material publicitar și anunțuri publicitare,
închiriere de spațiu publicitar și material
publicitar, concepere de material publicitar,
furnizare de spații publicitare, închirieri de
spațiu publicitar, reproducere de material
publicitar, realizare de materiale publicitare,
redactări de texte publicitare, publicarea
de broșuri publicitare, difuzare de anunțuri
publicitare, producție de materiale publicitare,
servicii de grafică publicitară, producție de
clipuri publicitare, pregătire de campanii
publicitare, concepere de logouri publicitare,
concepere de broșuri publicitare, concepere
de fluturași publicitari, închiriere spațiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare și
a presei, audit contabil, audit financiar,
auditare afaceri, consultanță în domeniul
auditului, planificare corporativă, planificarea
afacerilor, planificarea ocupării personalului,
planificarea administrării afacerilor, planificare
strategică în afaceri, planificare strategică de
afaceri, asistență privind planificarea comercială,
consultanță în planificarea afacerilor, servicii
privind planificarea afacerilor, planificare de
strategii de marketing, planificare a întâlnirilor
de afaceri, consultanță privind planificarea
în afaceri, servicii de consultanță privind
planificarea afacerilor, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări în
scopuri economice sau publicitare, consultanță
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în management, managementul afacerilor
sportivilor, managementul proiectelor de afaceri,
management promoțional pentru personalități
sportive, managementul instalațiilor sportive
(pentru terți), consultanță privind managementul
cluburilor de
fitness, servicii de management pentru
sportivi de performanță, asistență în afaceri,
management și servicii administrative, servicii
de management de afaceri pentru fotbaliști,
management de afaceri cu privire la
cluburi sportive, servicii de consultanță în
managementul afacerilor pentru întreprinderi
comerciale, managementul afacerilor cu
privire la sportivi, managementul afacerilor
și consultanță în materie de organizare
a întreprinderii, dezvoltare de campanii
promoționale, dezvoltare de conceptii de
publicitate, consultanță pentru dezvoltarea
imaginii corporative, dezvoltare de strategii și
concepte de marketing, promovarea bunurilor
şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor
sportive.
41. Editare de publicații, servicii de editare,
editare de fotografii, editare de film, editare de
texte scrise, servicii de editare computerizată,
editare de înregistrări video, editare de
înregistrări audio, editare, întocmire de rapoarte
și redactare de texte, editare sau înregistrare
de sunete și imagini, servicii de editare video
pentru evenimente, servicii de editare audio
și video, publicare și editare de materiale
tipărite, organizarea de evenimente sportive,
organizare de evenimente de fotbal, organizare
de evenimente automobilistice, organizare de
evenimente hipice, organizare de evenimente
pentru divertisment, organizarea de evenimente
de gimnastică, organizare de evenimente de
patinaj artistic, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
și coordonare de evenimente sportive,
organizare de competiții și evenimente sportive,
organizare de evenimente și concursuri sportive,
organizare de evenimente și competiții sportive,
servicii privind organizarea de evenimente
fotbalistice, organizare de evenimente sportive
în domeniul fotbalului, organizare de evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv,
organizare de competiții sportive și evenimente
sportive, organizare de evenimente sportive în
cadrul comunităților, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de evenimente sportive și de competiții sportive,
organizare de evenimente și
concursuri sportive cu animale, servicii
de jocuri online, publicarea de materiale
multimedia online, servicii de pariuri sportive
online, furnizare de informații online despre

jucători, furnizare de publicații electronice
online, nedescărcabile, servicii de agenție de
bilete online pentru divertisment, furnizare de
divertisment online sub formă de campionate
sportive fantastice, furnizare de divertisment
online sub formă de turnee de jocuri, furnizare
de informații despre educație fizică pe un
site web online, furnizare de informații despre
antrenamentul fizic pe un site web online,
furnizare de informații despre exerciții fizice
pe un site web online, organizare de sesiuni
de formare online cu privire la menținerea
condiției fizice, furnizare de informații cu
privire la domeniul fitness-ului prin intermediul
unui portal online, servicii de prezentatori
de radio și de televiziune, prezentare de
demonstrații de dans, prezentare de spectacole
în direct, organizare și prezentare de spectacole,
servicii de prezentare audiovizuală în scopuri
recreative, servicii de prezentare în scop
de divertisment, prezentare de spectacole de
patinaj pe gheață, prezentare de evenimente
de divertisment în direct, planificarea de
petreceri (divertisment), planificarea de turnee
profesioniste de golf, organizare, planificare și
coordonare de competiții sportive, organizare,
planificare și coordonare de curse de cai,
organizare, planificare și coordonare de curse
cu bărci, organizare, planificare și coordonare
de jocuri de fotbal, organizare, planificare și
coordonare de jocuri de baseball, organizare,
planificare și coordonare de meciuri de
box, organizare, planificare și coordonare de
curse de biciclete, organizare, planificare și
coordonare de turnee sau concursuri de golf
profesional, cursuri de instruire în planificarea
strategică în domeniul publicității, promovării,
marketingului și managementului, management
de evenimente pentru cluburi sportive, asistență
profesională individualizată (coaching) pe
probleme economice și de management,
cursuri de dezvoltare personală, cursuri pentru
dezvoltarea abilităților de consultanță, instruire
cu privire la dezvoltarea personală.

───────
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(210) M 2020 03568
(151) 29/05/2020
(732) IONUT-OCTAVIAN CEPRAGA,

STR. VANATORILOR NR. 46,
JUDEȚUL ILFOV, MOGOȘOAIA,
ILFOV, ROMANIA

(540)

M muralshop

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.14

(591) Culori revendicate:albastru, mov,
galben, gri, roșu

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

2. Vopsele pentru construcții, vopsea pentru
exterior, vopsea pentru interior, vopsea colorată
pentru fațade, preparate pentru hidroizolare
(vopsea).
19. Compoziții de tencuială pentru utilizare
în construcții, piatră de construcții, gresie
pentru construcții, panouri nemetalice pentru
construcții, compuși pentru tencuială utilizați în
construcții, ipsos pentru tencuială, ornamente de
piatră, tencuieli (materiale de construcții), placaje
de piatră (materiale de construcții), paravane
nemetalice folosite ca materiale de construcții.
35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminți pentru pereți, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vopsele, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse de
grădinărit, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii
de comerț cu amănuntul cu privire la materiale
de construcții.
37. Aplicarea de tencuială pe clădiri.

───────

(210) M 2020 03570
(151) 29/05/2020
(732) SC TERMOLINE SRL, STR.

FABRICILOR NR. 2F, JUDEȚUL
BIHOR, ORADEA, 410125, BIHOR,
ROMANIA

(540)

smartGreen HB Project

(531) Clasificare Viena: 02.09.04; 02.09.07;
02.09.08; 01.03.02; 05.03.15; 01.15.17;
07.01.24; 25.01.05; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

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

37. Servicii de construcții.
───────

(210) M 2020 03572
(151) 29/05/2020
(732) MANUEL GHEORGHE, DRM.

PADUREA PUSTINCU NR. 127,
BL. T029, SC. A, ET. 2, AP. 5,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 400125,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

diManolo
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.13
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
18. Piele și imitații de piele, piei de animale, genți
de voiaj și de transport, umbrele şi parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.

───────

(210) M 2020 03573
(151) 29/05/2020
(732) NAICON SOFTWARE SRL, JUCU

DE JOS NR. 18B, JUD. CLUJ,
COMUNA JUCU, CLUJ, ROMANIA

(540)

salt & pepper

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.05.12; 24.17.02

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

42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de
control și autentificare a calității, proiectarea
şi dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului.

───────

(210) M 2020 03574
(151) 29/05/2020
(732) S.C SEMALO COMPANY

SRL, STR. MARTIR DUMITRU
JUGĂNARU NR. 19, AP. 1,
JUDEŢUL TIMIŞ , TIMISOARA,
300776, TIMIȘ, ROMANIA

(540)

S-MAX

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.14
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici: spumă de
mare: chihlimbar.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03575
(151) 29/05/2020
(732) EUROLIFE ERB ASIGURĂRI DE

VIAŢĂ S.A, STR. VASILE LASCĂR
NR. 31, CLĂDIREA LASCĂR 31
BUSINESS CENTER, ETAJELE 10
SI 11, SECTOR 2 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
Visează. Evoluează. Asigură.

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

35. Promovare şi publicitate în legătură cu
servicii de asigurare şi financiare, gestiune şi
compilare de fişiere şi date informatice cu privire
la domeniul asigurărilor mobile şi multimedia,
actualizare şi introducere de date în baze
de date computerizate, colectare şi analizare
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de date cu privire la domeniul asigurărilor
referitoare la orice domeniu de activitate într-
un fişier central, informaţii statistice în domeniul
asigurărilor, servicii de telemarketing referitoare
la domeniul asigurărilor, servicii de consultanţă,
informaţii şi date administrative, consiliere în
organizarea şi dezvoltarea afacerilor, mai ales
controlul costurilor de dezvoltare şi distribuţie
ale întreprinderilor, studii de piaţă în sectorul
asigurărilor, gestiunea afacerilor comerciale,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
promovarea vânzărilor pentru terţi, operaţiuni
comerciale destinate stimulării sau motivării
clienţilor sau salariaţilor unei întreprinderi,
servicii de răscumpărare, consiliere şi informaţii
comerciale în domeniul răscumpărării, servicii
de asistenţă care permit facilitarea demersurilor
administrative legate de pierderea şi furtul de
documente şi de efecte personale, servicii de
obţinere de contracte (pentru alte persoane),
servicii de administrare de asigurări pentru
persoane, gestiune administrativă şi comercială
de contracte de asigurare, servicii de evaluare
a costurilor, administrare de regimuri de
rambursare de finanţări pentru alte persoane,
servicii de indicaţii administrative şi comerciale
referitoare la asigurările mobile şi multimedia,
servicii de relaţii cu publicul, servicii de
programe de loializare, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerţul electronic,
elaborare de studii de fezabilitate în domeniul
afacerilor, planificare de strategii de marketing,
gestiunea programelor de rambursare pentru
alte persoane, abonament la un ansamblu de
mijloace de informare cu privire la asigurări
şi rambursări de diverse produse, asistenţă în
demersurile administrative legate de pierderea
şi furtul de documente şi de efecte personale,
centre de primire de apeluri telefonice, şi anume
informaţii administrative şi/sau comerciale oferite
prin telefon în domeniul asigurărilor şi daunelor
sau pierderilor/furtului de bunuri personale,
compilare de liste de potenţiali clienţi şi de
registre de clienţi, managementul relaţiei cu
clienţii, organizare de programe de fidelizare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale sau
publicitare, servicii de intermediere comercială.
36. Servicii de asigurări, agenţie de asigurări
pentru persoane fizice, consultanţă în domeniul
asigurărilor şi reasigurărilor, expertiză şi analiză
financiară, brokeraj de asigurări şi reasigurări,
curtaj de contracte de operaţiuni la termen în
materie de asigurări, managementul financiar
al plăţilor de rambursare pentru alte persoane,
consiliere şi informaţii în materie de asigurări
şi reasigurări, furnizare de informaţii financiare
prin intermediul unui site, subscriere, furnizare
şi distribuţie de soluţii de asigurări mobile şi

multimedia, procesarea cererilor de despăgubiri,
evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprietatea personală, evaluări ale cererilor de
despăgubire privind obiectele mobile şi obiectele
multimedia în domeniul asigurărilor, servicii de
plată a cererilor de despăgubire în domeniul
asigurărilor şi reasigurărilor, administrarea de
asigurări colective, de portofolii de asigurare,
calculul ratelor primei de asigurare, organizare
de studii de fezabilitate financiară, evaluări
în scopuri de asigurare, evaluarea daunelor
în asigurări, evaluări în scopuri de asigurare,
gestionare de operaţiuni de asigurare, mai
ales proiectare şi gestionare de contracte de
asigurare, realizarea de operaţiuni financiare
online, servicii actuariale în materie de asigurări,
concepere şi gestionare de produse de asigurări,
servicii de linii de asistenţă şi centrale de apeluri
telefonice pentru aspecte legate de asigurări,
servicii de asigurare auto, de locuinţă, de
viaţă, de sănătate, de bunuri mobile şi imobile,
de telecomunicaţii, profesională, medicală, de
călătorie, oferirea de reduceri pentru instituţii
participante terţe pe baza unui card de membru,
emitere de carduri de plată electronică în cadrul
programelor de prime şi recompense, furnizarea
de cartele preplatite şi jetoane de valoare,
servicii de card bancar, card de credit, card de
debit şi card pentru plată electronică, procesarea
plăţilor efectuate prin carduri de credit, furnizare
de cartele preplătite fără cont bancar destinate
mai ales cumpărăturilor garantate, emiterea unui
card de membru prevăzut cu funcţie de credit
şi de plată, servicii de carduri de fidelitate care
oferă avantaje financiare, emitere de cecuri
cadou, de cecuri de călătorie, de bonuri destinate
a fi schimbate contra acestor produse şi/sau
servicii, emitere de bonuri sub formă de card, în
special, cu valoare la cumpărarea de produse
şi/sau servicii, emitere de bonuri cadou în
scopuri publicitare sau comerciale, emitere de
bonuri de valoare sub formă de cecuri-cadou,
carduri pentru membri, de reducere sau de
fidelitate, toate serviciile menţionate mai sus sunt
furnizate prin orice suport şi online plecând de
la o bază de date informatică prin intermediul
reţelei informatice mondiale, internet, servicii de
asigurări care includ răscumpărarea produsului
asigurat în momentul în care va fi fost utilizat,
conform unui preţ estimat de asigurator.

───────
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(210) M 2020 03576
(151) 29/05/2020
(732) EUROLIFE ERB ASIGURĂRI DE

VIAŢĂ S.A, STR. VASILE LASCĂR
NR. 31, CLĂDIREA LASCĂR 31
BUSINESS CENTER, ETAJELE 10
SI 11, SECTOR 2 , BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

EUROLIFE FFH

(531) Clasificare Viena: 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Promovare şi publicitate în legătură cu
servicii de asigurare şi financiare, gestiune şi
compilare de fişiere şi date informatice cu privire
la domeniul asigurărilor mobile şi multimedia,
actualizare şi introducere de date în baze
de date computerizate, colectare şi analizare
de date cu privire la domeniul asigurărilor
referitoare la orice domeniu de activitate într-
un fişier central, informaţii statistice în domeniul
asigurărilor, servicii de telemarketing referitoare
la domeniul asigurărilor, servicii de consultanţă,
informaţii şi date administrative, consiliere în
organizarea şi dezvoltarea afacerilor, mai ales
controlul costurilor de dezvoltare şi distribuţie
ale întreprinderilor, studii de piaţă în sectorul
asigurărilor, gestiunea afacerilor comerciale,
publicitate on-line într-o reţea informatizată,
promovarea vânzărilor pentru terţi, operaţiuni
comerciale destinate stimulării sau motivării
clienţilor sau salariaţilor unei întreprinderi,
servicii de răscumpărare, consiliere şi informaţii
comerciale în domeniul răscumpărării, servicii
de asistenţă care permit facilitarea demersurilor
administrative legate de pierderea şi furtul de
documente şi de efecte personale, servicii de
obţinere de contracte (pentru alte persoane),
servicii de administrare de asigurări pentru
persoane, gestiune administrativă şi comercială
de contracte de asigurare, servicii de evaluare
a costurilor, administrare de regimuri de
rambursare de finanţări pentru alte persoane,
servicii de indicaţii administrative şi comerciale

referitoare la asigurările mobile şi multimedia,
servicii de relaţii cu publicul, servicii de
programe de loializare, servicii de gestionare
a afacerilor în legătură cu comerţul electronic,
elaborare de studii de fezabilitate în domeniul
afacerilor, planificare de strategii de marketing,
gestiunea programelor de rambursare pentru
alte persoane, abonament la un ansamblu de
mijloace de informare cu privire la asigurări
şi rambursări de diverse produse, asistenţă în
demersurile administrative legate de pierderea
şi furtul de documente şi de efecte personale,
centre de primire de apeluri telefonice, şi anume
informaţii administrative şi/sau comerciale oferite
prin telefon în domeniul asigurărilor şi daunelor
sau pierderilor/furtului de bunuri personale,
compilare de liste de potenţiali clienţi şi de
registre de clienţi, managementul relaţiei cu
clienţii, organizare de programe de fidelizare a
clienţilor în scopuri comerciale, promoţionale sau
publicitare, servicii de intermediere comercială.
36. Servicii de asigurări, agenţie de asigurări
pentru persoane fizice, consultanţă în domeniul
asigurărilor şi reasigurărilor, expertiză şi analiză
financiară, brokeraj de asigurări şi reasigurări,
curtaj de contracte de operaţiuni la termen în
materie de asigurări, managementul financiar
al plăţilor de rambursare pentru alte persoane,
consiliere şi informaţii în materie de asigurări
şi reasigurări, furnizare de informaţii financiare
prin intermediul unui site, subscriere, furnizare
şi distribuţie de soluţii de asigurări mobile şi
multimedia, procesarea cererilor de despăgubiri,
evaluare de cereri de despăgubire pentru
proprietatea personală, evaluări ale cererilor de
despăgubire privind obiectele mobile şi obiectele
multimedia în domeniul asigurărilor, servicii de
plată a cererilor de despăgubire în domeniul
asigurărilor şi reasigurărilor, administrarea de
asigurări colective, de portofolii de asigurare,
calculul ratelor primei de asigurare, organizare
de studii de fezabilitate financiară, evaluări
în scopuri de asigurare, evaluarea daunelor
în asigurări, evaluări în scopuri de asigurare,
gestionare de operaţiuni de asigurare, mai
ales proiectare şi gestionare de contracte de
asigurare, realizarea de operaţiuni financiare
online, servicii actuariale în materie de asigurări,
concepere şi gestionare de produse de asigurări,
servicii de linii de asistenţă şi centrale de apeluri
telefonice pentru aspecte legate de asigurări,
servicii de asigurare auto, de locuinţă, de
viaţă, de sănătate, de bunuri mobile şi imobile,
de telecomunicaţii, profesională, medicală, de
călătorie, oferirea de reduceri pentru instituţii
participante terţe pe baza unui card de membru,
emitere de carduri de plată electronică în cadrul
programelor de prime şi recompense, furnizarea
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de cartele preplatite şi jetoane de valoare,
servicii de card bancar, card de credit, card de
debit şi card pentru plată electronică, procesarea
plăţilor efectuate prin carduri de credit, furnizare
de cartele preplătite fără cont bancar destinate
mai ales cumpărăturilor garantate, emiterea unui
card de membru prevăzut cu funcţie de credit
şi de plată, servicii de carduri de fidelitate care
oferă avantaje financiare, emitere de cecuri
cadou, de cecuri de călătorie, de bonuri destinate
a fi schimbate contra acestor produse şi/sau
servicii, emitere de bonuri sub formă de card, în
special, cu valoare la cumpărarea de produse
şi/sau servicii, emitere de bonuri cadou în
scopuri publicitare sau comerciale, emitere de
bonuri de valoare sub formă de cecuri-cadou,
carduri pentru membri, de reducere sau de
fidelitate, toate serviciile menţionate mai sus sunt
furnizate prin orice suport şi online plecând de
la o bază de date informatică prin intermediul
reţelei informatice mondiale, internet, servicii de
asigurări care includ răscumpărarea produsului
asigurat în momentul în care va fi fost utilizat,
conform unui preţ estimat de asigurator.

───────

(210) M 2020 03577
(151) 29/05/2020
(732) EDITURA ALICAT SRL, B-DUL.

UNIRII NR. 15, BL. B3, SECTOR
4, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

alicat

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
26.11.12; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, verde deschis,
verde închis

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

16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou, (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2020 03578
(151) 29/05/2020
(732) CIPRIAN BOLAN, STR. AVRAM

IANCU NR.11-13, ET. 2, AP.
10, JUDET CONSTANTA,
CONSTANTA, 900175,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

FITNESS FĂRĂ FILTRU

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.08;
02.09.14; 02.09.18; 26.13.25

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

41. Creare (redactare) de podcast-uri, furnizare
de divertisment prin intermediul podcasturilor,
sport și fitness, consultanță în materie de
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fitness, servicii ale unui antrenor personal
(fitness), antrenamente pentru sănătate și
de fitness, furnizare de servicii educaționale
referitoare la fitness, servicii de pregătire pentru
menținerea condiției fizice (fitness), servicii de
consiliere pentru menținerea condiției fizice
(fitness), furnizare de informații cu privire
la domeniul fitness-ului prin intermediul unui
portal online, servicii de formare în domeniul
fitnessului, servicii sportive și de fitness,
pregătire în domeniul fitnessului, coordonarea
antrenamentelor de fitness, furnizarea de
instalații pentru fitness și exerciții fizice, servicii
ale cluburilor de
sănătate (sănătate și fitness), servicii furnizate
de către cluburile de fitness, servicii oferite
de centrele de fitness, servicii ale cluburilor
de fitness, administrare de centre de fitness,
creare (redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, cursuri de nutriție (nemedicale),
servicii educative în domeniul nutriției, servicii de
educație în materie de nutriție.

───────

(210) M 2020 03579
(151) 29/05/2020
(732) SC LIFE RESORT SRL, STR.

COSITORARILOR NR. 4, JUD.
MURES, SIGHIȘOARA, MUREȘ,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ILFOV, ROMANIA

(540)

M

(531) Clasificare Viena: 26.03.01; 26.11.03;
27.05.02; 27.05.17

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03580
(151) 29/05/2020
(732) URBANITY SRL, BD. TUDOR

VLADIMIRESCU NR. 24A, BL. 331,
SC. A, ET. 3, AP. 12, CAMERA 2,
JUD. IAŞI, IAŞI, IAȘI, ROMANIA

(540)

MC CLEAN servicii
profesionale de curăţenie

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:turcoaz
(HEX=#4ac0c2), gri (HEX=#96999e,
HEX=#c2bac0)

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

37. Servicii de curățenie, servicii de curățenie
industrială, servicii de curățenie pentru birouri,
servicii de curățenie pentru hoteluri, servicii de
menaj (servicii de curățenie), furnizare de servicii
de curățenie, servicii de curățenie a școlilor,
servicii de curățenie în uzine industriale, servicii
de curățenie pentru case particulare, servicii de
curățenie pentru case din complexe rezidențiale,
servicii curățenie instituții de stat, servicii de
curățenie spitale și centre cu destinație medicală,
curățenie în spațiile comerciale, curățenie în
spații publice, servicii de curățenie pentru cluburi,
pe bază de contract, servicii de curățenie pentru
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birouri, pe bază de contract, servicii de curățenie
pentru centrele de divertisment, pe bază de
contract, curățenie în locații înainte și după
evenimente.

───────

(210) M 2020 03581
(151) 29/05/2020
(732) SC VARUNA S SRL, STR. ADY

ENDRE NR. 7, JUD. TIMIŞ,
TIMIŞOARA, 300175, ROMANIA

(740) SC CONSTANTIN GHIŢĂ OFFICE
SRL, B-DUL TAKE IONESCU
NR. 24-28, SC. B, AP. 2, JUD.
TIMIŞ, TIMIŞOARA, 300042, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

V învaţă prin joacă
Varuna S www.varuna.ro

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.24; 29.01.01

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

clase:
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun.
35. Gestiunea afacerilor comerciale, servicii de
agenţii de import-export de jucării, administraţie
comercială, publicitate şi reclamă pentru jucării,
servicii de comerţ online cu jucării.
39. Distribuţie de jucării (transport).

───────

(210) M 2020 03583
(151) 29/05/2020
(732) SC SOLAREX IMPEX SRL,

STR. RÂULUI NR. 419, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, 200636, DOLJ,
ROMANIA

(540)
VIERMOCID

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

5. Insecticide, pesticide, pesticide agricole,
pesticide pentru horticultură.

───────

(210) M 2020 03584
(151) 29/05/2020
(732) CRISTINEL PANTELIMON, STR.

IULIU MANIU NR. 166, BL. 38,
SC. 2, ET. 9, AP. 78, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144,
BL.ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46,
JUD. CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

Estica

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
41. Servicii de educaţie si instruire, furnizare a
ştirilor prin internet, furnizare de informații și știri
online în domeniul formării profesionale.

───────
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(210) M 2020 03585
(151) 29/05/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NOVALERG BY MEDICINAS

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

5. Suplimente alimentare, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare și preparate
dietetice,
medicamente pe bază de plante, preparate din
plante de uz medical, extracte din plante de uz
medical,
extracte din plante și din ierburi de uz medical,
suplimente pe bază de plante pentru persoanele
cu nevoi
dietetice speciale, preparate farmaceutice
pentru prevenirea diabetului, preparate
farmaceutice pentru
tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente
pentru consum uman (medicinale), remedii
pentru medicina umană, preparate farmaceutice
pentru uz
uman, suplimente alimentare si preparate
dietetice, compuși pentru tratarea cancerului,
preparate biologice
pentru tratarea cancerului, preparate
farmaceutice pentru tratarea cancerului,
preparate farmaceutice
biologice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
prevenirea cancerului, compoziții din plante
medicinale de uz
medical, compuși pentru tratarea sindroamelor
asociate afecțiunilor pulmonare, preparate
farmaceutice
pentru tratarea alergiilor, preparate medicinale
pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 03586
(151) 29/05/2020
(732) OANA- VALENTINA DOCHIȚA,

CALEA DUDEȘTI NR. 188, BL.
C, ET. 5, AP. 41, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ȘTEFAN VÎRBAN, BLD. ION
MIHALACHE NR. 68, CORP A, ET.
3, AP. 4, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

Mândria Bărăganului

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.07.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, auriu,
albastru

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

29. Pastă de ardei conservată, măduvă de
animale alimentară, piure de mere, aranjamente
din fructe procesate, pastă de pătlăgele
vinete / pastă de vinete, bacon (slănină),
fasole, conservată, fructe de pădure, conservate,
preparate pentru fabricarea bulionului, fiertură /
bulion, concentrate de fiertură / concentrate de
bulion, unt, cremă de unt, nuci glasate, mezeluri,
brânză, compoturi, lapte condensat, chiftele din
brânză de vaci, compot de merişoare, smântână
(produse lactate), crochete, fructe cristalizate /
fructe glazurate, lapte bătut, ouă, ulei de măsline
extra virgin alimentar, amestecuri cu conţinut
de grăsimi pentru feliile de pâine, grăsimi
comestibile, substanţe grase pentru fabricarea
grăsimilor comestibile, fileuri de peşte, peşte, nu
viu, peşte, conservat, peşte, la conservă, spumă
de peşte, icre de peşte, preparate, produse
alimentare pe bază de peşte, nuci condimentate,
carne uscată prin îngheţare / carne liofilizată,
legume uscate prin îngheţare / legume liofilizate,
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fructe, conservate, fructe, înăbuşite, jeleuri de
fructe, pulpă de fructe, salate de fructe, coajă
de fructe, chipsuri din fructe, fructe conservate
în alcool, gustări pe bază de fructe, fructe
congelate, fructe, la conservă, vânat, nu viu,
usturoi conservat, gelatină, castraveciori, gem
de ghimbir, şuncă, alune, preparate, crenvurști
pentru
hot dog, gelatină alimentară, gemuri, jeleuri
alimentare, chefir, untură, lecitină pentru uz
culinar, suc de lămâie pentru uz culinar, linte,
conservată, ulei alimentar din seminţe de in,
pate de ficat / pastă de ficat, ficat, chipsuri
de cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi, ulei
de porumb alimentar, margarină, marmeladă,
carne, piftie din carne, extracte din carne, carne,
conservată, carne, la conservă, lapte, băuturi
din lapte, cu conţinut predominant de lapte,
produse din lapte, băutură din lapte şi fructe
(milk shake), fermenţi din lapte pentru uz culinar,
substituenţi de lapte, ciuperci, conservate, lichior
de ouă non-alcoolic, paste de întins pe pâine
pe bază de nuci, nuci, preparate, lapte de ovăz,
uleiuri alimentare, ulei de măsline alimentar,
măsline, conservate, inele de ceapă, ceapă,
conservată, mazăre, conservată, pectină pentru
uz culinar, murături, polen preparat ca produs
alimentar, porc, chipsuri de cartofi, chiftele din
cartofi, fulgi de cartofi, găluşte pe bază de cartofi,
păsări de curte, nu vii, pudră de ouă, lapte
praf, pastă de fructe presate, lapte acru, stafide,
ulei de rapiţă alimentar, cheag, lapte fermentat
gătit, cărnuri sărate, peşte sărat, varză murată,
învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale,
cârnaţi, cârnaţi în aluat: seminţe, preparate,
ulei de susan alimentar, smetana, preparate
pentru supă, supe, boabe de soia, conservate,
alimentare, lapte de soia, ulei alimentar din
boabe de soia, pateuri/turtiţe din soia, seu
alimentar, ulei alimentar de floarea soarelui,
seminţe de floarea soarelui, preparate, porumb
dulce, procesat, piure de tomate, suc de tomate
pentru gătit, pastă de tomate, burtă, trufe,
conservate, preparate pentru supa vegetală,
sucuri vegetale pentru gătit, salate vegetale,
spume vegetale, pastă vegetală de dovlecel,
cremă pe bază de legume, legume, conservate,
legume, gătite, legume, uscate, legume, la
conservă, zer, frişcă, albuş de ou, iaurt, gălbenuş
de ou, legume, procesate, fructe, procesate,
ratatouille, budincă albă, omletă, rulouri de varză
umplute cu carne, concentrat pe bază de legume
pentru gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
brânză quark, brânză cottage, băuturi pe bază
de acid lactic, flori comestibile, uscate, ghimbir
glasat, ghimbir, conservat, ghimbir murat.

30. Produse de cofetărie cu migdale, sos
de mere (condiment), preparate aromatice
alimentare, făină de orz, mix pentru clătite
sărate, făină de fasole, biscuiţi / fursecuri,
pâine, chifle de pâine, pâine firimituri (pesmet),
hrişcă, procesată, făină de hrişcă, chifle
dulci, pudră de tort, cocă de tort / aluat
de tort, glazură de tort (glazurare), torturi/
prăjituri, zahar candel cristalizat, bomboane
de decor pentru torturi, caramele(dulciuri)/
caramele (bomboane), preparate din cereale,
batoane de cereale, gustări pe bază de cereale,
băuturi pe bază de muşeţel, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torturi, paste de
ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe pâine
pe bază de ciocolată, nuci învelite în ciocolată,
scorţişoară (mirodenie), cuişoare (mirodenii),
cacao, băuturi din cacao cu lapte, băuturi pe
bază de cacao,
condimente, produse de cofetărie pentru
decorarea pomilor de crăciun, produse de
cofetărie / produse de cofetărie cu zahar, fulgi
de porumb, făină de porumb / făină nerafinată
de porumb, porumb, măcinat, porumb, copt,
biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers), sos de
merişoare (condiment), cremă de tartru de uz
culinar, crutoane, orz măcinat, ovăz măcinat,
cremă din ouă şi lapte, spume pentru desert
(produse de cofetărie), aluat, sosuri pentru
salată, esenţe pentru produsele alimentare,
cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor
esenţiale, fermenţi pentru paste, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri,
arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru
băuturi, colţunaşi pe bază de făină, flori sau
frunze
folosite ca substituenţi pentru ceai, fondante
(produse de cofetărie), arome alimentare, altele
decât uleiurile esenţiale, feluri de mâncare
uscate prin îngheţare, având ca principal
ingredient orezul /feluri de mâncare liofilizate,
având ca principal ingredient orezul, feluri
de mâncare uscate prin îngheţare, având ca
principal ingredient pastele / feluri de mâncare
liofilizate, având ca principal ingredient pastele,
jeleuri de fructe
(produse de cofetărie), coulis de fructe (sosuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
orez preparat învelit în alge marine, ghimbir
pudră, turtă dulce, glucoză pentru uz culinar,
gluten preparat ca produs alimentar, aditivi
pe bază de gluten pentru uz culinar, golden
syrup (sirop auriu), şroturi pentru consum uman,
halva, glazură pentru şuncă, batoane de cereale
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bogate în proteine, hominy (boabe de porumb
uscate şi tratate), făină din boabe de porumb
uscate şi tratate (hominy), miere, sandvişuri
de hot dog, orz decorticat, ovăz decorticat,
îngheţată, ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă,
infuzii, nu cele medicinale, orez instant, ferment,
seminţe de in pentru uz culinar (asezonare),
lemn dulce (produse de cofetărie), lipii pe bază
de cartofi, dropsuri (produse de cofetărie) /
pastile (produse de cofetărie), macaroane,
biscuiţi cu malţ, extract de malţ alimentar,
malţ pentru consum uman, marinate, marţipan,
maioneză, făină nerafinată / făină, plăcinte cu
carne, agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz
casnic, sosuri pentru carne, usturoi mărunţit
(condiment), mentă pentru produse de cofetărie,
mentă pentru împrospătarea respiraţiei, glazură
oglindă, melasă alimentară, musli, făină de
muştar, muştar, îndulcitori naturali, mâncăruri
preparate pe bază de tăiţei, noodles, făini de
nuci, nucşoară, făină de ovăz, alimente pe
bază de ovăz, terci de ovăz, clătite sărate,
clătite, paste, sos pentru paste, produse de
cofetărie din fructe, produse de patiserie, aluat
de patiserie, pâtés en croûte (plăcinte), produse
de cofetărie cu arahide, pelmeni, piper, boia
(asezonare), pesto, biscuiţi petit-beurre, petits
fours, piccalilli, plăcinte, pizza, floricele de
porumb, făină de cartofi, pudre pentru fabricarea
îngheţatei, praline, propolis/ clei de albine,
budinci, quiche (tartă), ramen, ravioli, relish
(condiment), orez, prăjituri de orez, budincă de
orez, pastă de orez pentru uz culinar, hârtie
de orez comestibilă, gustări pe bază de orez,
lăptişor de matcă, pesmeţi, şofran (asezonare),
sare pentru conservarea alimentelor, sandvişuri,
sosuri (condimente), agenţi de legare pentru
cârnaţi, produse de asezonare, algă marină
(condiment), seminţe procesate folosite pentru
asezonare, griş, biscuiţi din orez, seminţe
de susan (produse de asezoanre), sorbeturi
(îngheţate)/şerbeturi (îngheţate), tăiţei soba,
pâine fără gluten, profiterol, cornuri, pateuri
cu ciocolată, cremă de zahăr ars, amestecuri
de aluat nefermentat, napolitane din hârtie
comestibilă, înghețate pe băț, nuga, harissa
(condiment), pastă de ghimbir (mirodenii), făină
de soia, sos de soia, miso, spaghete, mirodenii,
pacheţele de primăvară, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (produse de cofetărie), preparate
pentru întărirea frişcăi, zahăr, dulciuri, tabbouleh
(salată libaneză), tacos, tarte, ceai, băuturi
pe bază de ceai, agenţi de îngroşare pentru
gătirea alimentelor, sos de roşii, tortillas, tăiţei
udon, pâine nedospită, arome de vanilie pentru
uz culinar, vanilină (substituent pentru vanilie),
vermicelli, oţet, vafe belgiene, făină de grâu,

germeni de grâu pentru consum uman, drojdie,
iaurt îngheţat (produse de cofetărie îngheţate).

31. Aranjamente din fructe proaspete, scoarțe
brute, orz, fasole, proaspătă, sfeclă, proaspătă,
fructe de pădure, proaspete, tărâțe, hrișcă,
neprocesată, semințe de cereale, neprocesate,
castane, proaspete, rădăcini de cicoare,
cicoare, proaspătă, citrice, proaspete, castraveți,
proaspeți, icre de pește, pește, viu, bulbi
de flori / bulbi, flori, naturale, flori, uscate,
pentru decorare, fructe, proaspete, reziduuri
de fructe (tescovină) / tescovină, ierburi de
grădină, proaspete, usturoi, proaspăt, grăunțe
(cereale), struguri, proaspeți, alune de pădure,
proaspete, conuri de hamei, hamei, praz,
proaspăt, lămâi, proaspete, linte, proaspătă,
lăptucă, proaspătă, semințe de in comestibile,
neprocesate, boabe de roșcove, în formă
brută, porumb, ciuperci, proaspete, urzici,
nuci, neprocesate, flori comestibile, proaspete,
ghimbir, proaspăt, ovăz, măsline, proaspete,
ceapă, proaspătă, portocale, proaspete, arahide,
proaspete, mazăre, proaspătă, ardei (plante),
plante, cartofi, proaspeți, păsări de curte,
vii, rubarbă, proaspătă, orez, neprocesat,
secară, susan comestibil, neprocesat, spanac,
proaspăt, dovleci, proaspeți, trestie de zahăr,
trufe, proaspete, dovlecei, proaspeți, legume,
proaspete, grâu.
35. Administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
servicii de planificare a programărilor (lucrări
de birou), servicii de reamintire a programărilor
(lucrări de birou), licitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de
afişaj (panouri publicitare), furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, administrare comercială privind
licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând
terţilor, demonstraţii cu produse, dezvoltarea
de concepte publicitareș publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de agenţie
de import-export, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
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corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau de
vânzări, închiriere de echipamente şi maşini
de birou, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, furnizarea unei pieţe comerciale
online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de
bunuri şi servicii, organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de târguri comerciale, publicitate exterioară,
publicitate cu plata per click, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, închirierea de
material publicitar, publicitate radio, înregistrarea
comunicărilor şi datelor
scrise, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, profilarea
consumatorilor în scopuri comerciale sau de
marketing, închirierea de standuri de vânzare,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
optimizare pe motoarele de căutare pentru
promovarea vânzărilor, servicii de secretariat,
aranjarea vitrinelor pentru magazine, căutarea
de sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date
computerizate, marketing cu public ţintă,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, actualizarea materialelor de
publicitate, actualizarea şi menţ inerea datelor
în bazele de date computerizate, actualizarea şi
menţinerea informaţiilor în registre, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul prin
corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la flori, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la fructe, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu diverse tipuri de carne, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
deserturi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse de brutărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la flori, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu

deserturi, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu
produse de brutărie, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cacao, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu ciocolată, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ceaiuri, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul online legătură cu diverse tipuri de
carne, servicii de vânzare cu amănuntul online
în legătură cu dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu flori, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu fructe, servicii de vânzare cu amănuntul
online în legătură cu diverse tipuri de carne,
servicii de vânzare cu amănuntul online în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu deserturi, servicii
de vânzare cu amănuntul online în legătură
cu produse de brutărie, servicii de vânzare cu
amănuntul online în legătură cu produse de
cofetărie.

───────

(210) M 2020 03587
(151) 29/05/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NOVALERG BY
OVIDIU BOJOR

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

5. Suplimente alimentare, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare și preparate
dietetice, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, extracte din plante și
din ierburi de uz medical, suplimente pe bază
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de plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
suplimente alimentare, suplimente alimentare și
preparate dietetice, compuși pentru tratarea
cancerului, preparate biologice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru
tratarea cancerului, preparate farmaceutice
biologice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru prevenirea cancerului,
compoziții din plante medicinale de uz
medical, compuși pentru tratarea sindroamelor
asociate afecțiunilor pulmonare, preparate
farmaceutice pentru tratarea alergiilor, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 03588
(151) 29/05/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PULMOVIN BY MEDICINAS

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

5. Suplimente alimentare, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare și preparate
dietetice, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, extracte din plante și
din ierburi de uz medical, suplimente pe bază
de plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,

preparate farmaceutice pentru uz uman,
suplimente alimentare, suplimente alimentare si
preparate dietetice, compuși pentru tratarea
cancerului, preparate biologice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru
tratarea cancerului, preparate farmaceutice
biologice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru prevenirea cancerului,
compoziții din plante medicinale de uz
medical, compuși pentru tratarea sindroamelor
asociate afecțiunilor pulmonare, preparate
farmaceutice pentru tratarea alergiilor, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 03589
(151) 29/05/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PULMOVIN BY OVIDIU BOJOR
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare și preparate
dietetice, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, extracte din plante și
din ierburi de uz medical, suplimente pe bază
de plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
suplimente alimentare, suplimente alimentare si
preparate dietetice, compuși pentru tratarea
cancerului, preparate biologice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru
tratarea cancerului, preparate farmaceutice
biologice pentru tratamentul cancerului,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/05/2020-31/05/2020

preparate și substanțe farmaceutice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru prevenirea cancerului,
compoziții din plante medicinale de uz
medical, compuși pentru tratarea sindroamelor
asociate afecțiunilor pulmonare, preparate
farmaceutice pentru tratarea alergiilor, preparate
medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 03590
(151) 29/05/2020
(732) MEDICINAS SRL, STR. RODIEI

NR. 37, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
FORTEZIN

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

5. Suplimente alimentare, suplimente alimentare
medicinale, suplimente alimentare și preparate
dietetice, medicamente pe bază de plante,
preparate din plante de uz medical, extracte
din plante de uz medical, extracte din plante și
din ierburi de uz medical, suplimente pe bază
de plante pentru persoanele cu nevoi dietetice
speciale, preparate farmaceutice pentru
prevenirea diabetului, preparate farmaceutice
pentru tratarea diabetului, remedii naturale și
farmaceutice, medicamente, preparate folosite
ca aditivi la alimente pentru consum uman
(medicinale), remedii pentru medicina umană,
preparate farmaceutice pentru uz uman,
suplimente alimentare, suplimente alimentare si
preparate dietetice, compuși pentru tratarea
cancerului, preparate biologice pentru tratarea
cancerului, preparate farmaceutice pentru
tratarea cancerului, preparate farmaceutice
biologice pentru tratamentul cancerului,
preparate și substanțe farmaceutice pentru
tratamentul cancerului, preparate și substanțe
farmaceutice pentru prevenirea cancerului,
compoziții din plante medicinale de uz
medical, compuși pentru tratarea sindroamelor
asociate afecțiunilor pulmonare, preparate
farmaceutice pentru tratarea alergiilor, preparate

medicinale pentru îngrijirea sănătății, preparate
farmaceutice.

───────

(210) M 2020 03591
(151) 29/05/2020
(732) ŢUCA ZBÂRCEA & ASOCIAŢII

SCP, BLD. NICOLAE TITULESCU
NR. 4-8, AMERICA HOUSE,
ETAJ 8, ARIPA DE VEST,
SECTOR 1, BUCURESTI, 011141,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

COMARKET

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.05.20; 29.01.14

(591) Culori revendicate:auriu (R211 G189
B42); albastru închis (R5 G20 B56);
portocaliu (R245 G131 B69); turcoaz
(R20 G155 B158)

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

9. Aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau procesarea
sunetului, imaginii sau datelor, suporturi de
date stocate sau descărcabile, software pentru
computere, suporturi de stocare digitale sau
analog, computere și dispozitive periferice
pentru computere.
16. Hârtie şi carton, tipărituri, fotografii, articole
de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei, folii
de plastic pentru documente, folii şi pungi pentru
ambalat şi împachetat.
35. Servicii asociate magazinelor de vânzări
cu amănuntul, servicii asociate vânzării
cu amănuntul prin intermediul unei reţele
computerizate, vânzări on-line, comenzi on-
line, precum şi vânzări on line en-gros
sau cu amănuntul, managementul afacerilor,
servicii de publicitate, promovare și promoții
de vânzare pentru companii, publicitate online
și promovare prin intermediul unei rețele de
computere și al unei rețele de telefonie mobilă,
servicii de reclamă și promoții de vânzare,
închirierea de timp și spațiu de publicitate în
mediile de comunicare, furnizarea de spații
pe site-uri în scopul de a face reclamă
pentru bunuri și servicii, publicarea textelor
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publicitare online, prezentarea produselor în
toate mediile de comunicare, în scopul vânzării
cu amănuntul si/sau cu ridicata, asigurarea unei
baze de date cuprinzând produse şi servicii
oferite de terţi, ce poate fi cercetată on-
line, asigurarea unui ghid de comenzi on-line
pentru localizarea, organizarea şi prezentarea
produselor şi serviciilor altor comercianţi on-line,
aranjarea și organizarea de expoziții, târguri și
alte evenimente similare în scopuri comerciale.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor.
41. Servicii educative, de divertisment.
42. Proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului, servicii
de programare a calculatoarelor referitoare la
aplicații multimedia si interactive, consultanță
privind proiectarea și dezvoltarea de software de
calculator (design), servicii de stocare a datelor
online furnizate de specialiști în calculatoare, cu
privire la informații online, personalizate, crearea
și menținerea de site-uri web, furnizarea de
motoare de căutare pentru internet, găzduirea
de servere, servicii ale specialiștilor referitoare
la technologia informației pentru stocarea datelor
online, furnizarea accesului temporar online, la
aplicații și unelte software, furnizarea accesului
temporar la software nedescărcabil, servicii
ale specialiștilor în technologia informației
referitoare la cloud computing, găzduirea site-
urilor web, găzduirea de aplicații soft pentru
alții, crearea și furnizarea de aplicații soft,
furnizarea de aplicații soft pentru a permite și a
facilita încărcarea, descărcarea, redarea în flux,
trimiterea de mesaje, publicarea, expunerea,
postarea pe bloguri, furnizarea de legături,
împărțirea de fișiere electronice sau de informații
prin intermediul unei rețele de comunicații.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2020 03592
(151) 29/05/2020
(732) CHROMOSOME DYNAMICS

SRL, STR. IULIU MANIU NR. 6L,
CAMPUS 6.1, ET. 2, BIROU 251,
SECTOR 6, BUCURESTI, 061103,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AGROBAZAR

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu produse chimice pentru agricultură, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
chimice pentru agricultură.
44. Servicii de agricultură, acvacultură,
horticultură și silvicultură, distrugerea
dăunătorilor în agricultură, combaterea
dăunătorilor în agricultură, combaterea
termitelor în agricultură, servicii de agricultură,
horticultură și silvicultură, servicii de
informare cu privire la agricultură, servicii
de consiliere cu privire la agricultură,
servicii de agricultură, acvacultură, horticultură
și silvicultură, distrugerea dăunătorilor în
agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de consultanță cu privire
la culturile din agricultură, consultanță și
servicii consultative referitoare la agricultură,
horticultură și silvicultură, furnizare de informații
online despre servicii de agricultură, horticultură
și silvicultură, furnizare de informații despre
distrugerea paraziților în agricultură, horticultură
și silvicultură, servicii de informare cu privire
la utilizarea îngrășămintelor naturale folosite în
agricultură, servicii consultative și consultanță
privind utilizarea de tratamente non-chimice
pentru agricultura și horticultura durabilă.

───────

(210) M 2020 03593
(151) 29/05/2020
(732) SONIA IONESCU, STR.

MENUETULUI NR. 4, AP. 6,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DOER Sonia Argint Ionescu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.10;
27.05.13; 27.05.17

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

4. Lumânări și fitile pentru iluminat.
5. Suplimente alimentare pentru oameni
și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, dezinfectante.
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21. Ustensile și recipienți pentru menaj sau
bucătărie, articole de bucătărie și veselă, cu
excepția furculițelor, cuțitelor și lingurilor, piepteni
și bureți, articole pentru curățare, sticlărie,
porțelan și ceramică.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Articole de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2020 03594
(151) 29/05/2020
(732) GIGEL LAZAR, STR. ROSIORI NR.

35, BL. D2, AP. 74, JUD. GALAŢI,
GALAŢI, GALAȚI, ROMANIA

(740) KEYPI - API SRL, STR. TURDA
NR. 127, BL. 2, AP. 91, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CIADO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
01.01.05; 01.01.10; 01.05.01

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

36. Coordonarea evenimentelor și activităților
de strângere de fonduri caritabile, strângere
de fonduri de binefacere, colectarea de
fonduri de binefacere în cadrul evenimentelor
de divertisment, sociale sau educative,
coordonarea activităților de strângere de
fonduri în scopuri comerciale, coordonarea
strângerilor de fonduri, investiții de fonduri
în scopuri caritabile, furnizare de informații
privind colectarea de fonduri de binefacere,
organizare de colecte de fonduri de binefacere,
organizare de colecte de binefacere (pentru
terți), organizare de colecte în scopuri

caritabile, organizare de finanțări pentru proiecte
umanitare, caritabile și sociale, organizare de
fonduri pentru proiecte de ajutor împotriva
consumului de droguri, servicii caritabile,
și anume servicii financiare, servicii de
binefacere în domeniul donațiilor monetare,
servicii de fonduri de binefacere, servicii de
subvenții financiare, servicii filantropice privind
donațiile financiare, sponsorizarea financiară a
evenimentelor culturale, sponsorizare financiară,
strângere de fonduri în scopuri implementării
unor programe și proiecte caritabile și sociale, în
special în prevenirea și combaterea consumului
de droguri de orice fel.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive şi culturale, în special organizarea și
susținerea de evenimente sociale, educative sau
de divertisment, conferințe, colocvii, seminarii,
webinarii, workshop-uri, ateliere, organizarea și
susținerea de evenimente în domeniul prevenirii
consumului de droguri în rândul tinerilor,
organizarea și susținerea de evenimente în
domeniul combaterii consumului de droguri
și a traficului de droguri, organizarea de
evenimente cu public, pentru conștientizarea
pericolelor asociate consumului de droguri,
transfer de know-how (instruire), organizarea
de gale și alte evenimente de recompensare
a tinerilor implicați în programele sociale
derulate, servicii de divertisment, organizarea
și susținerea unor forumuri educaționale în
persoană, organizarea de competiții (educație
sau divertisment), furnizarea online de publicații
electronice, nedescărcabile, organizarea de
expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
instruire practică (demonstrații), creare și
implementare de programe și strategii sociale
și educative în vederea prevenirii și combaterii
consumului de droguri și traficului de droguri,
precum și servicii de consultanță în acest scop,
servicii de consultanță, consultanță profesională
referitoare la educație, publicarea de texte, altele
decât textele de publicitate, predare/servicii
educaționale/servicii de instruire, organizarea
și susținerea de ateliere (instruire), editare
de texte scrise, publicare de cărți, reviste,
ziare, periodice, cataloage, broșuri, jurnale,
comentarii, conferințe de presă, luări de poziție,
articole pe diferite teme, inclusiv pe internet
sau on-line, emisiuni de televiziune, radio,
online, programe de radio sau de televiziune,
online sau offline, servicii de punere in
pagina, altele decât in scopuri publicitare,
publicarea online a revistelor, ziarelor, cărților
si jurnalelor electronice, furnizare online de
publicații electronice, activități culturale, sociale,
educaționale, de divertisment și de petrecere a
timpului liber.
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───────

(210) M 2020 03595
(151) 29/05/2020
(732) The Procter & Gamble Company,

ONE PROCTER & GAMBLE
PLAZA, CINCINNATI, 45202 OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

WHITES + COLORS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.15; 05.05.20; 05.03.13; 06.01.04

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

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

3. Preparate de albire și alte substanțe
pentru spălare, preparate de curățare, lustruire,
curățare și abrazive, săpunuri, uleiuri esențiale,
produse cosmetice, produse pentru îngrijirea
părului, produse pentru îngrijirea dinților.

───────

(210) M 2020 03596
(151) 29/05/2020
(732) SC PRO INTEGRATOR SRL , ȘOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUD. ILFOV
, BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(740) ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
KLINOSEPT

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

5. Dezinfectante, șervețele dezinfectante,
pansamente dezinfectante, săpunuri
dezinfectante, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante pentru wc-uri
chimice, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanțe dezinfectante impregnate în
șervețele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de contact,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant, de
uz
igienic.

───────
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(210) M 2020 03597
(151) 29/05/2020
(732) The Procter & Gamble Company,

ONE PROCTER & GAMBLE
PLAZA, OH, CINCINNATI, 45202,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

TIDE INSTANT POWDER
PUDRA INSTANT

WHITES + COLORS

(531) Clasificare Viena: 29.01.15; 27.05.01;
27.05.17; 05.03.13; 05.05.20; 06.01.04;
26.01.05

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

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

3. Preparate de albire și alte substanțe
pentru spălare, preparate de curățare, lustruire,
curățare și abrazive, săpunuri, uleiuri esențiale,
produse cosmetice, produse pentru îngrijirea
părului, produse pentru îngrijirea dinților.

───────

(210) M 2020 03598
(151) 29/05/2020
(732) SC PRO INTEGRATOR SRL , ȘOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM. 14,
JUD. ILFOV
, BRAGADIRU, ILFOV, ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
GLUTACIDE

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

5. Dezinfectante, șervețele dezinfectante,
pansamente dezinfectante, săpunuri
dezinfectante, dezinfectanți și antiseptice,
dezinfectante pentru instrumente medicale,
dezinfectante de uz veterinar, dezinfectante
folosite pentru igienă, fitile de sulf
(dezinfectante), dezinfectante pentru wc-uri
chimice, produse dezinfectante pentru spălarea
mâinilor, substanțe dezinfectante impregnate
în șervețele, produse dezinfectante de uz
menajer, dezinfectante pentru lentile de contact,
geluri dezinfectante antibacteriene cu alcool,
săpunuri și detergenți medicinali și dezinfectanți,
produse dezinfectante pentru bazine de înot,
dezinfectanți pentru aparate și instrumente
dentare, dezinfectanți pentru instrumente și
aparate medicale, produse dezinfectante pentru
spălare (altele decât săpunuri), materiale textile
pentru curățare impregnate cu dezinfectant, de
uz igienic.

───────
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(210) M 2020 03600
(151) 30/05/2020
(732) GTS TELECOM SRL, STR. IZVOR

NR. 92-96, ET. 1 BIROUL A ŞI
ET. 2 BIROUL A ŞI B, SECTOR
5 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

GTS FOR THE
COMPLEX WORLD

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
17 1464), albastru (Pantone 2146), gri,
alb

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică, de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sauprocesarea
sunetului, sau imaginii sau datelor, aparate și
instrumente de măsurare și control, aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, aparate si instrumente pentru
măsurarea
temperaturii, camere termografice, aparate
biometrice de identificare, aparate și instrumente
de
control la distanță, sisteme si echipamente
de identificare, senzori (aparate de măsurare),
altele decât

pentru uz medical, sisteme și echipamente
de securitate și supraveghere, dispozitive de
avertizare
sonora şi optică, sisteme şi echipamente de
control al accesului, sisteme şi echipamente de
control al
accesului fizic, scanere (echipamente de
procesare a datelor), detectoare cu infraroşu,
tag-uri de
proximitate electronice ca aparate de control de
la distanţă, dispozitive de control numeric,
echipamente de telecomunicații , aparate de
telecomunicatii, aparate de comutare automată
pentru
telecomunicaţii, terminale (conectori) pentru linii
de telecomunicații, emițătoare (telecomunicații),
transmiţătoare (telecomunicaţii), hardware
pentru telecomunicatii, servere de comunicații
(hardware de
calculator), conectori pentru aparate de
telecomunicaţii, aparate de telecomunicaţii
digitale, telefoane,
telefoane mobile (dispozitive de telecomunicaţii),
dispozitive mobile de telecomunicaţii, cabluri
electrice pentru utilizare cu aparate de
telecomunicații, instrumente electrice pentru
telecomunicații ,
panouri de telecomunicații, cabluri de
telecomunicații , cabluri din fibre optică, rețele din
fibră optică,
rețele de telecomunicații mobile, seturi de
transmisie (telecomunicații), unități de circuite de
telecomunicații, sateliti tereștri pentru
telecomunicații, aparate cu sistem de poziționare
globală (GPS),
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, software
pentru computere, dispozitive de memorie
pentru
calculatoare, componente hardware pentru
calculatoare, programe de calculator, programe
de
calculator, înregistrate , programe de operare pe
calculator, înregistrate, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
componente software pentru calculator,
înregistrate, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
software pentru utilizare în telecomunicații,
software de
mesagerie electronică și poștă, software de
telefonie mobilă, software de calculator pentru
accesarea,
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navigarea și căutarea bazelor de date online,
software de calculator pentru redirecționarea
mesajelor,
e-mail-ului de internet și / sau a altor date
către unul sau mai multe dispozitive de mână
electronice
dintr-un depozit de date de pe sau asociat cu un
computer personal sau un server, software de
comunicații unificate, software pentru servere
virtuale, software de calculator pentru
sincronizarea
datelor între o stație sau dispozitiv de la distanță
și o stație sau dispozitiv fix sau îndepărtat,
software
pentru detectarea, eradicarea și prevenirea
virusurilor computerizate, software pentru
gestionarea
conținutului la nivel de întreprindere (ECM),
software CMS (sistem de gestionare a
conţinutului),
software pentru gestionarea proceselor de
afaceri (BPM), software pentru criptarea datelor,
software
pentru analiza şi recuperarea datelor, software
pentru backup de sisteme de computer,
prelucrare de
date, stocare de date, gestionare de fișiere și
gestionare de baze de date, software pentru
telecomunicaţii şi comunicare prin reţele de
comunicaţii locale sau globale, inclusiv internet,
intraneturi
, extraneturi, televiziune, comunicatii mobile,
rețele celulare și prin satelit, software pentru
accesul la
rețele de comunicații, inclusiv internetul,
software de comunicații pentru conectarea
utilizatorilor rețelei
de calculator, software pentru managementul
rețelei de telecomunicaţii, software de calculator
și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a permite conectarea la bazele de date și
la
internet, software de calculator și aparate de
telecomunicații, inclusiv modemuri, pentru a
permite
conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare și internet, software de calculator și
aparate de
telecomunicații pentru a permite conectarea
la bazele de date și la internet, software de
calculator
folosit în domeniul telecomunicațiilor pentru
furnizarea de transmisii electronice de
documente și
transmisie prin fax, software de calculator și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a

permite conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare, rețele de calculatoare globale și
internet,
hardware și software de calculator pentru
asigurarea accesului securizat de la distanță la
rețelele de
calculatoare și de comunicații, hardware și
software de calculator pentru configurarea
rețelelor locale,
hardware și software de calculator pentru
configurarea rețelelor de bandă largă, sisteme de
operare
pentru calculator, periferice și accesorii de
calculator, carduri de conectare pentru computer,
software
de calculator, si anume, software de calculator
pentru protecţia contra atacurilor de blocare
distribuită
a serviciului (DDoS), software antivirus de
calculatoare, software de securitate, software
pentru
firewall-uri pentru calculatoare, hardware pentru
reţele de calculatoare, software de calculator
pentru
monitorizarea, evaluarea, analiza şi crearea de
rapoarte ale traficului de date pe internet şi ale
ameninţărilor de blocare distribuită a serviciului
(DDoS), software de operare pentru VPN (Retele
Private Virtuale), servere cloud, software de
operare pentru rețeaua locală (LAN), servere
intranet,
puncte de acces pentru rețeaua locală (LAN)
pentru conectarea utilizatorilor de calculatoare
din rețea,
puncte de acces pentru rețeaua locală (LAN),
carduri de acces la rețea locală (LAN),
dispozitive de
stocare memorie, hardware ethernet, cabluri
ethernet, software pentru operarea şi
administrarea
sistemelor de control al accesului, carduri
magnetice codate, cartele codate, carduri cu
circuite
integrate (carduri inteligente), manuale
descărcabile cu specificaţii tehnice, discuri de
vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de
asistenţă si consiliere în afaceri în exploatarea
sistemelor şi reţelelor de telecomunicaţii, servicii
de
asistenţă şi consiliere în managementul
afacerilor în domeniul logisticii telecomunicaţiilor,
servicii de
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consiliere şi asistenţă în afaceri în domeniul
telecomunicaţiilor, şi anume, funcţionarea şi
administrarea
reţelelor de telecomunicaţii şi a legăturilor de
comunicare pentru terţi, servicii de asistenţă si
consiliere
în afaceri în exploatarea sistemelor informatice,
servicii de comerţ cu echipamente, aparate,
instalaţii
si componente destinate utilizării în servicii
de telecomunicaţii, servicii de comerţ cu
echipamente,
aparate şi dispozitive de siguranţă şi securitate,
servicii de comerţ de software, servicii de comerţ
de
hardware.
37. Instalare, întreținere și reparare de
echipamente pentru rețele informatice (IT),
instalare, întreținere și reparare de echipamente
de telecomunicații, instalare, întreținere și
reparare de
echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de cablaj electric, instalarea sistemelor
de
televiziune cu circuit închis.
38. : Telecomunicaţii, servicii de furnizare a
accesului la internet, comunicaţii prin reţelele
de fibră optică , comunicaţii prin terminalele de
calculator, închirierea rețelelor de fibră optică,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații sau
de link-uri către Internet sau către baze de date,
furnizarea accesului utilizatorilor la Internet
(furnizori de servicii), comunicaţii radio, servicii
de colocare
a telecomunicaţiilor, şi anume furnizarea de
facilităţi cu mediu controlat securizate pentru
montarea
echipamentelor de telecomunicaţii ale terţilor,
servicii de colocare pentru calculatoare, şi
anume
furnizare de resurse pentru locaţia serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea aparţinând
terților, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, servicii de migrare a
infrastructurii IT şi de
comunicaţii, servicii de suport tehnic pentru
migrarea centrului de date, aplicaţii ale serverului
şi a
bazei de date, închirierea de timp de acces la
un server de baze de date, furnizare de servere
online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, furnizarea și operarea de
conferințe
electronice, grupuri de discuții și camere de chat,
închirierea timpului de acces la reţelele globale
de

calculatoare, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, transmisia fără fir (wireless),
servicii de
telecomunicații, respectiv, servicii ISDN (Rețea
cu servicii digitale integrate), furnizare de
telecomunicatii wireless prin intermediul retelelor
de comunicatie electronica, furnizare de
conexiuni
private şi sigure de comunicaţii (în special, linii
închiriate şi reţele private virtuale), asigurarea de
conexiuni de comunicaţii de mare viteză, servicii
de acces la internet prin tehnologia Ethernet,
servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
furnizarea
accesului multiplu la internet prin linii telefonice
și linii dedicate, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la rețele
de calculator private, servicii de telefonie prin
internet
, furnizare de instalații virtuale pentru
interacțiunea în timp real a utilizatorilor de
calculatoare,
furnizarea accesului la bazele de date, servicii de
baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
prestare de servicii de comandă centrală pentru
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
apeluri prin centrale telefonice PBX, servicii
pentru
formarea numărului cu activare vocală, servicii
de mesagerie vocală, servicii de poștă
electronică
pentru date și voce, servicii de poștă vocală
fără fir (wireless), servicii de rețele de telefonie
privată
fără fir folosite în cadrul unei companii (PBX),
servicii electronice, si anume redistribuirea sau
distribuirea de date, informaţii, imagini, secvenţe
video şi audio, transmisie prin fax, transmiterea
e-mailurilor, transmisie prin satelit, transmiterea
de fișiere digitale, transmiterea de e-mailuri
electronice, transmiterea podcasturilor,
transmiterea telegramelor, transmisie video la
cerere (video -
on- demand), transmiterea online a felicitărilor,
transmisie asistată de computer de mesaje și
imagini,
servicii de videoconferinţă, servicii de
teleconferinţă, servicii de poştă vocală , servicii
de telefonie,
servicii de telefonie mobilă, servicii de fax virtual,
servicii de mesaje unificate (UMS), servicii de
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comunicare prin protocolul de telefonie prin
internet (VoIP), servicii de apelare a mesajelor
din căsuţa
vocală, şi prin protocol de iniţiere a sesiunii (SIP)
şi voce peste internet (VoIP), comunicare prin
răspuns vocal interactiv (IVR), servicii de poştă
electronică pentru date şi voce, servicii de voce
în
legătură cu telecomunicaţii, inclusiv gestionare
profesională de apeluri, în special facilitarea,
intermedierea şi programarea de conexiuni de
conferinţă şi discuţii la distanţă, susţinerea,
intermedierea şi redirecţionarea discuţiilor
telefonice, servicii de deviere a apelurilor, servicii
de robot
telefonic (servicii de mesagerie vocală), servicii
de notificare cu privire la mesaje primite şi apeluri
ratate, toate inclusiv prin protocol de iniţiere a
sesiunii (SIP) şi voice-over-IP (VoIP), furnizare
de
servicii de fax prin e-mail, transmiterea de faxuri,
poştă electronică, mesagerie web, servicii în
legătură
cu telefonia pe calculator şi integrarea telefoniei
pe calculator, servicii electronice, şi anume
redirecţionarea sau distribuţia de date, informaţii,
imagini, secvenţe video şi audio şi comunicarea
de
informaţii stocate într-o bază de date, în special
şi prin intermediul sistemelor (de calculator) cu
comunicare interactivă, teledifuziune simultană
prin reţele globale de comunicare, internet şi
reţele
fără fir, comunicaţii prin VPN (reţea privată
virtuală), furnizare de servicii pentru reţele
private virtuale (
VPN), furnizare şi intermediere de servicii
electronice, şi anume acces la date şi alte
conţinuturi din
reţeaua privata dinspre exterior prin reţele de
telecomunicaţii, internet, sisteme cloud şi alte
reţele
online, servicii şi comunicaţii telefonice,
comunicare prin terminale analog şi digitale de
calculator,
transmitere de mesaje, servicii de
telecomunicaţie cu privire la transmiterea,
regăsirea, stocarea şi
recepţia de documente, informaţii, date, imagini,
voce, semnale şi alte semnale acustice şi optice,
punerea la dispoziţie de acces la date,
documente, informaţii, imagini şi alte conţinuturi,
în special prin
reţele de telecomunicaţie, internet şi alte reţele
online, camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, flux continuu (streaming) de
date, servicii de teletext, servicii de pager (radio,

telefon sau alte mijloace electronice de
comunicare), servicii de comunicații electronice
pentru instituții
financiare, servicii de comunicații electronice
pentru bănci, servicii de telecomunicații între
instituții
financiare, transmisie securizată de mesaje în
legătură cu tranzacţiile financiare şi consultanţa
în
legătură cu acestea, transmitere de date între
instituțiile și firmele financiare printr-o rețea de
comunicații electronice securizată globală,
furnizare de acces la reţele de comunicare
electronice
globale şi securizate, transferul electronic de
informații referitor la tranzacții financiare, inclusiv
instrucțiuni pentru plăți, furnizarea accesului la
un portal web și la motoare de căutare pentru
monitorizarea și consilierea privind statusul
tranzacțiilor financiare, furnizarea de informaţii în
domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea informatică mondială,
furnizarea de aparate, instalaţii sau componente
destinate utilizării în servicii de telecomunicaţii,
furnizare si închiriere de instalaţii de
telecomunicatii, multimedia şi conexiuni,
furnizare de servere
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, exploatarea rețelelor
locale de
telecomunicatii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software ale
calculatorului,
proiectarea și implementarea sistemelor
informatice, proiectarea și implementarea
sistemelor de
telecomunicaţii, proiectarea și implementarea
sistemelor integrate de securitate, proiectare și
dezvoltarea de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea de
date,
proiectarea sistemelor de cablare structurată,
servicii informatice, şi anume proiectare,
dezvoltare,
implementare, administrare şi întreţinere de
aplicaţii, infrastructură, software şi hardware de
calculator,
proiectare , configurare si implementare de
sisteme de alimentare cu energie electrică,
platforme de
dezvoltare, reţele şi baze de date,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
managementul
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proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), analize industriale,
servicii
de cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calitățiii,
management
tehnic de proiect în domeniul prelucrării
electronice a datelor, proiectarea și dezvoltarea
de reţele
informatice, monitorizarea sistemelor de reţea,
monitorizarea sistemelor informatice în scopuri
de
securitate, administrare de servere, proiectare și
dezvoltare de software pentru logistică, pentru
managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business, servicii de
protecţie
referitoare la viruşi informatici, pierdere de
date, piraterie informatică, atacuri prin blocarea
distribuită a
serviciului (DDoS) şi software rău-intenţionat,
servicii în materie de paravane de protecție
informatică (
firewall) pentru calculatoare, servicii de
securitate a datelor [paravane de protecție
(firewall)], servicii
de protecţie împotriva mesajelor nesolicitate,
software ca serviciu (SaaS) care conţine
software
anti-malware, software ca serviciu (SaaS) care
conţine software anti-spyware, software ca
serviciu (
SaaS) care conţine software contra urmăririi,
software ca serviciu (SaaS) care conţine
software pentru
detectarea violării confidenţialităţii, software ca
serviciu (SaaS) pentru direcţionarea traficului de
date,
servicii de colocare pentru calculatoare, şi
anume furnizare de resurse pentru locaţia
serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea pentru
terti, instalarea de software pentru calculatoare,
servicii
de suport tehnic pentru migrarea centrului de
date, aplicaţii ale serverului şi a bazei de date,
servicii de
migrare de date, servicii de securitate online, şi
anume asigurarea securităţii şi protecţiei pentru
site-uri web contra atacurilor cibernetice de tip
DDoS, servicii de protecţie împotriva viruşilor de
calculator, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) pentru a
detecta defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (

calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii,
monitorizarea
sistemelor informatice pentru urmărirea și
afișarea statusului tranzacțiilor financiare,
furnizarea de
motoare de căutare pentru urmărirea și afișarea
statusului tranzacțiilor financiare, servicii de
securitate
a calculatoarelor pentru protecția contra
accesului ilegal în rețele, monitorizare, evaluare,
analiză şi
creare de rapoarte ale traficului de date pe
internet şi ale ameninţărilor de blocare distribuită
a
serviciului (DDoS), servicii de restaurare a
calculatoarelor în urma dezastrelor, servicii de
restaurare a
sistemelor informatice in urma dezastrelor,
servicii de restaurare a sistemelor computerizate
în urma
dezastrelor, servicii de restaurare a sistemelor de
comunicaţii în urma dezastrelor, software pentru
controlul accesului ca serviciu (ACaaS), software
ca serviciu pentru operarea sistemelor de
stocare a
datelor , conversie multiplatformă de conţinut
digital în alte forme de conţinut digital, închirierea
serverelor web, servicii de codificare şi
decodificare de date, gestionare de active
digitale, gestionarea
conţinutului la nivel de întreprindere, găzduire de
portaluri web, găzduirea site-urilor (site-uri web),
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), găzduire de servere şi software pentru
controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), furnizarea
sistemelor informatice virtuale şi a mediilor
informatice prin
cloud computing, design, creare, găzduire şi
întreţinere de site-uri web pentru terţi, servicii de
gazduire
de servere dedicate, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil
pentru reţele de calculatoare şi servere, cloud
computing, servicii ale unui furnizor de găzduire
cloud,
platformă ca serviciu (PaaS), software
ca serviciu (SaaS) pentru managementul
proceselor de
business, platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
infrastructură ca serviciu (IaaS) , furnizare de
sisteme informatice virtuale prin tehnica cloud,
furnizare
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de medii informatice virtuale prin tehnica
informatică cloud, servicii de studii de fezabilitate
privind
software-ul de calculator, cercetare în materie de
programe şi software de calculatoare, servicii de
analiză a programelor de calculator, testare de
programe de calculator, exploatare de date,
efectuare
de studii de proiecte tehnice, digitalizarea
documentelor (scanare), găzduire de spații de
stocare
pentru site-uri web, stocarea electronică a
datelor, back up as a service (BaaS), stocare de
date
folosind tehnologia blockchain, blockchain ca
serviciu (BaaS), servicii de backup de date,
servicii de
backup al datelor electronice, servicii de backup
pentru datele de pe unitățile de disc pentru
calculatoare, servicii de stocare și de backup
al datelor electronice, efectuarea copiilor de
siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei (off-site
data backup), stocare electronică temporară de
informații și date, servicii de criptare a datelor,
servicii de testare a hardware-ului și software-
ului de
calculator utilizate ca sisteme de alarmă și
monitorizare, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web (servicii de
tehnologia informaţiei), configurare de servere
pentru
servicii de nume de domeniu, dezvoltare
de platforme de calculatoare, consultanţă în
securitatea
informatică, consultanţă în securitatea datelor,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei
informației , instalarea de software pentru
calculatoare , consultanţă în securitatea
internetului, servicii
de consultanţă în materie de tehnologie a
informaţiei (IT), servicii de consultanţă pentru
proiectarea
sistemelor informaţionale, servicii de asistenţă
în materie de analiză a sistemelor informatice,
servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, acordarea de asistenţă
tehnică în
exploatarea de reţele de calculatoare, asistenţă
IT, servicii de consultanţă şi informaţii despre
arhitectura şi infrastructura tehnologiei
informaţiei, consultanţă în domeniul software-
ului ca serviciu (

SaaS), servicii de suport şi consiliere pentru
gestionarea sistemelor de date, a bazelor de
date şi a
aplicaţiilor, servicii de management in domeniul
tehnologiei informatiei, efectuarea de studii cu
privire
la proiectele tehnice, consultanţă tehnologică,
expertize tehnice.

45. Acordare de licențe pentru software de
calculator (servicii juridice), licențierea de baze
de date (servicii juridice), acordare de licențe
tehnologice, servicii de autorizare, autorizare de
sisteme
de comunicații fară fir, servicii de supraveghere,
închiriere de aparatură de securitate.

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică, de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
aparate și instrumente de măsurare și control,
aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, aparate si instrumente pentru
măsurarea
temperaturii, camere termografice, aparate
biometrice de identificare, aparate și instrumente
de
control la distanță, sisteme si echipamente
de identificare, senzori (aparate de măsurare),
altele decât
pentru uz medical, sisteme și echipamente
de securitate și supraveghere, dispozitive de
avertizare
sonora şi optică, sisteme şi echipamente de
control al accesului, sisteme şi echipamente de
control al
accesului fizic, scanere (echipamente de
procesare a datelor), detectoare cu infraroşu,
tag-uri de
proximitate electronice ca aparate de control de
la distanţă, dispozitive de control numeric,
echipamente de telecomunicații , aparate de
telecomunicatii, aparate de comutare automată
pentru
telecomunicaţii, terminale (conectori) pentru linii
de telecomunicații, emițătoare (telecomunicații),
transmiţătoare (telecomunicaţii), hardware
pentru telecomunicatii, servere de comunicații
(hardware de
calculator), conectori pentru aparate de
telecomunicaţii, aparate de telecomunicaţii
digitale, telefoane,
telefoane mobile (dispozitive de telecomunicaţii),
dispozitive mobile de telecomunicaţii, cabluri
electrice pentru utilizare cu aparate de
telecomunicații, instrumente electrice pentru
telecomunicații ,
panouri de telecomunicații, cabluri de
telecomunicații , cabluri din fibre optică, rețele din
fibră optică,
rețele de telecomunicații mobile, seturi de
transmisie (telecomunicații), unități de circuite de

telecomunicații, sateliti tereștri pentru
telecomunicații, aparate cu sistem de poziționare
globală (GPS),
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, software
pentru computere, dispozitive de memorie
pentru
calculatoare, componente hardware pentru
calculatoare, programe de calculator, programe
de
calculator, înregistrate , programe de operare pe
calculator, înregistrate, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
componente software pentru calculator,
înregistrate, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
software pentru utilizare în telecomunicații,
software de
mesagerie electronică și poștă, software de
telefonie mobilă, software de calculator pentru
accesarea,
navigarea și căutarea bazelor de date online,
software de calculator pentru redirecționarea
mesajelor,
e-mail-ului de internet și / sau a altor date
către unul sau mai multe dispozitive de mână
electronice
dintr-un depozit de date de pe sau asociat cu un
computer personal sau un server, software de
comunicații unificate, software pentru servere
virtuale, software de calculator pentru
sincronizarea
datelor între o stație sau dispozitiv de la distanță
și o stație sau dispozitiv fix sau îndepărtat,
software
pentru detectarea, eradicarea și prevenirea
virusurilor computerizate, software pentru
gestionarea
conținutului la nivel de întreprindere (ECM),
software CMS (sistem de gestionare a
conţinutului),
software pentru gestionarea proceselor de
afaceri (BPM), software pentru criptarea datelor,
software
pentru analiza şi recuperarea datelor, software
pentru backup de sisteme de computer,
prelucrare de
date, stocare de date, gestionare de fișiere și
gestionare de baze de date, software pentru
telecomunicaţii şi comunicare prin reţele de
comunicaţii locale sau globale, inclusiv internet,
intraneturi
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, extraneturi, televiziune, comunicatii mobile,
rețele celulare și prin satelit, software pentru
accesul la
rețele de comunicații, inclusiv internetul,
software de comunicații pentru conectarea
utilizatorilor rețelei
de calculator, software pentru managementul
rețelei de telecomunicatii, software de calculator
și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a permite conectarea la bazele de date și
la
internet, software de calculator și aparate de
telecomunicații, inclusiv modemuri, pentru a
permite
conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare și internet, software de calculator și
aparate de
telecomunicații pentru a permite conectarea
la bazele de date și la internet, software de
calculator
folosit în domeniul telecomunicațiilor pentru
furnizarea de transmisii electronice de
documente și
transmisie prin fax, software de calculator și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a
permite conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare, rețele de calculatoare globale și
internet,
hardware și software de calculator pentru
asigurarea accesului securizat de la distanță la
rețelele de
calculatoare și de comunicații, hardware și
software de calculator pentru configurarea
rețelelor locale,
hardware și software de calculator pentru
configurarea rețelelor de bandă largă, sisteme de
operare
pentru calculator, periferice și accesorii de
calculator, carduri de conectare pentru computer,
software
de calculator, si anume, software de calculator
pentru protecţia contra atacurilor de blocare
distribuită
a serviciului (DDoS), software antivirus de
calculatoare, software de securitate, software
pentru
firewall-uri pentru calculatoare, hardware pentru
reţele de calculatoare, software de calculator
pentru
monitorizarea, evaluarea, analiza şi crearea de
rapoarte ale traficului de date pe internet şi ale
ameninţărilor de blocare distribuită a serviciului
(DDoS), software de operare pentru VPN (Retele
Private Virtuale), servere cloud, software de
operare pentru rețeaua locală (LAN), servere
intranet,

puncte de acces pentru rețeaua locală (LAN)
pentru conectarea utilizatorilor de calculatoare
din rețea,
puncte de acces pentru rețeaua locală (LAN),
carduri de acces la rețea locală (LAN),
dispozitive de
stocare memorie, hardware ethernet, cabluri
ethernet, software pentru operarea şi
administrarea
sistemelor de control al accesului, carduri
magnetice codate, cartele codate, carduri cu
circuite
integrate (carduri inteligente), manuale
descărcabile cu specificaţii tehnice, discuri de
vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de
asistenţă si consiliere în afaceri în exploatarea
sistemelor şi reţelelor de telecomunicaţii, servicii
de
asistenţă şi consiliere în managementul
afacerilor în domeniul logisticii telecomunicaţiilor,
servicii de
consiliere şi asistenţă în afaceri în domeniul
telecomunicaţiilor, şi anume, funcţionarea şi
administrarea
reţelelor de telecomunicaţii şi a legăturilor de
comunicare pentru terţi, servicii de asistenţă si
consiliere
în afaceri în exploatarea sistemelor informatice,
servicii de comerţ cu echipamente, aparate,
instalaţii
si componente destinate utilizării în servicii
de telecomunicaţii, servicii de comerţ cu
echipamente,
aparate şi dispozitive de siguranţă şi securitate,
servicii de comerţ de software, servicii de comerţ
de
hardware.
37. Instalare, întreținere și reparare de
echipamente pentru rețele informatice (IT),
instalare, întreținere și reparare de echipamente
de telecomunicații, instalare, întreținere și
reparare de
echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de cablaj electric, instalarea sistemelor
de
televiziune cu circuit închis.
38. Telecomunicaţii, servicii de furnizare a
accesului la internet, comunicaţii prin reţelele
de fibră optică , comunicaţii prin terminalele de
calculator, închirierea rețelelor de fibră optică,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații sau
de link-uri către Internet sau către baze de date,
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furnizarea accesului utilizatorilor la Internet
(furnizori de servicii), comunicaţii radio, servicii
de colocare
a telecomunicaţiilor, şi anume furnizarea de
facilităţi cu mediu controlat securizate pentru
montarea
echipamentelor de telecomunicaţii ale terţilor,
servicii de colocare pentru calculatoare, şi
anume
furnizare de resurse pentru locaţia serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea aparţinând
terților, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, servicii de migrare a
infrastructurii IT şi de
comunicaţii, servicii de suport tehnic pentru
migrarea centrului de date, aplicaţii ale serverului
şi a
bazei de date, închirierea de timp de acces la
un server de baze de date, furnizare de servere
online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, furnizarea și operarea de
conferințe
electronice, grupuri de discuții și camere de chat,
închirierea timpului de acces la reţelele globale
de
calculatoare, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, transmisia fără fir (wireless),
servicii de
telecomunicații, respectiv, servicii ISDN (Rețea
cu servicii digitale integrate), furnizare de
telecomunicatii wireless prin intermediul retelelor
de comunicatie electronica, furnizare de
conexiuni
private şi sigure de comunicaţii (în special, linii
închiriate şi reţele private virtuale), asigurarea de
conexiuni de comunicaţii de mare viteză, servicii
de acces la internet prin tehnologia Ethernet,
servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
furnizarea
accesului multiplu la internet prin linii telefonice
și linii dedicate, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la rețele
de calculator private, servicii de telefonie prin
internet
, furnizare de instalații virtuale pentru
interacțiunea în timp real a utilizatorilor de
calculatoare,
furnizarea accesului la bazele de date, servicii de
baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
prestare de servicii de comandă centrală pentru

reţele de comunicaţii electronice, servicii de
apeluri prin centrale telefonice PBX, servicii
pentru
formarea numărului cu activare vocală, servicii
de mesagerie vocală, servicii de poștă
electronică
pentru date și voce, servicii de poștă vocală
fără fir (wireless), servicii de rețele de telefonie
privată
fără fir folosite în cadrul unei companii (PBX),
servicii electronice, si anume redistribuirea sau
distribuirea de date, informaţii, imagini, secvenţe
video şi audio, transmisie prin fax, transmiterea
e-mailurilor, transmisie prin satelit, transmiterea
de fișiere digitale, transmiterea de e-mailuri
electronice, transmiterea podcasturilor,
transmiterea telegramelor, transmisie video la
cerere (video -
on- demand), transmiterea online a felicitărilor,
transmisie asistată de computer de mesaje și
imagini,
servicii de videoconferinţă, servicii de
teleconferinţă, servicii de poştă vocală , servicii
de telefonie,
servicii de telefonie mobilă, servicii de fax virtual,
servicii de mesaje unificate (UMS), servicii de
comunicare prin protocolul de telefonie prin
internet (VoIP), servicii de apelare a mesajelor
din căsuţa
vocală, şi prin protocol de iniţiere a sesiunii (SIP)
şi voce peste internet (VoIP), comunicare prin
răspuns vocal interactiv (IVR), servicii de poştă
electronică pentru date şi voce, servicii de voce
în
legătură cu telecomunicaţii, inclusiv gestionare
profesională de apeluri, în special facilitarea,
intermedierea şi programarea de conexiuni de
conferinţă şi discuţii la distanţă, susţinerea,
intermedierea şi redirecţionarea discuţiilor
telefonice, servicii de deviere a apelurilor, servicii
de robot
telefonic (servicii de mesagerie vocală), servicii
de notificare cu privire la mesaje primite şi apeluri
ratate, toate inclusiv prin protocol de iniţiere a
sesiunii (SIP) şi voice-over-IP (VoIP), furnizare
de
servicii de fax prin e-mail, transmiterea de faxuri,
poştă electronică, mesagerie web, servicii în
legătură
cu telefonia pe calculator şi integrarea telefoniei
pe calculator, servicii electronice, şi anume
redirecţionarea sau distribuţia de date, informaţii,
imagini, secvenţe video şi audio şi comunicarea
de
informaţii stocate într-o bază de date, în special
şi prin intermediul sistemelor (de calculator) cu
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comunicare interactivă, teledifuziune simultană
prin reţele globale de comunicare, internet şi
reţele
fără fir, comunicaţii prin VPN (reţea privată
virtuală), furnizare de servicii pentru reţele
private virtuale (
VPN), furnizare şi intermediere de servicii
electronice, şi anume acces la date şi alte
conţinuturi din
reţeaua privata dinspre exterior prin reţele de
telecomunicaţii, internet, sisteme cloud şi alte
reţele
online, servicii şi comunicaţii telefonice,
comunicare prin terminale analog şi digitale de
calculator,
transmitere de mesaje, servicii de
telecomunicaţie cu privire la transmiterea,
regăsirea, stocarea şi
recepţia de documente, informaţii, date, imagini,
voce, semnale şi alte semnale acustice şi optice,
punerea la dispoziţie de acces la date,
documente, informaţii, imagini şi alte conţinuturi,
în special prin
reţele de telecomunicaţie, internet şi alte reţele
online, camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, flux continuu (streaming) de
date, servicii de teletext, servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de
comunicare), servicii de comunicații electronice
pentru instituții
financiare, servicii de comunicații electronice
pentru bănci, servicii de telecomunicații între
instituții
financiare, transmisie securizată de mesaje în
legătură cu tranzacţiile financiare şi consultanţa
în
legătură cu acestea, transmitere de date între
instituțiile și firmele financiare printr-o rețea de
comunicații electronice securizată globală,
furnizare de acces la reţele de comunicare
electronice
globale şi securizate, transferul electronic de
informații referitor la tranzacții financiare, inclusiv
instrucțiuni pentru plăți, furnizarea accesului la
un portal web și la motoare de căutare pentru
monitorizarea și consilierea privind statusul
tranzacțiilor financiare, furnizarea de informaţii în
domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea informatică mondială,
furnizarea de aparate, instalaţii sau componente
destinate utilizării în servicii de telecomunicaţii,
furnizare si închiriere de instalaţii de
telecomunicatii, multimedia şi conexiuni,
furnizare de servere
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, exploatarea rețelelor
locale de

telecomunicatii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software ale
calculatorului,
proiectarea și implementarea sistemelor
informatice, proiectarea și implementarea
sistemelor de
telecomunicaţii, proiectarea și implementarea
sistemelor integrate de securitate, proiectare și
dezvoltarea de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea de
date,
proiectarea sistemelor de cablare structurată,
servicii informatice, şi anume proiectare,
dezvoltare,
implementare, administrare şi întreţinere de
aplicaţii, infrastructură, software şi hardware de
calculator,
proiectare , configurare si implementare de
sisteme de alimentare cu energie electrică,
platforme de
dezvoltare, reţele şi baze de date,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), analize industriale,
servicii
de cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calitățiii,
management
tehnic de proiect în domeniul prelucrării
electronice a datelor, proiectarea și dezvoltarea
de reţele
informatice, monitorizarea sistemelor de reţea,
monitorizarea sistemelor informatice în scopuri
de
securitate, administrare de servere, proiectare și
dezvoltare de software pentru logistică, pentru
managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business, servicii de
protecţie
referitoare la viruşi informatici, pierdere de
date, piraterie informatică, atacuri prin blocarea
distribuită a
serviciului (DDoS) şi software rău-intenţionat,
servicii în materie de paravane de protecție
informatică (
firewall) pentru calculatoare, servicii de
securitate a datelor [paravane de protecție
(firewall)], servicii
de protecţie împotriva mesajelor nesolicitate,
software ca serviciu (SaaS) care conţine
software
anti-malware, software ca serviciu (SaaS) care
conţine software anti-spyware, software ca
serviciu (
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SaaS) care conţine software contra urmăririi,
software ca serviciu (SaaS) care conţine
software pentru
detectarea violării confidenţialităţii, software ca
serviciu (SaaS) pentru direcţionarea traficului de
date,
servicii de colocare pentru calculatoare, şi
anume furnizare de resurse pentru locaţia
serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea pentru
terti, instalarea de software pentru calculatoare,
servicii
de suport tehnic pentru migrarea centrului de
date, aplicaţii ale serverului şi a bazei de date,
servicii de
migrare de date, servicii de securitate online, şi
anume asigurarea securităţii şi protecţiei pentru
site-uri web contra atacurilor cibernetice de tip
DDoS, servicii de protecţie împotriva viruşilor de
calculator, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) pentru a
detecta defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (
calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii,
monitorizarea
sistemelor informatice pentru urmărirea și
afișarea statusului tranzacțiilor financiare,
furnizarea de
motoare de căutare pentru urmărirea și afișarea
statusului tranzacțiilor financiare, servicii de
securitate
a calculatoarelor pentru protecția contra
accesului ilegal în rețele, monitorizare, evaluare,
analiză şi
creare de rapoarte ale traficului de date pe
internet şi ale ameninţărilor de blocare distribuită
a
serviciului (DDoS), servicii de restaurare a
calculatoarelor în urma dezastrelor, servicii de
restaurare a
sistemelor informatice in urma dezastrelor,
servicii de restaurare a sistemelor computerizate
în urma
dezastrelor, servicii de restaurare a sistemelor de
comunicaţii în urma dezastrelor, software pentru
controlul accesului ca serviciu (ACaaS), software
ca serviciu pentru operarea sistemelor de
stocare a
datelor , conversie multiplatformă de conţinut
digital în alte forme de conţinut digital, închirierea
serverelor web, servicii de codificare şi
decodificare de date, gestionare de active
digitale, gestionarea
conţinutului la nivel de întreprindere, găzduire de
portaluri web, găzduirea site-urilor (site-uri web),

găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), găzduire de servere şi software pentru
controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), furnizarea
sistemelor informatice virtuale şi a mediilor
informatice prin
cloud computing, design, creare, găzduire şi
întreţinere de site-uri web pentru terţi, servicii de
gazduire
de servere dedicate, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil
pentru reţele de calculatoare şi servere, cloud
computing, servicii ale unui furnizor de găzduire
cloud,
platformă ca serviciu (PaaS), software
ca serviciu (SaaS) pentru managementul
proceselor de
business, platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
infrastructură ca serviciu (IaaS) , furnizare de
sisteme informatice virtuale prin tehnica cloud,
furnizare
de medii informatice virtuale prin tehnica
informatică cloud, servicii de studii de fezabilitate
privind
software-ul de calculator, cercetare în materie de
programe şi software de calculatoare, servicii de
analiză a programelor de calculator, testare de
programe de calculator, exploatare de date,
efectuare
de studii de proiecte tehnice, digitalizarea
documentelor (scanare), găzduire de spații de
stocare
pentru site-uri web, stocarea electronică a
datelor, back up as a service (BaaS), stocare de
date
folosind tehnologia blockchain, blockchain ca
serviciu (BaaS), servicii de backup de date,
servicii de
backup al datelor electronice, servicii de backup
pentru datele de pe unitățile de disc pentru
calculatoare, servicii de stocare și de backup
al datelor electronice, efectuarea copiilor de
siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei (off-site
data backup), stocare electronică temporară de
informații și date, servicii de criptare a datelor,
servicii de testare a hardware-ului și software-
ului de
calculator utilizate ca sisteme de alarmă și
monitorizare, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web (servicii de
tehnologia informaţiei), configurare de servere
pentru
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servicii de nume de domeniu, dezvoltare
de platforme de calculatoare, consultanţă în
securitatea
informatică, consultanţă în securitatea datelor,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei
informației , instalarea de software pentru
calculatoare , consultanţă în securitatea
internetului, servicii
de consultanţă în materie de tehnologie a
informaţiei (IT), servicii de consultanţă pentru
proiectarea
sistemelor informaţionale, servicii de asistenţă
în materie de analiză a sistemelor informatice,
servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, acordarea de asistenţă
tehnică în
exploatarea de reţele de calculatoare, asistenţă
IT, servicii de consultanţă şi informaţii despre
arhitectura şi infrastructura tehnologiei
informaţiei, consultanţă în domeniul software-
ului ca serviciu (
SaaS), servicii de suport şi consiliere pentru
gestionarea sistemelor de date, a bazelor de
date şi a
aplicaţiilor, servicii de management in domeniul
tehnologiei informatiei, efectuarea de studii cu
privire
la proiectele tehnice, consultanţă tehnologică,
expertize tehnice.
45. : Acordare de licențe pentru software de
calculator (servicii juridice), licențierea de baze
de date (servicii juridice), acordare de licențe
tehnologice, servicii de autorizare, autorizare de
sisteme
de comunicații fară fir, servicii de supraveghere,
închiriere de aparatură de securitate.

───────

(210) M 2020 03602
(151) 30/05/2020
(732) GTS TELECOM SRL, STR. IZVOR

NR. 92-96, ET. 1 BIROUL A ŞI
ET. 2 BIROUL A ŞI B, SECTOR
5 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

GTS

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
17 1464), albastru (Pantone 2146), alb

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică, de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
aparate și instrumente de măsurare și control,
aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, aparate si instrumente pentru
măsurarea
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temperaturii, camere termografice, aparate
biometrice de identificare, aparate și instrumente
de
control la distanță, sisteme si echipamente
de identificare, senzori (aparate de măsurare),
altele decât
pentru uz medical, sisteme și echipamente
de securitate și supraveghere, dispozitive de
avertizare
sonora şi optică, sisteme şi echipamente de
control al accesului, sisteme şi echipamente de
control al
accesului fizic, scanere (echipamente de
procesare a datelor), detectoare cu infraroşu,
tag-uri de
proximitate electronice ca aparate de control de
la distanţă, dispozitive de control numeric,
echipamente de telecomunicații , aparate de
telecomunicatii, aparate de comutare automată
pentru
telecomunicaţii, terminale (conectori) pentru linii
de telecomunicații, emițătoare (telecomunicații),
transmiţătoare (telecomunicaţii), hardware
pentru telecomunicatii, servere de comunicații
(hardware de
calculator), conectori pentru aparate de
telecomunicaţii, aparate de telecomunicaţii
digitale, telefoane,
telefoane mobile (dispozitive de telecomunicaţii),
dispozitive mobile de telecomunicaţii, cabluri
electrice pentru utilizare cu aparate de
telecomunicații, instrumente electrice pentru
telecomunicații ,
panouri de telecomunicații, cabluri de
telecomunicații , cabluri din fibre optică, rețele din
fibră optică,
rețele de telecomunicații mobile, seturi de
transmisie (telecomunicații), unități de circuite de
telecomunicații, sateliti tereștri pentru
telecomunicații, aparate cu sistem de poziționare
globală (GPS),
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, software
pentru computere, dispozitive de memorie
pentru
calculatoare, componente hardware pentru
calculatoare, programe de calculator, programe
de
calculator, înregistrate , programe de operare pe
calculator, înregistrate, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
componente software pentru calculator,
înregistrate, aplicaţii

software pentru calculator, descărcabile,
software pentru utilizare în telecomunicații,
software de
mesagerie electronică și poștă, software de
telefonie mobilă, software de calculator pentru
accesarea,
navigarea și căutarea bazelor de date online,
software de calculator pentru redirecționarea
mesajelor,
e-mail-ului de internet și / sau a altor date
către unul sau mai multe dispozitive de mână
electronice
dintr-un depozit de date de pe sau asociat cu un
computer personal sau un server, software de
comunicații unificate, software pentru servere
virtuale, software de calculator pentru
sincronizarea
datelor între o stație sau dispozitiv de la distanță
și o stație sau dispozitiv fix sau îndepărtat,
software
pentru detectarea, eradicarea și prevenirea
virusurilor computerizate, software pentru
gestionarea
conținutului la nivel de întreprindere (ECM),
software CMS (sistem de gestionare a
conţinutului),
software pentru gestionarea proceselor de
afaceri (BPM), software pentru criptarea datelor,
software
pentru analiza şi recuperarea datelor, software
pentru backup de sisteme de computer,
prelucrare de
date, stocare de date, gestionare de fișiere și
gestionare de baze de date, software pentru
telecomunicaţii şi comunicare prin reţele de
comunicaţii locale sau globale, inclusiv internet,
intraneturi
, extraneturi, televiziune, comunicatii mobile,
rețele celulare și prin satelit, software pentru
accesul la
rețele de comunicații, inclusiv internetul,
software de comunicații pentru conectarea
utilizatorilor rețelei
de calculator, software pentru managementul
rețelei de telecomunicatii, software de calculator
și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a permite conectarea la bazele de date și
la
internet, software de calculator și aparate de
telecomunicații, inclusiv modemuri, pentru a
permite
conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare și internet, software de calculator și
aparate de
telecomunicații pentru a permite conectarea
la bazele de date și la internet, software de
calculator
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folosit în domeniul telecomunicațiilor pentru
furnizarea de transmisii electronice de
documente și
transmisie prin fax, software de calculator și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a
permite conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare, rețele de calculatoare globale și
internet,
hardware și software de calculator pentru
asigurarea accesului securizat de la distanță la
rețelele de
calculatoare și de comunicații, hardware și
software de calculator pentru configurarea
rețelelor locale,
hardware și software de calculator pentru
configurarea rețelelor de bandă largă, sisteme de
operare
pentru calculator, periferice și accesorii de
calculator, carduri de conectare pentru computer,
software
de calculator, si anume, software de calculator
pentru protecţia contra atacurilor de blocare
distribuită
a serviciului (DDoS), software antivirus de
calculatoare, software de securitate, software
pentru
firewall-uri pentru calculatoare, hardware pentru
reţele de calculatoare, software de calculator
pentru
monitorizarea, evaluarea, analiza şi crearea de
rapoarte ale traficului de date pe internet şi ale
ameninţărilor de blocare distribuită a serviciului
(DDoS), software de operare pentru VPN (Retele
Private Virtuale), servere cloud, software de
operare pentru rețeaua locală (LAN), servere
intranet,
puncte de acces pentru rețeaua locală (LAN)
pentru conectarea utilizatorilor de calculatoare
din rețea,
puncte de acces pentru rețeaua locală (LAN),
carduri de acces la rețea locală (LAN),
dispozitive de
stocare memorie, hardware ethernet, cabluri
ethernet, software pentru operarea şi
administrarea
sistemelor de control al accesului, carduri
magnetice codate, cartele codate, carduri cu
circuite
integrate (carduri inteligente), manuale
descărcabile cu specificaţii tehnice, discuri de
vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de

asistenţă si consiliere în afaceri în exploatarea
sistemelor şi reţelelor de telecomunicaţii, servicii
de
asistenţă şi consiliere în managementul
afacerilor în domeniul logisticii telecomunicaţiilor,
servicii de
consiliere şi asistenţă în afaceri în domeniul
telecomunicaţiilor, şi anume, funcţionarea şi
administrarea
reţelelor de telecomunicaţii şi a legăturilor de
comunicare pentru terţi, servicii de asistenţă si
consiliere
în afaceri în exploatarea sistemelor informatice,
servicii de comerţ cu echipamente, aparate,
instalaţii
si componente destinate utilizării în servicii
de telecomunicaţii, servicii de comerţ cu
echipamente,
aparate şi dispozitive de siguranţă şi securitate,
servicii de comerţ de software, servicii de comerţ
de
hardware.
37. Instalare, întreținere și reparare de
echipamente pentru rețele informatice (IT),
instalare, întreținere și reparare de echipamente
de telecomunicații, instalare, întreținere și
reparare de
echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de cablaj electric, instalarea sistemelor
de
televiziune cu circuit închis.
38. Telecomunicaţii, servicii de furnizare a
accesului la internet, comunicaţii prin reţelele
de fibră optică , comunicaţii prin terminalele de
calculator, închirierea rețelelor de fibră optică,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații sau
de link-uri către Internet sau către baze de date,
furnizarea accesului utilizatorilor la Internet
(furnizori de servicii), comunicaţii radio, servicii
de colocare
a telecomunicaţiilor, şi anume furnizarea de
facilităţi cu mediu controlat securizate pentru
montarea
echipamentelor de telecomunicaţii ale terţilor,
servicii de colocare pentru calculatoare, şi
anume
furnizare de resurse pentru locaţia serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea aparţinând
terților, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, servicii de migrare a
infrastructurii IT şi de
comunicaţii, servicii de suport tehnic pentru
migrarea centrului de date, aplicaţii ale serverului
şi a
bazei de date, închirierea de timp de acces la
un server de baze de date, furnizare de servere
online
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pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, furnizarea și operarea de
conferințe
electronice, grupuri de discuții și camere de chat,
închirierea timpului de acces la reţelele globale
de
calculatoare, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, transmisia fără fir (wireless),
servicii de
telecomunicații, respectiv, servicii ISDN (Rețea
cu servicii digitale integrate), furnizare de
telecomunicatii wireless prin intermediul retelelor
de comunicatie electronica, furnizare de
conexiuni
private şi sigure de comunicaţii (în special, linii
închiriate şi reţele private virtuale), asigurarea de
conexiuni de comunicaţii de mare viteză, servicii
de acces la internet prin tehnologia Ethernet,
servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
furnizarea
accesului multiplu la internet prin linii telefonice
și linii dedicate, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la rețele
de calculator private, servicii de telefonie prin
internet
, furnizare de instalații virtuale pentru
interacțiunea în timp real a utilizatorilor de
calculatoare,
furnizarea accesului la bazele de date, servicii de
baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
prestare de servicii de comandă centrală pentru
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
apeluri prin centrale telefonice PBX, servicii
pentru
formarea numărului cu activare vocală, servicii
de mesagerie vocală, servicii de poștă
electronică
pentru date și voce, servicii de poștă vocală
fără fir (wireless), servicii de rețele de telefonie
privată
fără fir folosite în cadrul unei companii (PBX),
servicii electronice, si anume redistribuirea sau
distribuirea de date, informaţii, imagini, secvenţe
video şi audio, transmisie prin fax, transmiterea
e-mailurilor, transmisie prin satelit, transmiterea
de fișiere digitale, transmiterea de e-mailuri
electronice, transmiterea podcasturilor,
transmiterea telegramelor, transmisie video la
cerere (video -
on- demand), transmiterea online a felicitărilor,
transmisie asistată de computer de mesaje și
imagini,

servicii de videoconferinţă, servicii de
teleconferinţă, servicii de poştă vocală , servicii
de telefonie,
servicii de telefonie mobilă, servicii de fax virtual,
servicii de mesaje unificate (UMS), servicii de
comunicare prin protocolul de telefonie prin
internet (VoIP), servicii de apelare a mesajelor
din căsuţa
vocală, şi prin protocol de iniţiere a sesiunii (SIP)
şi voce peste internet (VoIP), comunicare prin
răspuns vocal interactiv (IVR), servicii de poştă
electronică pentru date şi voce, servicii de voce
în
legătură cu telecomunicaţii, inclusiv gestionare
profesională de apeluri, în special facilitarea,
intermedierea şi programarea de conexiuni de
conferinţă şi discuţii la distanţă, susţinerea,
intermedierea şi redirecţionarea discuţiilor
telefonice, servicii de deviere a apelurilor, servicii
de robot
telefonic (servicii de mesagerie vocală), servicii
de notificare cu privire la mesaje primite şi apeluri
ratate, toate inclusiv prin protocol de iniţiere a
sesiunii (SIP) şi voice-over-IP (VoIP), furnizare
de
servicii de fax prin e-mail, transmiterea de faxuri,
poştă electronică, mesagerie web, servicii în
legătură
cu telefonia pe calculator şi integrarea telefoniei
pe calculator, servicii electronice, şi anume
redirecţionarea sau distribuţia de date, informaţii,
imagini, secvenţe video şi audio şi comunicarea
de
informaţii stocate într-o bază de date, în special
şi prin intermediul sistemelor (de calculator) cu
comunicare interactivă, teledifuziune simultană
prin reţele globale de comunicare, internet şi
reţele
fără fir, comunicaţii prin VPN (reţea privată
virtuală), furnizare de servicii pentru reţele
private virtuale (
VPN), furnizare şi intermediere de servicii
electronice, şi anume acces la date şi alte
conţinuturi din
reţeaua privata dinspre exterior prin reţele de
telecomunicaţii, internet, sisteme cloud şi alte
reţele
online, servicii şi comunicaţii telefonice,
comunicare prin terminale analog şi digitale de
calculator,
transmitere de mesaje, servicii de
telecomunicaţie cu privire la transmiterea,
regăsirea, stocarea şi
recepţia de documente, informaţii, date, imagini,
voce, semnale şi alte semnale acustice şi optice,
punerea la dispoziţie de acces la date,
documente, informaţii, imagini şi alte conţinuturi,
în special prin
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reţele de telecomunicaţie, internet şi alte reţele
online, camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, flux continuu (streaming) de
date, servicii de teletext, servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de
comunicare), servicii de comunicații electronice
pentru instituții
financiare, servicii de comunicații electronice
pentru bănci, servicii de telecomunicații între
instituții
financiare, transmisie securizată de mesaje în
legătură cu tranzacţiile financiare şi consultanţa
în
legătură cu acestea, transmitere de date între
instituțiile și firmele financiare printr-o rețea de
comunicații electronice securizată globală,
furnizare de acces la reţele de comunicare
electronice
globale şi securizate, transferul electronic de
informații referitor la tranzacții financiare, inclusiv
instrucțiuni pentru plăți, furnizarea accesului la
un portal web și la motoare de căutare pentru
monitorizarea și consilierea privind statusul
tranzacțiilor financiare, furnizarea de informaţii în
domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea informatică mondială,
furnizarea de aparate, instalaţii sau componente
destinate utilizării în servicii de telecomunicaţii,
furnizare si închiriere de instalaţii de
telecomunicatii, multimedia şi conexiuni,
furnizare de servere
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, exploatarea rețelelor
locale de
telecomunicatii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software ale
calculatorului,
proiectarea și implementarea sistemelor
informatice, proiectarea și implementarea
sistemelor de
telecomunicaţii, proiectarea și implementarea
sistemelor integrate de securitate, proiectare și
dezvoltarea de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea de
date,
proiectarea sistemelor de cablare structurată,
servicii informatice, şi anume proiectare,
dezvoltare,
implementare, administrare şi întreţinere de
aplicaţii, infrastructură, software şi hardware de
calculator,
proiectare , configurare si implementare de
sisteme de alimentare cu energie electrică,
platforme de

dezvoltare, reţele şi baze de date,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), analize industriale,
servicii
de cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calitățiii,
management
tehnic de proiect în domeniul prelucrării
electronice a datelor, proiectarea și dezvoltarea
de reţele
informatice, monitorizarea sistemelor de reţea,
monitorizarea sistemelor informatice în scopuri
de
securitate, administrare de servere, proiectare și
dezvoltare de software pentru logistică, pentru
managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business, servicii de
protecţie
referitoare la viruşi informatici, pierdere de
date, piraterie informatică, atacuri prin blocarea
distribuită a
serviciului (DDoS) şi software rău-intenţionat,
servicii în materie de paravane de protecție
informatică (
firewall) pentru calculatoare, servicii de
securitate a datelor [paravane de protecție
(firewall)], servicii
de protecţie împotriva mesajelor nesolicitate,
software ca serviciu (SaaS) care conţine
software
anti-malware, software ca serviciu (SaaS) care
conţine software anti-spyware, software ca
serviciu (
SaaS) care conţine software contra urmăririi,
software ca serviciu (SaaS) care conţine
software pentru
detectarea violării confidenţialităţii, software ca
serviciu (SaaS) pentru direcţionarea traficului de
date,
servicii de colocare pentru calculatoare, şi
anume furnizare de resurse pentru locaţia
serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea pentru
terti, instalarea de software pentru calculatoare,
servicii
de suport tehnic pentru migrarea centrului de
date, aplicaţii ale serverului şi a bazei de date,
servicii de
migrare de date, servicii de securitate online, şi
anume asigurarea securităţii şi protecţiei pentru
site-uri web contra atacurilor cibernetice de tip
DDoS, servicii de protecţie împotriva viruşilor de
calculator, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
monitorizarea
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sistemelor de calcul (calculatoarelor) pentru a
detecta defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (
calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii,
monitorizarea
sistemelor informatice pentru urmărirea și
afișarea statusului tranzacțiilor financiare,
furnizarea de
motoare de căutare pentru urmărirea și afișarea
statusului tranzacțiilor financiare, servicii de
securitate
a calculatoarelor pentru protecția contra
accesului ilegal în rețele, monitorizare, evaluare,
analiză şi
creare de rapoarte ale traficului de date pe
internet şi ale ameninţărilor de blocare distribuită
a
serviciului (DDoS), servicii de restaurare a
calculatoarelor în urma dezastrelor, servicii de
restaurare a
sistemelor informatice in urma dezastrelor,
servicii de restaurare a sistemelor computerizate
în urma
dezastrelor, servicii de restaurare a sistemelor de
comunicaţii în urma dezastrelor, software pentru
controlul accesului ca serviciu (ACaaS), software
ca serviciu pentru operarea sistemelor de
stocare a
datelor , conversie multiplatformă de conţinut
digital în alte forme de conţinut digital, închirierea
serverelor web, servicii de codificare şi
decodificare de date, gestionare de active
digitale, gestionarea
conţinutului la nivel de întreprindere, găzduire de
portaluri web, găzduirea site-urilor (site-uri web),
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), găzduire de servere şi software pentru
controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), furnizarea
sistemelor informatice virtuale şi a mediilor
informatice prin
cloud computing, design, creare, găzduire şi
întreţinere de site-uri web pentru terţi, servicii de
gazduire
de servere dedicate, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil
pentru reţele de calculatoare şi servere, cloud
computing, servicii ale unui furnizor de găzduire
cloud,
platformă ca serviciu (PaaS), software
ca serviciu (SaaS) pentru managementul
proceselor de
business, platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (SaaS),

infrastructură ca serviciu (IaaS) , furnizare de
sisteme informatice virtuale prin tehnica cloud,
furnizare
de medii informatice virtuale prin tehnica
informatică cloud, servicii de studii de fezabilitate
privind
software-ul de calculator, cercetare în materie de
programe şi software de calculatoare, servicii de
analiză a programelor de calculator, testare de
programe de calculator, exploatare de date,
efectuare
de studii de proiecte tehnice, digitalizarea
documentelor (scanare), găzduire de spații de
stocare
pentru site-uri web, stocarea electronică a
datelor, back up as a service (BaaS), stocare de
date
folosind tehnologia blockchain, blockchain ca
serviciu (BaaS), servicii de backup de date,
servicii de
backup al datelor electronice, servicii de backup
pentru datele de pe unitățile de disc pentru
calculatoare, servicii de stocare și de backup
al datelor electronice, efectuarea copiilor de
siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei (off-site
data backup), stocare electronică temporară de
informații și date, servicii de criptare a datelor,
servicii de testare a hardware-ului și software-
ului de
calculator utilizate ca sisteme de alarmă și
monitorizare, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web (servicii de
tehnologia informaţiei), configurare de servere
pentru
servicii de nume de domeniu, dezvoltare
de platforme de calculatoare, consultanţă în
securitatea
informatică, consultanţă în securitatea datelor,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei
informației , instalarea de software pentru
calculatoare , consultanţă în securitatea
internetului, servicii
de consultanţă în materie de tehnologie a
informaţiei (IT), servicii de consultanţă pentru
proiectarea
sistemelor informaţionale, servicii de asistenţă
în materie de analiză a sistemelor informatice,
servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, acordarea de asistenţă
tehnică în
exploatarea de reţele de calculatoare, asistenţă
IT, servicii de consultanţă şi informaţii despre
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arhitectura şi infrastructura tehnologiei
informaţiei, consultanţă în domeniul software-
ului ca serviciu (
SaaS), servicii de suport şi consiliere pentru
gestionarea sistemelor de date, a bazelor de
date şi a
aplicaţiilor, servicii de management in domeniul
tehnologiei informatiei, efectuarea de studii cu
privire
la proiectele tehnice, consultanţă tehnologică,
expertize tehnice.
45. Acordare de licențe pentru software de
calculator (servicii juridice), licențierea de baze
de date (servicii juridice), acordare de licențe
tehnologice, servicii de autorizare, autorizare de
sisteme
de comunicații fară fir, servicii de supraveghere,
închiriere de aparatură de securitate.

───────

(210) M 2020 03603
(151) 30/05/2020
(732) GTS TELECOM SRL, STR. IZVOR

NR. 92-96, ET. 1 BIROUL A ŞI
ET. 2 BIROUL A ŞI B, SECTOR
5 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

GTS FOR THE
COMPLEX WORLD

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
17 1464), albastru (Pantone 2736), gri,
alb

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică, de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
aparate și instrumente de măsurare și control,
aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, aparate si instrumente pentru
măsurarea
temperaturii, camere termografice, aparate
biometrice de identificare, aparate și instrumente
de
control la distanță, sisteme si echipamente
de identificare, senzori (aparate de măsurare),
altele decât
pentru uz medical, sisteme și echipamente
de securitate și supraveghere, dispozitive de
avertizare
sonora şi optică, sisteme şi echipamente de
control al accesului, sisteme şi echipamente de
control al
accesului fizic, scanere (echipamente de
procesare a datelor), detectoare cu infraroşu,
tag-uri de
proximitate electronice ca aparate de control de
la distanţă, dispozitive de control numeric,
echipamente de telecomunicații , aparate de
telecomunicaţii, aparate de comutare automată
pentru
telecomunicaţii, terminale (conectori) pentru linii
de telecomunicații, emițătoare (telecomunicații),
transmiţătoare (telecomunicaţii), hardware
pentru telecomunicatii, servere de comunicații
(hardware de
calculator), conectori pentru aparate de
telecomunicaţii, aparate de telecomunicaţii
digitale, telefoane,
telefoane mobile (dispozitive de telecomunicaţii),
dispozitive mobile de telecomunicaţii, cabluri
electrice pentru utilizare cu aparate de
telecomunicații, instrumente electrice pentru
telecomunicații ,
panouri de telecomunicații, cabluri de
telecomunicații , cabluri din fibre optică, rețele din
fibră optică,
rețele de telecomunicații mobile, seturi de
transmisie (telecomunicații), unități de circuite de
telecomunicații, sateliti tereștri pentru
telecomunicații, aparate cu sistem de poziționare
globală (GPS),
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suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, software
pentru computere, dispozitive de memorie
pentru
calculatoare, componente hardware pentru
calculatoare, programe de calculator, programe
de
calculator, înregistrate , programe de operare pe
calculator, înregistrate, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
componente software pentru calculator,
înregistrate, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
software pentru utilizare în telecomunicații,
software de
mesagerie electronică și poștă, software de
telefonie mobilă, software de calculator pentru
accesarea,
navigarea și căutarea bazelor de date online,
software de calculator pentru redirecționarea
mesajelor,
e-mail-ului de internet și / sau a altor date
către unul sau mai multe dispozitive de mână
electronice
dintr-un depozit de date de pe sau asociat cu un
computer personal sau un server, software de
comunicații unificate, software pentru servere
virtuale, software de calculator pentru
sincronizarea
datelor între o stație sau dispozitiv de la distanță
și o stație sau dispozitiv fix sau îndepărtat,
software
pentru detectarea, eradicarea și prevenirea
virusurilor computerizate, software pentru
gestionarea
conținutului la nivel de întreprindere (ECM),
software CMS (sistem de gestionare a
conţinutului),
software pentru gestionarea proceselor de
afaceri (BPM), software pentru criptarea datelor,
software
pentru analiza şi recuperarea datelor, software
pentru backup de sisteme de computer,
prelucrare de
date, stocare de date, gestionare de fișiere și
gestionare de baze de date, software pentru
telecomunicaţii şi comunicare prin reţele de
comunicaţii locale sau globale, inclusiv internet,
intraneturi
, extraneturi, televiziune, comunicatii mobile,
rețele celulare și prin satelit, software pentru
accesul la

rețele de comunicații, inclusiv internetul,
software de comunicații pentru conectarea
utilizatorilor rețelei
de calculator, software pentru managementul
rețelei de telecomunicatii, software de calculator
și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a permite conectarea la bazele de date și
la
internet, software de calculator și aparate de
telecomunicații, inclusiv modemuri, pentru a
permite
conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare și internet, software de calculator și
aparate de
telecomunicații pentru a permite conectarea
la bazele de date și la internet, software de
calculator
folosit în domeniul telecomunicațiilor pentru
furnizarea de transmisii electronice de
documente și
transmisie prin fax, software de calculator și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a
permite conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare, rețele de calculatoare globale și
internet,
hardware și software de calculator pentru
asigurarea accesului securizat de la distanță la
rețelele de
calculatoare și de comunicații, hardware și
software de calculator pentru configurarea
rețelelor locale,
hardware și software de calculator pentru
configurarea rețelelor de bandă largă, sisteme de
operare
pentru calculator, periferice și accesorii de
calculator, carduri de conectare pentru computer,
software
de calculator, si anume, software de calculator
pentru protecţia contra atacurilor de blocare
distribuită
a serviciului (DDoS), software antivirus de
calculatoare, software de securitate, software
pentru
firewall-uri pentru calculatoare, hardware pentru
reţele de calculatoare, software de calculator
pentru
monitorizarea, evaluarea, analiza şi crearea de
rapoarte ale traficului de date pe internet şi ale
ameninţărilor de blocare distribuită a serviciului
(DDoS), software de operare pentru VPN (Retele
Private Virtuale), servere cloud, software de
operare pentru rețeaua locală (LAN), servere
intranet,
puncte de acces pentru rețeaua locală (LAN)
pentru conectarea utilizatorilor de calculatoare
din rețea,
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puncte de acces pentru rețeaua locală (LAN),
carduri de acces la rețea locală (LAN),
dispozitive de
stocare memorie, hardware ethernet, cabluri
ethernet, software pentru operarea şi
administrarea
sistemelor de control al accesului, carduri
magnetice codate, cartele codate, carduri cu
circuite
integrate (carduri inteligente), manuale
descărcabile cu specificaţii tehnice, discuri de
vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de
asistenţă si consiliere în afaceri în exploatarea
sistemelor şi reţelelor de telecomunicaţii, servicii
de
asistenţă şi consiliere în managementul
afacerilor în domeniul logisticii telecomunicaţiilor,
servicii de
consiliere şi asistenţă în afaceri în domeniul
telecomunicaţiilor, şi anume, funcţionarea şi
administrarea
reţelelor de telecomunicaţii şi a legăturilor de
comunicare pentru terţi, servicii de asistenţă si
consiliere
în afaceri în exploatarea sistemelor informatice,
servicii de comerţ cu echipamente, aparate,
instalaţii
si componente destinate utilizării în servicii
de telecomunicaţii, servicii de comerţ cu
echipamente,
aparate şi dispozitive de siguranţă şi securitate,
servicii de comerţ de software, servicii de comerţ
de
hardware.
37. Instalare, întreținere și reparare de
echipamente pentru rețele informatice (IT),
instalare, întreținere și reparare de echipamente
de telecomunicații, instalare, întreținere și
reparare de
echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de cablaj electric, instalarea sistemelor
de
televiziune cu circuit închis.
38. Telecomunicaţii, servicii de furnizare a
accesului la internet, comunicaţii prin reţelele
de fibră optică , comunicaţii prin terminalele de
calculator, închirierea rețelelor de fibră optică,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații sau
de link-uri către Internet sau către baze de date,
furnizarea accesului utilizatorilor la Internet
(furnizori de servicii), comunicaţii radio, servicii
de colocare

a telecomunicaţiilor, şi anume furnizarea de
facilităţi cu mediu controlat securizate pentru
montarea
echipamentelor de telecomunicaţii ale terţilor,
servicii de colocare pentru calculatoare, şi
anume
furnizare de resurse pentru locaţia serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea aparţinând
terților, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, servicii de migrare a
infrastructurii IT şi de
comunicaţii, servicii de suport tehnic pentru
migrarea centrului de date, aplicaţii ale serverului
şi a
bazei de date, închirierea de timp de acces la
un server de baze de date, furnizare de servere
online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, furnizarea și operarea de
conferințe
electronice, grupuri de discuții și camere de chat,
închirierea timpului de acces la reţelele globale
de
calculatoare, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, transmisia fără fir (wireless),
servicii de
telecomunicații, respectiv, servicii ISDN (Rețea
cu servicii digitale integrate), furnizare de
telecomunicatii wireless prin intermediul retelelor
de comunicatie electronica, furnizare de
conexiuni
private şi sigure de comunicaţii (în special, linii
închiriate şi reţele private virtuale), asigurarea de
conexiuni de comunicaţii de mare viteză, servicii
de acces la internet prin tehnologia Ethernet,
servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
furnizarea
accesului multiplu la internet prin linii telefonice
și linii dedicate, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la rețele
de calculator private, servicii de telefonie prin
internet
, furnizare de instalații virtuale pentru
interacțiunea în timp real a utilizatorilor de
calculatoare,
furnizarea accesului la bazele de date, servicii de
baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
prestare de servicii de comandă centrală pentru
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
apeluri prin centrale telefonice PBX, servicii
pentru
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formarea numărului cu activare vocală, servicii
de mesagerie vocală, servicii de poștă
electronică
pentru date și voce, servicii de poștă vocală
fără fir (wireless), servicii de rețele de telefonie
privată
fără fir folosite în cadrul unei companii (PBX),
servicii electronice, si anume redistribuirea sau
distribuirea de date, informaţii, imagini, secvenţe
video şi audio, transmisie prin fax, transmiterea
e-mailurilor, transmisie prin satelit, transmiterea
de fișiere digitale, transmiterea de e-mailuri
electronice, transmiterea podcasturilor,
transmiterea telegramelor, transmisie video la
cerere (video -
on- demand), transmiterea online a felicitărilor,
transmisie asistată de computer de mesaje și
imagini,
servicii de videoconferinţă, servicii de
teleconferinţă, servicii de poştă vocală , servicii
de telefonie,
servicii de telefonie mobilă, servicii de fax virtual,
servicii de mesaje unificate (UMS), servicii de
comunicare prin protocolul de telefonie prin
internet (VoIP), servicii de apelare a mesajelor
din căsuţa
vocală, şi prin protocol de iniţiere a sesiunii (SIP)
şi voce peste internet (VoIP), comunicare prin
răspuns vocal interactiv (IVR), servicii de poştă
electronică pentru date şi voce, servicii de voce
în
legătură cu telecomunicaţii, inclusiv gestionare
profesională de apeluri, în special facilitarea,
intermedierea şi programarea de conexiuni de
conferinţă şi discuţii la distanţă, susţinerea,
intermedierea şi redirecţionarea discuţiilor
telefonice, servicii de deviere a apelurilor, servicii
de robot
telefonic (servicii de mesagerie vocală), servicii
de notificare cu privire la mesaje primite şi apeluri
ratate, toate inclusiv prin protocol de iniţiere a
sesiunii (SIP) şi voice-over-IP (VoIP), furnizare
de
servicii de fax prin e-mail, transmiterea de faxuri,
poştă electronică, mesagerie web, servicii în
legătură
cu telefonia pe calculator şi integrarea telefoniei
pe calculator, servicii electronice, şi anume
redirecţionarea sau distribuţia de date, informaţii,
imagini, secvenţe video şi audio şi comunicarea
de
informaţii stocate într-o bază de date, în special
şi prin intermediul sistemelor (de calculator) cu
comunicare interactivă, teledifuziune simultană
prin reţele globale de comunicare, internet şi
reţele

fără fir, comunicaţii prin VPN (reţea privată
virtuală), furnizare de servicii pentru reţele
private virtuale (
VPN), furnizare şi intermediere de servicii
electronice, şi anume acces la date şi alte
conţinuturi din
reţeaua privata dinspre exterior prin reţele de
telecomunicaţii, internet, sisteme cloud şi alte
reţele
online, servicii şi comunicaţii telefonice,
comunicare prin terminale analog şi digitale de
calculator,
transmitere de mesaje, servicii de
telecomunicaţie cu privire la transmiterea,
regăsirea, stocarea şi
recepţia de documente, informaţii, date, imagini,
voce, semnale şi alte semnale acustice şi optice,
punerea la dispoziţie de acces la date,
documente, informaţii, imagini şi alte conţinuturi,
în special prin
reţele de telecomunicaţie, internet şi alte reţele
online, camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, flux continuu (streaming) de
date, servicii de teletext, servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de
comunicare), servicii de comunicații electronice
pentru instituții
financiare, servicii de comunicații electronice
pentru bănci, servicii de telecomunicații între
instituții
financiare, transmisie securizată de mesaje în
legătură cu tranzacţiile financiare şi consultanţa
în
legătură cu acestea, transmitere de date între
instituțiile și firmele financiare printr-o rețea de
comunicații electronice securizată globală,
furnizare de acces la reţele de comunicare
electronice
globale şi securizate, transferul electronic de
informații referitor la tranzacții financiare, inclusiv
instrucțiuni pentru plăți, furnizarea accesului la
un portal web și la motoare de căutare pentru
monitorizarea și consilierea privind statusul
tranzacțiilor financiare, furnizarea de informaţii în
domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea informatică mondială,
furnizarea de aparate, instalaţii sau componente
destinate utilizării în servicii de telecomunicaţii,
furnizare si închiriere de instalaţii de
telecomunicatii, multimedia şi conexiuni,
furnizare de servere
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, exploatarea rețelelor
locale de
telecomunicatii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu
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acestea, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software ale
calculatorului,
proiectarea și implementarea sistemelor
informatice, proiectarea și implementarea
sistemelor de
telecomunicaţii, proiectarea și implementarea
sistemelor integrate de securitate, proiectare și
dezvoltarea de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea de
date,
proiectarea sistemelor de cablare structurată,
servicii informatice, şi anume proiectare,
dezvoltare,
implementare, administrare şi întreţinere de
aplicaţii, infrastructură, software şi hardware de
calculator,
proiectare , configurare si implementare de
sisteme de alimentare cu energie electrică,
platforme de
dezvoltare, reţele şi baze de date,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), analize industriale,
servicii
de cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calitățiii,
management
tehnic de proiect în domeniul prelucrării
electronice a datelor, proiectarea și dezvoltarea
de reţele
informatice, monitorizarea sistemelor de reţea,
monitorizarea sistemelor informatice în scopuri
de
securitate, administrare de servere, proiectare și
dezvoltare de software pentru logistică, pentru
managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business, servicii de
protecţie
referitoare la viruşi informatici, pierdere de
date, piraterie informatică, atacuri prin blocarea
distribuită a
serviciului (DDoS) şi software rău-intenţionat,
servicii în materie de paravane de protecție
informatică (
firewall) pentru calculatoare, servicii de
securitate a datelor [paravane de protecție
(firewall)], servicii
de protecţie împotriva mesajelor nesolicitate,
software ca serviciu (SaaS) care conţine
software
anti-malware, software ca serviciu (SaaS) care
conţine software anti-spyware, software ca
serviciu (
SaaS) care conţine software contra urmăririi,
software ca serviciu (SaaS) care conţine
software pentru

detectarea violării confidenţialităţii, software ca
serviciu (SaaS) pentru direcţionarea traficului de
date,
servicii de colocare pentru calculatoare, şi
anume furnizare de resurse pentru locaţia
serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea pentru
terti, instalarea de software pentru calculatoare,
servicii
de suport tehnic pentru migrarea centrului de
date, aplicaţii ale serverului şi a bazei de date,
servicii de
migrare de date, servicii de securitate online, şi
anume asigurarea securităţii şi protecţiei pentru
site-uri web contra atacurilor cibernetice de tip
DDoS, servicii de protecţie împotriva viruşilor de
calculator, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) pentru a
detecta defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (
calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii,
monitorizarea
sistemelor informatice pentru urmărirea și
afișarea statusului tranzacțiilor financiare,
furnizarea de
motoare de căutare pentru urmărirea și afișarea
statusului tranzacțiilor financiare, servicii de
securitate
a calculatoarelor pentru protecția contra
accesului ilegal în rețele, monitorizare, evaluare,
analiză şi
creare de rapoarte ale traficului de date pe
internet şi ale ameninţărilor de blocare distribuită
a
serviciului (DDoS), servicii de restaurare a
calculatoarelor în urma dezastrelor, servicii de
restaurare a
sistemelor informatice in urma dezastrelor,
servicii de restaurare a sistemelor computerizate
în urma
dezastrelor, servicii de restaurare a sistemelor de
comunicaţii în urma dezastrelor, software pentru
controlul accesului ca serviciu (ACaaS), software
ca serviciu pentru operarea sistemelor de
stocare a
datelor , conversie multiplatformă de conţinut
digital în alte forme de conţinut digital, închirierea
serverelor web, servicii de codificare şi
decodificare de date, gestionare de active
digitale, gestionarea
conţinutului la nivel de întreprindere, găzduire de
portaluri web, găzduirea site-urilor (site-uri web),
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), găzduire de servere şi software pentru
controlul
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accesului ca serviciu (ACaaS), furnizarea
sistemelor informatice virtuale şi a mediilor
informatice prin
cloud computing, design, creare, găzduire şi
întreţinere de site-uri web pentru terţi, servicii de
gazduire
de servere dedicate, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil
pentru reţele de calculatoare şi servere, cloud
computing, servicii ale unui furnizor de găzduire
cloud,
platformă ca serviciu (PaaS), software
ca serviciu (SaaS) pentru managementul
proceselor de
business, platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
infrastructură ca serviciu (IaaS) , furnizare de
sisteme informatice virtuale prin tehnica cloud,
furnizare
de medii informatice virtuale prin tehnica
informatică cloud, servicii de studii de fezabilitate
privind
software-ul de calculator, cercetare în materie de
programe şi software de calculatoare, servicii de
analiză a programelor de calculator, testare de
programe de calculator, exploatare de date,
efectuare
de studii de proiecte tehnice, digitalizarea
documentelor (scanare), găzduire de spații de
stocare
pentru site-uri web, stocarea electronică a
datelor, back up as a service (BaaS), stocare de
date
folosind tehnologia blockchain, blockchain ca
serviciu (BaaS), servicii de backup de date,
servicii de
backup al datelor electronice, servicii de backup
pentru datele de pe unitățile de disc pentru
calculatoare, servicii de stocare și de backup
al datelor electronice, efectuarea copiilor de
siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei (off-site
data backup), stocare electronică temporară de
informații și date, servicii de criptare a datelor,
servicii de testare a hardware-ului și software-
ului de
calculator utilizate ca sisteme de alarmă și
monitorizare, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web (servicii de
tehnologia informaţiei), configurare de servere
pentru
servicii de nume de domeniu, dezvoltare
de platforme de calculatoare, consultanţă în
securitatea

informatică, consultanţă în securitatea datelor,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei
informației , instalarea de software pentru
calculatoare , consultanţă în securitatea
internetului, servicii
de consultanţă în materie de tehnologie a
informaţiei (IT), servicii de consultanţă pentru
proiectarea
sistemelor informaţionale, servicii de asistenţă
în materie de analiză a sistemelor informatice,
servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, acordarea de asistenţă
tehnică în
exploatarea de reţele de calculatoare, asistenţă
IT, servicii de consultanţă şi informaţii despre
arhitectura şi infrastructura tehnologiei
informaţiei, consultanţă în domeniul software-
ului ca serviciu (
SaaS), servicii de suport şi consiliere pentru
gestionarea sistemelor de date, a bazelor de
date şi a
aplicaţiilor, servicii de management in domeniul
tehnologiei informatiei, efectuarea de studii cu
privire
la proiectele tehnice, consultanţă tehnologică,
expertize tehnice.
45. Acordare de licențe pentru software de
calculator (servicii juridice), licențierea de baze
de date (servicii juridice), acordare de licențe
tehnologice, servicii de autorizare, autorizare de
sisteme
de comunicații fară fir, servicii de supraveghere,
închiriere de aparatură de securitate.

───────

(210) M 2020 03604
(151) 30/05/2020
(732) SC SECRA EXPCONT SRL, STR.

ARHIP NICOLAE NR. 3, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
RLN Electronics

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

9. Mecanisme pentru aparate cu preplată,
extinctoare, camere video de supraveghere,
camere video adaptate în
scop de supraveghere, suporturi de
microreceptoare telefonice pentru autovehicule,
căști stereo, căști
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audio, căști, căşti fără fir, căști in-ear, căști
pentru telefoane mobile, combinații de căști cu
microfon, căști cu microfon pentru comunicații,
căști pentru comunicare la distanță, căști fără
fir pentru telefoane inteligente, seturi de căști
pentru telefoanele mobile, căști pentru jocuri de
realitate virtuală, căști fără fir pentru calculatoare
tabletă, căști cu microfon pentru utilizare cu
calculatoare, căști fără fir folosite cu
telefoane mobile, căști audio pentru aparate de
transmitere a sunetelor, căști de tipul mâini libere
pentru
telefoane mobile, încărcătoare, încărcătoare
portabile, încărcătoare USB, încărcătoare rapide
pentru
dispozitive mobile, încărcătoare pentru bateriile
țigărilor electronice, încărcătoare USB pentru
țigările
electronice, încărcătoare de baterii pentru
telefoane, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate
utilizării în vehicule, încărcătoare pentru
telefoane inteligente, brățări inteligente.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou, servicii
de comenzi online, servicii de comenzi online
computerizate, servicii de vânzare prin licitații
online prin internet, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ceasuri inteligente,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la jucării.

───────

(210) M 2020 03605
(151) 30/05/2020
(732) GTS TELECOM SRL, STR. IZVOR

NR. 92-96, ET. 1 BIROUL A ŞI
ET. 2 BIROUL A ŞI B, SECTOR
5 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

GTS

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.24; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
17 1464), albastru (Pantone 2736), alb

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică, de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
aparate și instrumente de măsurare și control,
aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, aparate si instrumente pentru
măsurarea
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temperaturii, camere termografice, aparate
biometrice de identificare, aparate și instrumente
de
control la distanță, sisteme si echipamente
de identificare, senzori (aparate de măsurare),
altele decât
pentru uz medical, sisteme și echipamente
de securitate și supraveghere, dispozitive de
avertizare
sonora şi optică, sisteme şi echipamente de
control al accesului, sisteme şi echipamente de
control al
accesului fizic, scanere (echipamente de
procesare a datelor), detectoare cu infraroşu,
tag-uri de
proximitate electronice ca aparate de control de
la distanţă, dispozitive de control numeric,
echipamente de telecomunicații , aparate de
telecomunicaţii, aparate de comutare automată
pentru
telecomunicaţii, terminale (conectori) pentru linii
de telecomunicații, emițătoare (telecomunicații),
transmiţătoare (telecomunicaţii), hardware
pentru telecomunicatii, servere de comunicații
(hardware de
calculator), conectori pentru aparate de
telecomunicaţii, aparate de telecomunicaţii
digitale, telefoane,
telefoane mobile (dispozitive de telecomunicaţii),
dispozitive mobile de telecomunicaţii, cabluri
electrice pentru utilizare cu aparate de
telecomunicații, instrumente electrice pentru
telecomunicații ,
panouri de telecomunicații, cabluri de
telecomunicații , cabluri din fibre optică, rețele din
fibră optică,
rețele de telecomunicații mobile, seturi de
transmisie (telecomunicații), unități de circuite de
telecomunicații, sateliti tereștri pentru
telecomunicații, aparate cu sistem de poziționare
globală (GPS),
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, software
pentru computere, dispozitive de memorie
pentru
calculatoare, componente hardware pentru
calculatoare, programe de calculator, programe
de
calculator, înregistrate , programe de operare pe
calculator, înregistrate, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
componente software pentru calculator,
înregistrate, aplicaţii

software pentru calculator, descărcabile,
software pentru utilizare în telecomunicații,
software de
mesagerie electronică și poștă, software de
telefonie mobilă, software de calculator pentru
accesarea,
navigarea și căutarea bazelor de date online,
software de calculator pentru redirecționarea
mesajelor,
e-mail-ului de internet și / sau a altor date
către unul sau mai multe dispozitive de mână
electronice
dintr-un depozit de date de pe sau asociat cu un
computer personal sau un server, software de
comunicații unificate, software pentru servere
virtuale, software de calculator pentru
sincronizarea
datelor între o stație sau dispozitiv de la distanță
și o stație sau dispozitiv fix sau îndepărtat,
software
pentru detectarea, eradicarea și prevenirea
virusurilor computerizate, software pentru
gestionarea
conținutului la nivel de întreprindere (ECM),
software CMS (sistem de gestionare a
conţinutului),
software pentru gestionarea proceselor de
afaceri (BPM), software pentru criptarea datelor,
software
pentru analiza şi recuperarea datelor, software
pentru backup de sisteme de computer,
prelucrare de
date, stocare de date, gestionare de fișiere și
gestionare de baze de date, software pentru
telecomunicaţii şi comunicare prin reţele de
comunicaţii locale sau globale, inclusiv internet,
intraneturi
, extraneturi, televiziune, comunicatii mobile,
rețele celulare și prin satelit, software pentru
accesul la
rețele de comunicații, inclusiv internetul,
software de comunicații pentru conectarea
utilizatorilor rețelei
de calculator, software pentru managementul
rețelei de telecomunicatii, software de calculator
și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a permite conectarea la bazele de date și
la
internet, software de calculator și aparate de
telecomunicații, inclusiv modemuri, pentru a
permite
conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare și internet, software de calculator și
aparate de
telecomunicații pentru a permite conectarea
la bazele de date și la internet, software de
calculator
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folosit în domeniul telecomunicațiilor pentru
furnizarea de transmisii electronice de
documente și
transmisie prin fax, software de calculator și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a
permite conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare, rețele de calculatoare globale și
internet,
hardware și software de calculator pentru
asigurarea accesului securizat de la distanță la
rețelele de
calculatoare și de comunicații, hardware și
software de calculator pentru configurarea
rețelelor locale,
hardware și software de calculator pentru
configurarea rețelelor de bandă largă, sisteme de
operare
pentru calculator, periferice și accesorii de
calculator, carduri de conectare pentru computer,
software
de calculator, si anume, software de calculator
pentru protecţia contra atacurilor de blocare
distribuită
a serviciului (DDoS), software antivirus de
calculatoare, software de securitate, software
pentru
firewall-uri pentru calculatoare, hardware pentru
reţele de calculatoare, software de calculator
pentru
monitorizarea, evaluarea, analiza şi crearea de
rapoarte ale traficului de date pe internet şi ale
ameninţărilor de blocare distribuită a serviciului
(DDoS), software de operare pentru VPN (Retele
Private Virtuale), servere cloud, software de
operare pentru rețeaua locală (LAN), servere
intranet,
puncte de acces pentru rețeaua locală (LAN)
pentru conectarea utilizatorilor de calculatoare
din rețea,
puncte de acces pentru rețeaua locală (LAN),
carduri de acces la rețea locală (LAN),
dispozitive de
stocare memorie, hardware ethernet, cabluri
ethernet, software pentru operarea şi
administrarea
sistemelor de control al accesului, carduri
magnetice codate, cartele codate, carduri cu
circuite
integrate (carduri inteligente), manuale
descărcabile cu specificaţii tehnice, discuri de
vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de

asistenţă si consiliere în afaceri în exploatarea
sistemelor şi reţelelor de telecomunicaţii, servicii
de
asistenţă şi consiliere în managementul
afacerilor în domeniul logisticii telecomunicaţiilor,
servicii de
consiliere şi asistenţă în afaceri în domeniul
telecomunicaţiilor, şi anume, funcţionarea şi
administrarea
reţelelor de telecomunicaţii şi a legăturilor de
comunicare pentru terţi, servicii de asistenţă si
consiliere
în afaceri în exploatarea sistemelor informatice,
servicii de comerţ cu echipamente, aparate,
instalaţii
si componente destinate utilizării în servicii
de telecomunicaţii, servicii de comerţ cu
echipamente,
aparate şi dispozitive de siguranţă şi securitate,
servicii de comerţ de software, servicii de comerţ
de
hardware.
37. Instalare, întreținere și reparare de
echipamente pentru rețele informatice (IT),
instalare, întreținere și reparare de echipamente
de telecomunicații, instalare, întreținere și
reparare de
echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de cablaj electric, instalarea sistemelor
de
televiziune cu circuit închis.
38. Telecomunicaţii, servicii de furnizare a
accesului la internet, comunicaţii prin reţelele
de fibră optică , comunicaţii prin terminalele de
calculator, închirierea rețelelor de fibră optică,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații sau
de link-uri către Internet sau către baze de date,
furnizarea accesului utilizatorilor la Internet
(furnizori de servicii), comunicaţii radio, servicii
de colocare
a telecomunicaţiilor, şi anume furnizarea de
facilităţi cu mediu controlat securizate pentru
montarea
echipamentelor de telecomunicaţii ale terţilor,
servicii de colocare pentru calculatoare, şi
anume
furnizare de resurse pentru locaţia serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea aparţinând
terților, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, servicii de migrare a
infrastructurii IT şi de
comunicaţii, servicii de suport tehnic pentru
migrarea centrului de date, aplicaţii ale serverului
şi a
bazei de date, închirierea de timp de acces la
un server de baze de date, furnizare de servere
online
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pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, furnizarea și operarea de
conferințe
electronice, grupuri de discuții și camere de chat,
închirierea timpului de acces la reţelele globale
de
calculatoare, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, transmisia fără fir (wireless),
servicii de
telecomunicații, respectiv, servicii ISDN (Rețea
cu servicii digitale integrate), furnizare de
telecomunicatii wireless prin intermediul retelelor
de comunicatie electronica, furnizare de
conexiuni
private şi sigure de comunicaţii (în special, linii
închiriate şi reţele private virtuale), asigurarea de
conexiuni de comunicaţii de mare viteză, servicii
de acces la internet prin tehnologia Ethernet,
servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
furnizarea
accesului multiplu la internet prin linii telefonice
și linii dedicate, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la rețele
de calculator private, servicii de telefonie prin
internet
, furnizare de instalații virtuale pentru
interacțiunea în timp real a utilizatorilor de
calculatoare,
furnizarea accesului la bazele de date, servicii de
baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
prestare de servicii de comandă centrală pentru
reţele de comunicaţii electronice, servicii de
apeluri prin centrale telefonice PBX, servicii
pentru
formarea numărului cu activare vocală, servicii
de mesagerie vocală, servicii de poștă
electronică
pentru date și voce, servicii de poștă vocală
fără fir (wireless), servicii de rețele de telefonie
privată
fără fir folosite în cadrul unei companii (PBX),
servicii electronice, si anume redistribuirea sau
distribuirea de date, informaţii, imagini, secvenţe
video şi audio, transmisie prin fax, transmiterea
e-mailurilor, transmisie prin satelit, transmiterea
de fișiere digitale, transmiterea de e-mailuri
electronice, transmiterea podcasturilor,
transmiterea telegramelor, transmisie video la
cerere (video -
on- demand), transmiterea online a felicitărilor,
transmisie asistată de computer de mesaje și
imagini,

servicii de videoconferinţă, servicii de
teleconferinţă, servicii de poştă vocală , servicii
de telefonie,
servicii de telefonie mobilă, servicii de fax virtual,
servicii de mesaje unificate (UMS), servicii de
comunicare prin protocolul de telefonie prin
internet (VoIP), servicii de apelare a mesajelor
din căsuţa
vocală, şi prin protocol de iniţiere a sesiunii (SIP)
şi voce peste internet (VoIP), comunicare prin
răspuns vocal interactiv (IVR), servicii de poştă
electronică pentru date şi voce, servicii de voce
în
legătură cu telecomunicaţii, inclusiv gestionare
profesională de apeluri, în special facilitarea,
intermedierea şi programarea de conexiuni de
conferinţă şi discuţii la distanţă, susţinerea,
intermedierea şi redirecţionarea discuţiilor
telefonice, servicii de deviere a apelurilor, servicii
de robot
telefonic (servicii de mesagerie vocală), servicii
de notificare cu privire la mesaje primite şi apeluri
ratate, toate inclusiv prin protocol de iniţiere a
sesiunii (SIP) şi voice-over-IP (VoIP), furnizare
de
servicii de fax prin e-mail, transmiterea de faxuri,
poştă electronică, mesagerie web, servicii în
legătură
cu telefonia pe calculator şi integrarea telefoniei
pe calculator, servicii electronice, şi anume
redirecţionarea sau distribuţia de date, informaţii,
imagini, secvenţe video şi audio şi comunicarea
de
informaţii stocate într-o bază de date, în special
şi prin intermediul sistemelor (de calculator) cu
comunicare interactivă, teledifuziune simultană
prin reţele globale de comunicare, internet şi
reţele
fără fir, comunicaţii prin VPN (reţea privată
virtuală), furnizare de servicii pentru reţele
private virtuale (
VPN), furnizare şi intermediere de servicii
electronice, şi anume acces la date şi alte
conţinuturi din
reţeaua privata dinspre exterior prin reţele de
telecomunicaţii, internet, sisteme cloud şi alte
reţele
online, servicii şi comunicaţii telefonice,
comunicare prin terminale analog şi digitale de
calculator,
transmitere de mesaje, servicii de
telecomunicaţie cu privire la transmiterea,
regăsirea, stocarea şi
recepţia de documente, informaţii, date, imagini,
voce, semnale şi alte semnale acustice şi optice,
punerea la dispoziţie de acces la date,
documente, informaţii, imagini şi alte conţinuturi,
în special prin
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reţele de telecomunicaţie, internet şi alte reţele
online, camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, flux continuu (streaming) de
date, servicii de teletext, servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de
comunicare), servicii de comunicații electronice
pentru instituții
financiare, servicii de comunicații electronice
pentru bănci, servicii de telecomunicații între
instituții
financiare, transmisie securizată de mesaje în
legătură cu tranzacţiile financiare şi consultanţa
în
legătură cu acestea, transmitere de date între
instituțiile și firmele financiare printr-o rețea de
comunicații electronice securizată globală,
furnizare de acces la reţele de comunicare
electronice
globale şi securizate, transferul electronic de
informații referitor la tranzacții financiare, inclusiv
instrucțiuni pentru plăți, furnizarea accesului la
un portal web și la motoare de căutare pentru
monitorizarea și consilierea privind statusul
tranzacțiilor financiare, furnizarea de informaţii în
domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea informatică mondială,
furnizarea de aparate, instalaţii sau componente
destinate utilizării în servicii de telecomunicaţii,
furnizare si închiriere de instalaţii de
telecomunicatii, multimedia şi conexiuni,
furnizare de servere
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, exploatarea rețelelor
locale de
telecomunicatii.
42. : Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software ale
calculatorului,
proiectarea și implementarea sistemelor
informatice, proiectarea și implementarea
sistemelor de
telecomunicaţii, proiectarea și implementarea
sistemelor integrate de securitate, proiectare și
dezvoltarea de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea de
date,
proiectarea sistemelor de cablare structurată,
servicii informatice, şi anume proiectare,
dezvoltare,
implementare, administrare şi întreţinere de
aplicaţii, infrastructură, software şi hardware de
calculator,
proiectare , configurare si implementare de
sisteme de alimentare cu energie electrică,
platforme de

dezvoltare, reţele şi baze de date,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), analize industriale,
servicii
de cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calitățiii,
management
tehnic de proiect în domeniul prelucrării
electronice a datelor, proiectarea și dezvoltarea
de reţele
informatice, monitorizarea sistemelor de reţea,
monitorizarea sistemelor informatice în scopuri
de
securitate, administrare de servere, proiectare și
dezvoltare de software pentru logistică, pentru
managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business, servicii de
protecţie
referitoare la viruşi informatici, pierdere de
date, piraterie informatică, atacuri prin blocarea
distribuită a
serviciului (DDoS) şi software rău-intenţionat,
servicii în materie de paravane de protecție
informatică (
firewall) pentru calculatoare, servicii de
securitate a datelor [paravane de protecție
(firewall)], servicii
de protecţie împotriva mesajelor nesolicitate,
software ca serviciu (SaaS) care conţine
software
anti-malware, software ca serviciu (SaaS) care
conţine software anti-spyware, software ca
serviciu (
SaaS) care conţine software contra urmăririi,
software ca serviciu (SaaS) care conţine
software pentru
detectarea violării confidenţialităţii, software ca
serviciu (SaaS) pentru direcţionarea traficului de
date,
servicii de colocare pentru calculatoare, şi
anume furnizare de resurse pentru locaţia
serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea pentru
terti, instalarea de software pentru calculatoare,
servicii
de suport tehnic pentru migrarea centrului de
date, aplicaţii ale serverului şi a bazei de date,
servicii de
migrare de date, servicii de securitate online, şi
anume asigurarea securităţii şi protecţiei pentru
site-uri web contra atacurilor cibernetice de tip
DDoS, servicii de protecţie împotriva viruşilor de
calculator, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
monitorizarea
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sistemelor de calcul (calculatoarelor) pentru a
detecta defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (
calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii,
monitorizarea
sistemelor informatice pentru urmărirea și
afișarea statusului tranzacțiilor financiare,
furnizarea de
motoare de căutare pentru urmărirea și afișarea
statusului tranzacțiilor financiare, servicii de
securitate
a calculatoarelor pentru protecția contra
accesului ilegal în rețele, monitorizare, evaluare,
analiză şi
creare de rapoarte ale traficului de date pe
internet şi ale ameninţărilor de blocare distribuită
a
serviciului (DDoS), servicii de restaurare a
calculatoarelor în urma dezastrelor, servicii de
restaurare a
sistemelor informatice in urma dezastrelor,
servicii de restaurare a sistemelor computerizate
în urma
dezastrelor, servicii de restaurare a sistemelor de
comunicaţii în urma dezastrelor, software pentru
controlul accesului ca serviciu (ACaaS), software
ca serviciu pentru operarea sistemelor de
stocare a
datelor , conversie multiplatformă de conţinut
digital în alte forme de conţinut digital, închirierea
serverelor web, servicii de codificare şi
decodificare de date, gestionare de active
digitale, gestionarea
conţinutului la nivel de întreprindere, găzduire de
portaluri web, găzduirea site-urilor (site-uri web),
găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), găzduire de servere şi software pentru
controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), furnizarea
sistemelor informatice virtuale şi a mediilor
informatice prin
cloud computing, design, creare, găzduire şi
întreţinere de site-uri web pentru terţi, servicii de
gazduire
de servere dedicate, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil
pentru reţele de calculatoare şi servere, cloud
computing, servicii ale unui furnizor de găzduire
cloud,
platformă ca serviciu (PaaS), software
ca serviciu (SaaS) pentru managementul
proceselor de
business, platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (SaaS),

infrastructură ca serviciu (IaaS) , furnizare de
sisteme informatice virtuale prin tehnica cloud,
furnizare
de medii informatice virtuale prin tehnica
informatică cloud, servicii de studii de fezabilitate
privind
software-ul de calculator, cercetare în materie de
programe şi software de calculatoare, servicii de
analiză a programelor de calculator, testare de
programe de calculator, exploatare de date,
efectuare
de studii de proiecte tehnice, digitalizarea
documentelor (scanare), găzduire de spații de
stocare
pentru site-uri web, stocarea electronică a
datelor, back up as a service (BaaS), stocare de
date
folosind tehnologia blockchain, blockchain ca
serviciu (BaaS), servicii de backup de date,
servicii de
backup al datelor electronice, servicii de backup
pentru datele de pe unitățile de disc pentru
calculatoare, servicii de stocare și de backup
al datelor electronice, efectuarea copiilor de
siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei (off-site
data backup), stocare electronică temporară de
informații și date, servicii de criptare a datelor,
servicii de testare a hardware-ului și software-
ului de
calculator utilizate ca sisteme de alarmă și
monitorizare, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web (servicii de
tehnologia informaţiei), configurare de servere
pentru
servicii de nume de domeniu, dezvoltare
de platforme de calculatoare, consultanţă în
securitatea
informatică, consultanţă în securitatea datelor,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei
informației , instalarea de software pentru
calculatoare , consultanţă în securitatea
internetului, servicii
de consultanţă în materie de tehnologie a
informaţiei (IT), servicii de consultanţă pentru
proiectarea
sistemelor informaţionale, servicii de asistenţă
în materie de analiză a sistemelor informatice,
servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, acordarea de asistenţă
tehnică în
exploatarea de reţele de calculatoare, asistenţă
IT, servicii de consultanţă şi informaţii despre
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arhitectura şi infrastructura tehnologiei
informaţiei, consultanţă în domeniul software-
ului ca serviciu (
SaaS), servicii de suport şi consiliere pentru
gestionarea sistemelor de date, a bazelor de
date şi a
aplicaţiilor, servicii de management in domeniul
tehnologiei informatiei, efectuarea de studii cu
privire
la proiectele tehnice, consultanţă tehnologică,
expertize tehnice.
45. Acordare de licențe pentru software de
calculator (servicii juridice), licențierea de baze
de date (servicii juridice), acordare de licențe
tehnologice, servicii de autorizare, autorizare de
sisteme
de comunicații fară fir, servicii de supraveghere,
închiriere de aparatură de securitate.

───────

(210) M 2020 03606
(151) 30/05/2020
(732) GTS TELECOM SRL, STR. IZVOR

NR. 92-96, ET. 1 BIROUL A ŞI
ET. 2 BIROUL A ŞI B, SECTOR
5 , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

GTS

(531) Clasificare Viena: 26.02.01; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

(591) Culori revendicate:portocaliu (Pantone
17 1464), albastru (Pantone 2736), alb

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

9. : Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică, de navigaţie, topografie,
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică,
cântărire, măsurare, semnalizare, verificare
(monitorizare), detectare, testare, inspectare,
salvare şi învăţare, aparate şi instrumente
pentru conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor,
aparate și instrumente de măsurare și control,
aparate
de monitorizare, altele decât cele pentru
scopuri medicale, aparate si instrumente pentru
măsurarea
temperaturii, camere termografice, aparate
biometrice de identificare, aparate și instrumente
de
control la distanță, sisteme si echipamente
de identificare, senzori (aparate de măsurare),
altele decât
pentru uz medical, sisteme și echipamente
de securitate și supraveghere, dispozitive de
avertizare
sonora şi optică, sisteme şi echipamente de
control al accesului, sisteme şi echipamente de
control al
accesului fizic, scanere (echipamente de
procesare a datelor), detectoare cu infraroşu,
tag-uri de
proximitate electronice ca aparate de control de
la distanţă, dispozitive de control numeric,
echipamente de telecomunicații , aparate de
telecomunicaţii, aparate de comutare automată
pentru
telecomunicaţii, terminale (conectori) pentru linii
de telecomunicații, emițătoare (telecomunicații),
transmiţătoare (telecomunicaţii), hardware
pentru telecomunicatii, servere de comunicații
(hardware de
calculator), conectori pentru aparate de
telecomunicaţii, aparate de telecomunicaţii
digitale, telefoane,
telefoane mobile (dispozitive de telecomunicaţii),
dispozitive mobile de telecomunicaţii, cabluri
electrice pentru utilizare cu aparate de
telecomunicații, instrumente electrice pentru
telecomunicații ,
panouri de telecomunicații, cabluri de
telecomunicații , cabluri din fibre optică, rețele din
fibră optică,
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rețele de telecomunicații mobile, seturi de
transmisie (telecomunicații), unități de circuite de
telecomunicații, sateliti tereștri pentru
telecomunicații, aparate cu sistem de poziționare
globală (GPS),
suporturi de date stocate sau descărcabile,
suporturi de stocare digitale sau analog,
mecanisme
pentru aparate care funcţionează cu fise, case
de marcat, dispozitive de calculat, computere și
dispozitive periferice pentru computere, software
pentru computere, dispozitive de memorie
pentru
calculatoare, componente hardware pentru
calculatoare, programe de calculator, programe
de
calculator, înregistrate , programe de operare pe
calculator, înregistrate, platforme software de
calculator, înregistrate sau descărcabile,
componente software pentru calculator,
înregistrate, aplicaţii
software pentru calculator, descărcabile,
software pentru utilizare în telecomunicații,
software de
mesagerie electronică și poștă, software de
telefonie mobilă, software de calculator pentru
accesarea,
navigarea și căutarea bazelor de date online,
software de calculator pentru redirecționarea
mesajelor,
e-mail-ului de internet și / sau a altor date
către unul sau mai multe dispozitive de mână
electronice
dintr-un depozit de date de pe sau asociat cu un
computer personal sau un server, software de
comunicații unificate, software pentru servere
virtuale, software de calculator pentru
sincronizarea
datelor între o stație sau dispozitiv de la distanță
și o stație sau dispozitiv fix sau îndepărtat,
software
pentru detectarea, eradicarea și prevenirea
virusurilor computerizate, software pentru
gestionarea
conținutului la nivel de întreprindere (ECM),
software CMS (sistem de gestionare a
conţinutului),
software pentru gestionarea proceselor de
afaceri (BPM), software pentru criptarea datelor,
software
pentru analiza şi recuperarea datelor, software
pentru backup de sisteme de computer,
prelucrare de
date, stocare de date, gestionare de fișiere și
gestionare de baze de date, software pentru
telecomunicaţii şi comunicare prin reţele de
comunicaţii locale sau globale, inclusiv internet,
intraneturi

, extraneturi, televiziune, comunicatii mobile,
rețele celulare și prin satelit, software pentru
accesul la
rețele de comunicații, inclusiv internetul,
software de comunicații pentru conectarea
utilizatorilor rețelei
de calculator, software pentru managementul
rețelei de telecomunicatii, software de calculator
și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a permite conectarea la bazele de date și
la
internet, software de calculator și aparate de
telecomunicații, inclusiv modemuri, pentru a
permite
conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare și internet, software de calculator și
aparate de
telecomunicații pentru a permite conectarea
la bazele de date și la internet, software de
calculator
folosit în domeniul telecomunicațiilor pentru
furnizarea de transmisii electronice de
documente și
transmisie prin fax, software de calculator și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a
permite conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare, rețele de calculatoare globale și
internet,
hardware și software de calculator pentru
asigurarea accesului securizat de la distanță la
rețelele de
calculatoare și de comunicații, hardware și
software de calculator pentru configurarea
rețelelor locale,
hardware și software de calculator pentru
configurarea rețelelor de bandă largă, sisteme de
operare
pentru calculator, periferice și accesorii de
calculator, carduri de conectare pentru computer,
software
de calculator, si anume, software de calculator
pentru protecţia contra atacurilor de blocare
distribuită
a serviciului (DDoS), software antivirus de
calculatoare, software de securitate, software
pentru
firewall-uri pentru calculatoare, hardware pentru
reţele de calculatoare, software de calculator
pentru
monitorizarea, evaluarea, analiza şi crearea de
rapoarte ale traficului de date pe internet şi ale
ameninţărilor de blocare distribuită a serviciului
(DDoS), software de operare pentru VPN (Retele
Private Virtuale), servere cloud, software de
operare pentru rețeaua locală (LAN), servere
intranet,
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puncte de acces pentru rețeaua locală (LAN)
pentru conectarea utilizatorilor de calculatoare
din rețea,
puncte de acces pentru rețeaua locală (LAN),
carduri de acces la rețea locală (LAN),
dispozitive de
stocare memorie, hardware ethernet, cabluri
ethernet, software pentru operarea şi
administrarea
sistemelor de control al accesului, carduri
magnetice codate, cartele codate, carduri cu
circuite
integrate (carduri inteligente), manuale
descărcabile cu specificaţii tehnice, discuri de
vinil,
compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, dispozitive pentru stingerea
incendiilor.
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de
asistenţă si consiliere în afaceri în exploatarea
sistemelor şi reţelelor de telecomunicaţii, servicii
de
asistenţă şi consiliere în managementul
afacerilor în domeniul logisticii telecomunicaţiilor,
servicii de
consiliere şi asistenţă în afaceri în domeniul
telecomunicaţiilor, şi anume, funcţionarea şi
administrarea
reţelelor de telecomunicaţii şi a legăturilor de
comunicare pentru terţi, servicii de asistenţă si
consiliere
în afaceri în exploatarea sistemelor informatice,
servicii de comerţ cu echipamente, aparate,
instalaţii
si componente destinate utilizării în servicii
de telecomunicaţii, servicii de comerţ cu
echipamente,
aparate şi dispozitive de siguranţă şi securitate,
servicii de comerţ de software, servicii de comerţ
de
hardware.
37. Instalare, întreținere și reparare de
echipamente pentru rețele informatice (IT),
instalare, întreținere și reparare de echipamente
de telecomunicații, instalare, întreținere și
reparare de
echipamente de securitate și de siguranță,
servicii de cablaj electric, instalarea sistemelor
de
televiziune cu circuit închis.
38. Telecomunicaţii, servicii de furnizare a
accesului la internet, comunicaţii prin reţelele
de fibră optică , comunicaţii prin terminalele de
calculator, închirierea rețelelor de fibră optică,
furnizarea de conexiuni de telecomunicații sau
de link-uri către Internet sau către baze de date,

furnizarea accesului utilizatorilor la Internet
(furnizori de servicii), comunicaţii radio, servicii
de colocare
a telecomunicaţiilor, şi anume furnizarea de
facilităţi cu mediu controlat securizate pentru
montarea
echipamentelor de telecomunicaţii ale terţilor,
servicii de colocare pentru calculatoare, şi
anume
furnizare de resurse pentru locaţia serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea aparţinând
terților, servicii de rutare şi joncţiune
pentru telecomunicaţii, servicii de migrare a
infrastructurii IT şi de
comunicaţii, servicii de suport tehnic pentru
migrarea centrului de date, aplicaţii ale serverului
şi a
bazei de date, închirierea de timp de acces la
un server de baze de date, furnizare de servere
online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii
de calculatoare, furnizarea și operarea de
conferințe
electronice, grupuri de discuții și camere de chat,
închirierea timpului de acces la reţelele globale
de
calculatoare, furnizarea de motoare de căutare
pentru internet, transmisia fără fir (wireless),
servicii de
telecomunicații, respectiv, servicii ISDN (Rețea
cu servicii digitale integrate), furnizare de
telecomunicatii wireless prin intermediul retelelor
de comunicatie electronica, furnizare de
conexiuni
private şi sigure de comunicaţii (în special, linii
închiriate şi reţele private virtuale), asigurarea de
conexiuni de comunicaţii de mare viteză, servicii
de acces la internet prin tehnologia Ethernet,
servicii
de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
furnizarea
accesului multiplu la internet prin linii telefonice
și linii dedicate, furnizarea de acces la distanță
securizat pentru utilizatori, prin internet, la rețele
de calculator private, servicii de telefonie prin
internet
, furnizare de instalații virtuale pentru
interacțiunea în timp real a utilizatorilor de
calculatoare,
furnizarea accesului la bazele de date, servicii de
baze de date electronice publice (servicii de
telecomunicaţii), închirierea echipamentului de
telecomunicaţii, asigurarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea globală de computere,
prestare de servicii de comandă centrală pentru
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reţele de comunicaţii electronice, servicii de
apeluri prin centrale telefonice PBX, servicii
pentru
formarea numărului cu activare vocală, servicii
de mesagerie vocală, servicii de poștă
electronică
pentru date și voce, servicii de poștă vocală
fără fir (wireless), servicii de rețele de telefonie
privată
fără fir folosite în cadrul unei companii (PBX),
servicii electronice, si anume redistribuirea sau
distribuirea de date, informaţii, imagini, secvenţe
video şi audio, transmisie prin fax, transmiterea
e-mailurilor, transmisie prin satelit, transmiterea
de fișiere digitale, transmiterea de e-mailuri
electronice, transmiterea podcasturilor,
transmiterea telegramelor, transmisie video la
cerere (video -
on- demand), transmiterea online a felicitărilor,
transmisie asistată de computer de mesaje și
imagini,
servicii de videoconferinţă, servicii de
teleconferinţă, servicii de poştă vocală , servicii
de telefonie,
servicii de telefonie mobilă, servicii de fax virtual,
servicii de mesaje unificate (UMS), servicii de
comunicare prin protocolul de telefonie prin
internet (VoIP), servicii de apelare a mesajelor
din căsuţa
vocală, şi prin protocol de iniţiere a sesiunii (SIP)
şi voce peste internet (VoIP), comunicare prin
răspuns vocal interactiv (IVR), servicii de poştă
electronică pentru date şi voce, servicii de voce
în
legătură cu telecomunicaţii, inclusiv gestionare
profesională de apeluri, în special facilitarea,
intermedierea şi programarea de conexiuni de
conferinţă şi discuţii la distanţă, susţinerea,
intermedierea şi redirecţionarea discuţiilor
telefonice, servicii de deviere a apelurilor, servicii
de robot
telefonic (servicii de mesagerie vocală), servicii
de notificare cu privire la mesaje primite şi apeluri
ratate, toate inclusiv prin protocol de iniţiere a
sesiunii (SIP) şi voice-over-IP (VoIP), furnizare
de
servicii de fax prin e-mail, transmiterea de faxuri,
poştă electronică, mesagerie web, servicii în
legătură
cu telefonia pe calculator şi integrarea telefoniei
pe calculator, servicii electronice, şi anume
redirecţionarea sau distribuţia de date, informaţii,
imagini, secvenţe video şi audio şi comunicarea
de
informaţii stocate într-o bază de date, în special
şi prin intermediul sistemelor (de calculator) cu

comunicare interactivă, teledifuziune simultană
prin reţele globale de comunicare, internet şi
reţele
fără fir, comunicaţii prin VPN (reţea privată
virtuală), furnizare de servicii pentru reţele
private virtuale (
VPN), furnizare şi intermediere de servicii
electronice, şi anume acces la date şi alte
conţinuturi din
reţeaua privata dinspre exterior prin reţele de
telecomunicaţii, internet, sisteme cloud şi alte
reţele
online, servicii şi comunicaţii telefonice,
comunicare prin terminale analog şi digitale de
calculator,
transmitere de mesaje, servicii de
telecomunicaţie cu privire la transmiterea,
regăsirea, stocarea şi
recepţia de documente, informaţii, date, imagini,
voce, semnale şi alte semnale acustice şi optice,
punerea la dispoziţie de acces la date,
documente, informaţii, imagini şi alte conţinuturi,
în special prin
reţele de telecomunicaţie, internet şi alte reţele
online, camere de chat virtuale prin intermediul
mesajelor de text, flux continuu (streaming) de
date, servicii de teletext, servicii de pager (radio,
telefon sau alte mijloace electronice de
comunicare), servicii de comunicații electronice
pentru instituții
financiare, servicii de comunicații electronice
pentru bănci, servicii de telecomunicații între
instituții
financiare, transmisie securizată de mesaje în
legătură cu tranzacţiile financiare şi consultanţa
în
legătură cu acestea, transmitere de date între
instituțiile și firmele financiare printr-o rețea de
comunicații electronice securizată globală,
furnizare de acces la reţele de comunicare
electronice
globale şi securizate, transferul electronic de
informații referitor la tranzacții financiare, inclusiv
instrucțiuni pentru plăți, furnizarea accesului la
un portal web și la motoare de căutare pentru
monitorizarea și consilierea privind statusul
tranzacțiilor financiare, furnizarea de informaţii în
domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea informatică mondială,
furnizarea de aparate, instalaţii sau componente
destinate utilizării în servicii de telecomunicaţii,
furnizare si închiriere de instalaţii de
telecomunicatii, multimedia şi conexiuni,
furnizare de servere
online pentru transmiterea de mesaje între
utilizatorii de calculatoare, exploatarea rețelelor
locale de
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telecomunicatii.
42. : Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu
acestea, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software ale
calculatorului,
proiectarea și implementarea sistemelor
informatice, proiectarea și implementarea
sistemelor de
telecomunicaţii, proiectarea și implementarea
sistemelor integrate de securitate, proiectare și
dezvoltarea de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea de
date,
proiectarea sistemelor de cablare structurată,
servicii informatice, şi anume proiectare,
dezvoltare,
implementare, administrare şi întreţinere de
aplicaţii, infrastructură, software şi hardware de
calculator,
proiectare , configurare si implementare de
sisteme de alimentare cu energie electrică,
platforme de
dezvoltare, reţele şi baze de date,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
managementul
proiectelor informatice în domeniul procesării
electronice a datelor (EDP), analize industriale,
servicii
de cercetare industrială şi design industrial,
servicii de control și autentificare a calitățiii,
management
tehnic de proiect în domeniul prelucrării
electronice a datelor, proiectarea și dezvoltarea
de reţele
informatice, monitorizarea sistemelor de reţea,
monitorizarea sistemelor informatice în scopuri
de
securitate, administrare de servere, proiectare și
dezvoltare de software pentru logistică, pentru
managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business, servicii de
protecţie
referitoare la viruşi informatici, pierdere de
date, piraterie informatică, atacuri prin blocarea
distribuită a
serviciului (DDoS) şi software rău-intenţionat,
servicii în materie de paravane de protecție
informatică (
firewall) pentru calculatoare, servicii de
securitate a datelor [paravane de protecție
(firewall)], servicii
de protecţie împotriva mesajelor nesolicitate,
software ca serviciu (SaaS) care conţine
software
anti-malware, software ca serviciu (SaaS) care
conţine software anti-spyware, software ca
serviciu (

SaaS) care conţine software contra urmăririi,
software ca serviciu (SaaS) care conţine
software pentru
detectarea violării confidenţialităţii, software ca
serviciu (SaaS) pentru direcţionarea traficului de
date,
servicii de colocare pentru calculatoare, şi
anume furnizare de resurse pentru locaţia
serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea pentru
terti, instalarea de software pentru calculatoare,
servicii
de suport tehnic pentru migrarea centrului de
date, aplicaţii ale serverului şi a bazei de date,
servicii de
migrare de date, servicii de securitate online, şi
anume asigurarea securităţii şi protecţiei pentru
site-uri web contra atacurilor cibernetice de tip
DDoS, servicii de protecţie împotriva viruşilor de
calculator, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la distanţă,
monitorizarea
sistemelor de calcul (calculatoarelor) pentru a
detecta defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (
calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat sau încălcarea securităţii,
monitorizarea
sistemelor informatice pentru urmărirea și
afișarea statusului tranzacțiilor financiare,
furnizarea de
motoare de căutare pentru urmărirea și afișarea
statusului tranzacțiilor financiare, servicii de
securitate
a calculatoarelor pentru protecția contra
accesului ilegal în rețele, monitorizare, evaluare,
analiză şi
creare de rapoarte ale traficului de date pe
internet şi ale ameninţărilor de blocare distribuită
a
serviciului (DDoS), servicii de restaurare a
calculatoarelor în urma dezastrelor, servicii de
restaurare a
sistemelor informatice in urma dezastrelor,
servicii de restaurare a sistemelor computerizate
în urma
dezastrelor, servicii de restaurare a sistemelor de
comunicaţii în urma dezastrelor, software pentru
controlul accesului ca serviciu (ACaaS), software
ca serviciu pentru operarea sistemelor de
stocare a
datelor , conversie multiplatformă de conţinut
digital în alte forme de conţinut digital, închirierea
serverelor web, servicii de codificare şi
decodificare de date, gestionare de active
digitale, gestionarea
conţinutului la nivel de întreprindere, găzduire de
portaluri web, găzduirea site-urilor (site-uri web),
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găzduire pe servere, software ca serviciu
(SaaS), găzduire de servere şi software pentru
controlul
accesului ca serviciu (ACaaS), furnizarea
sistemelor informatice virtuale şi a mediilor
informatice prin
cloud computing, design, creare, găzduire şi
întreţinere de site-uri web pentru terţi, servicii de
gazduire
de servere dedicate, asigurarea utilizării
temporare de software de operare online
nedescărcabil
pentru reţele de calculatoare şi servere, cloud
computing, servicii ale unui furnizor de găzduire
cloud,
platformă ca serviciu (PaaS), software
ca serviciu (SaaS) pentru managementul
proceselor de
business, platforme pentru inteligență artificială
sub formă de software ca serviciu (SaaS),
infrastructură ca serviciu (IaaS) , furnizare de
sisteme informatice virtuale prin tehnica cloud,
furnizare
de medii informatice virtuale prin tehnica
informatică cloud, servicii de studii de fezabilitate
privind
software-ul de calculator, cercetare în materie de
programe şi software de calculatoare, servicii de
analiză a programelor de calculator, testare de
programe de calculator, exploatare de date,
efectuare
de studii de proiecte tehnice, digitalizarea
documentelor (scanare), găzduire de spații de
stocare
pentru site-uri web, stocarea electronică a
datelor, back up as a service (BaaS), stocare de
date
folosind tehnologia blockchain, blockchain ca
serviciu (BaaS), servicii de backup de date,
servicii de
backup al datelor electronice, servicii de backup
pentru datele de pe unitățile de disc pentru
calculatoare, servicii de stocare și de backup
al datelor electronice, efectuarea copiilor de
siguranţă
prin trimiterea datelor în afara locaţiei (off-site
data backup), stocare electronică temporară de
informații și date, servicii de criptare a datelor,
servicii de testare a hardware-ului și software-
ului de
calculator utilizate ca sisteme de alarmă și
monitorizare, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri
de informaţii bazate pe site-urile web (servicii de
tehnologia informaţiei), configurare de servere
pentru

servicii de nume de domeniu, dezvoltare
de platforme de calculatoare, consultanţă în
securitatea
informatică, consultanţă în securitatea datelor,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei
informației , instalarea de software pentru
calculatoare , consultanţă în securitatea
internetului, servicii
de consultanţă în materie de tehnologie a
informaţiei (IT), servicii de consultanţă pentru
proiectarea
sistemelor informaţionale, servicii de asistenţă
în materie de analiză a sistemelor informatice,
servicii
de asistență tehnică referitoare la software și
aplicații de calculator, acordarea de asistenţă
tehnică în
exploatarea de reţele de calculatoare, asistenţă
IT, servicii de consultanţă şi informaţii despre
arhitectura şi infrastructura tehnologiei
informaţiei, consultanţă în domeniul software-
ului ca serviciu (
SaaS), servicii de suport şi consiliere pentru
gestionarea sistemelor de date, a bazelor de
date şi a
aplicaţiilor, servicii de management in domeniul
tehnologiei informatiei, efectuarea de studii cu
privire
la proiectele tehnice, consultanţă tehnologică,
expertize tehnice.
45. Acordare de licențe pentru software de
calculator (servicii juridice), licențierea de baze
de date (servicii juridice), acordare de licențe
tehnologice, servicii de autorizare, autorizare de
sisteme
de comunicații fară fir, servicii de supraveghere,
închiriere de aparatură de securitate.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
29/05/2020-31/05/2020

(210) M 2020 03607
(151) 30/05/2020
(732) SC GTS TELECOM SRL, STR.

IZVOR, NR. 92-96, ETAJ 1 BIROUL
A ŞI ETAJ 2 BIROUL A ŞI B,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050564,
ROMANIA

(740) CIPI NEGOMIREANU LIVIA, ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
GTS for the working world

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
de cercetare, nautică, de navigaţie, topografie,
fotografie,
cinematografie, audiovizuală, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare (monitorizare),
detectare,
testare, inspectare, salvare şi învăţare, aparate
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea,
acumularea, reglementarea sau controlul
distribuţiei sau utilizării energiei electrice,
aparate şi instrumente
pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sau procesarea sunetului, sau imaginii sau
datelor, aparate și
instrumente de măsurare și control, aparate de
monitorizare, altele decât cele pentru scopuri
medicale,
aparate si instrumente pentru măsurarea
temperaturii, camere termografice, aparate
biometrice de
identificare, aparate și instrumente de control la
distanță, sisteme si echipamente de identificare,
senzori
(aparate de măsurare), altele decât pentru uz
medical, sisteme și echipamente de securitate și
supraveghere,
dispozitive de avertizare sonora şi optică,
sisteme şi echipamente de control al accesului,
sisteme şi
echipamente de control al accesului fizic,
scanere (echipamente de procesare a datelor),
detectoare cu infraroşu, tag-uri de proximitate
electronice ca aparate de control de la distanţă,
dispozitive de control numeric,
echipamente de telecomunicații , aparate de
telecomunicatii, aparate de comutare automată
pentru

telecomunicaţii, terminale (conectori) pentru linii
de telecomunicații, emițătoare (telecomunicații),
transmiţătoare (telecomunicaţii), hardware
pentru telecomunicatii, servere de comunicații
(hardware de
calculator), conectori pentru aparate de
telecomunicaţii, aparate de telecomunicaţii
digitale, telefoane,
telefoane mobile (dispozitive de telecomunicaţii),
dispozitive mobile de telecomunicaţii, cabluri
electrice
pentru utilizare cu aparate de telecomunicații,
instrumente electrice pentru telecomunicații ,
panouri de
telecomunicații, cabluri de telecomunicații ,
cabluri din fibre optică, rețele din fibră optică,
rețele de
telecomunicații mobile, seturi de transmisie
(telecomunicații), unități de circuite de
telecomunicații,
sateliti tereștri pentru telecomunicații, aparate cu
sistem de poziționare globală (GPS), suporturi
de date
stocate sau descărcabile, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere,
software pentru computere, dispozitive de
memorie pentru calculatoare, componente
hardware pentru
calculatoare, programe de calculator, programe
de calculator, înregistrate , programe de operare
pe
calculator, înregistrate, platforme software
de calculator, înregistrate sau descărcabile,
componente software
pentru calculator, înregistrate, aplicaţii software
pentru calculator, descărcabile, software pentru
utilizare în
telecomunicații, software de mesagerie
electronică și poștă, software de telefonie
mobilă, software de
calculator pentru accesarea, navigarea și
căutarea bazelor de date online, software de
calculator pentru redirecționarea mesajelor, e-
mail-ului de internet și / sau a altor date către unul
sau mai multe dispozitive de mână
electronice dintr-un depozit de date de pe sau
asociat cu un computer personal sau un server,
software de
comunicații unificate, software pentru servere
virtuale, software de calculator pentru
sincronizarea datelor
între o stație sau dispozitiv de la distanță și o
stație sau dispozitiv fix sau îndepărtat, software
pentru
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detectarea, eradicarea și prevenirea virusurilor
computerizate, software pentru gestionarea
conținutului la
nivel de întreprindere (ECM), software CMS
(sistem de gestionare a conţinutului), software
pentru
gestionarea proceselor de afaceri (BPM),
software pentru criptarea datelor, software
pentru analiza şi
recuperarea datelor, software pentru backup de
sisteme de computer, prelucrare de date, stocare
de date,
gestionare de fișiere și gestionare de baze
de date, software pentru telecomunicaţii şi
comunicare prin reţele
de comunicaţii locale sau globale, inclusiv
internet, intraneturi, extraneturi, televiziune,
comunicatii mobile, rețele celulare și prin satelit,
software pentru accesul la rețele de comunicații,
inclusiv internetul, software
de comunicații pentru conectarea utilizatorilor
rețelei de calculator, software pentru
managementul rețelei
de telecomunicatii, software de calculator și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a permite
conectarea la bazele de date și la
internet, software de calculator și aparate de
telecomunicații, inclusiv
modemuri, pentru a permite conectarea la baze
de date, rețele de calculatoare și internet,
software de
calculator și aparate de telecomunicații pentru
a permite conectarea la bazele de date și la
internet, software
de calculator folosit în domeniul
telecomunicațiilor pentru furnizarea de transmisii
electronice de documente
și transmisie prin fax, software de calculator și
aparate de telecomunicații, inclusiv modemuri,
pentru a
permite conectarea la baze de date, rețele de
calculatoare, rețele de calculatoare globale și
internet,
hardware și software de calculator pentru
asigurarea accesului securizat de la distanță la
rețelele de
calculatoare și de comunicații, hardware și
software de calculator pentru configurarea
rețelelor locale,
hardware și software de calculator pentru
configurarea rețelelor de bandă largă, sisteme de
operare pentru
calculator, periferice și accesorii de calculator,
carduri de conectare pentru computer, software
de

calculator, si anume, software de calculator
pentru protecţia contra atacurilor de blocare
distribuită a
serviciului (DDoS), software antivirus de
calculatoare, software de securitate, software
pentru firewall-uri
pentru calculatoare, hardware pentru reţele
de calculatoare, software de calculator pentru
monitorizarea,
evaluarea, analiza şi crearea de rapoarte ale
traficului de date pe internet şi ale ameninţărilor
de blocare
distribuită a serviciului (DDoS), software de
operare pentru VPN (Retele Private Virtuale),
servere cloud,
software de operare pentru rețeaua locală (LAN),
servere intranet, puncte de acces pentru rețeaua
locală
(LAN) pentru conectarea utilizatorilor de
calculatoare din rețea, puncte de acces pentru
rețeaua locală
(LAN), carduri de acces la rețea locală (LAN),
dispozitive de stocare memorie, hardware
ethernet, cabluri
ethernet, software pentru operarea şi
administrarea sistemelor de control al accesului,
carduri magnetice
codate, cartele codate, carduri cu circuite
integrate (carduri inteligente), manuale
descărcabile cu specificaţii tehnice, discuri de
vinil, compact-discuri, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare digitale, dispozitive
pentru stingerea incendiilor.
35. Managementul afacerilor, administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de asistenţă si
consiliere în
afaceri în exploatarea sistemelor şi reţelelor de
telecomunicaţii, servicii de asistenţă şi consiliere
în
managementul afacerilor în domeniul logisticii
telecomunicaţiilor, servicii de consiliere şi
asistenţă în
afaceri în domeniul telecomunicaţiilor, şi anume,
funcţionarea şi administrarea reţelelor de
telecomunicaţii şi a legăturilor de comunicare
pentru terţi, servicii de asistenţă si consiliere în
afaceri în exploatarea
sistemelor informatice, servicii de comerţ cu
echipamente, aparate, instalaţii si componente
destinate utilizării
în servicii de telecomunicaţii, servicii de comerţ
cu echipamente, aparate şi dispozitive de
siguranţă şi
securitate, servicii de comerţ de software, servicii
de comerţ de hardware.
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37. Instalare, întreținere și reparare de
echipamente pentru rețele informatice (IT),
instalare, întreținere și
reparare de echipamente de telecomunicații,
instalare, întreținere și reparare de echipamente
de securitate și de siguranță, servicii de cablaj
electric, instalarea sistemelor de televiziune cu
circuit închis.
38. Telecomunicaţii, servicii de furnizare a
accesului la internet, comunicaţii prin reţelele de
fibră optică ,
comunicaţii prin terminalele de calculator,
închirierea rețelelor de fibră optică, furnizarea de
conexiuni de
telecomunicații sau de link-uri către Internet
sau către baze de date, furnizarea accesului
utilizatorilor la
Internet (furnizori de servicii), comunicaţii radio,
servicii de colocare a telecomunicaţiilor, şi
anume
furnizarea de facilităţi cu mediu controlat
securizate pentru montarea echipamentelor de
telecomunicaţii ale
terţilor, servicii de colocare pentru calculatoare,
şi anume furnizare de resurse pentru locaţia
serverelor de
calculator şi echipamentului de reţea aparţinând
terților, servicii de rutare şi joncţiune pentru
telecomunicaţii, servicii de migrare a
infrastructurii IT şi de comunicaţii, servicii de
suport tehnic pentru
migrarea centrului de date, aplicaţii ale serverului
şi a bazei de date, închirierea de timp de acces
la un server
de baze de date, furnizare de servere online
pentru transmiterea de mesaje între utilizatorii de
calculatoare,
furnizarea și operarea de conferințe electronice,
grupuri de discuții și camere de chat, închirierea
timpului
de acces la reţelele globale de calculatoare,
furnizarea de motoare de căutare pentru internet,
transmisia fără
fir (wireless), servicii de telecomunicații,
respectiv, servicii ISDN (Rețea cu servicii digitale
integrate),
furnizare de telecomunicatii wireless prin
intermediul retelelor de comunicatie electronica,
furnizare de
conexiuni private şi sigure de comunicaţii (în
special, linii închiriate şi reţele private virtuale),
asigurarea
de conexiuni de comunicaţii de mare viteză,
servicii de acces la internet prin tehnologia
Ethernet, servicii

de telecomunicații prestate pe platforme și
portaluri pe internet și pe alte suporturi media,
furnizarea
accesului multiplu la internet prin linii telefonice
și linii dedicate, furnizarea de acces la distanță
securizat
pentru utilizatori, prin internet, la rețele de
calculator private, servicii de telefonie prin
internet , furnizare
de instalații virtuale pentru interacțiunea în timp
real a utilizatorilor de calculatoare, furnizarea
accesului la
bazele de date, servicii de baze de date
electronice publice (servicii de telecomunicaţii),
închirierea
echipamentului de telecomunicaţii, asigurarea
conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea globală
de
computere, prestare de servicii de comandă
centrală pentru reţele de comunicaţii electronice,
servicii de
apeluri prin centrale telefonice PBX, servicii
pentru formarea numărului cu activare vocală,
servicii de
mesagerie vocală, servicii de poștă electronică
pentru date și voce, servicii de poștă vocală fără
fir
(wireless), servicii de rețele de telefonie privată
fără fir folosite în cadrul unei companii (PBX),
servicii
electronice, si anume redistribuirea sau
distribuirea de date, informaţii, imagini, secvenţe
video şi audio,
transmisie prin fax, transmiterea e-mailurilor,
transmisie prin satelit, transmiterea de fișiere
digitale,
transmiterea de e-mailuri electronice,
transmiterea podcasturilor, transmiterea
telegramelor, transmisie video
la cerere (video -on- demand), transmiterea
online a felicitărilor, transmisie asistată de
computer de mesaje și imagini, servicii
de videoconferinţă, servicii de teleconferinţă,
servicii de poştă vocală , servicii de
telefonie, servicii de telefonie mobilă, servicii de
fax virtual, servicii de mesaje unificate (UMS),
servicii de
comunicare prin protocolul de telefonie prin
internet (VoIP), servicii de apelare a mesajelor
din căsuţa vocală, şi prin protocol de iniţiere
a sesiunii (SIP) şi voce peste internet (VoIP),
comunicare prin răspuns vocal
interactiv (IVR), servicii de poştă electronică
pentru date şi voce, servicii de voce în legătură
cu
telecomunicaţii, inclusiv gestionare profesională
de apeluri, în special facilitarea, intermedierea şi
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programarea de conexiuni de conferinţă şi
discuţii la distanţă, susţinerea, intermedierea şi
redirecţionarea discuţiilor telefonice, servicii de
deviere a apelurilor, servicii de robot telefonic
(servicii de mesagerie
vocală), servicii de notificare cu privire la mesaje
primite şi apeluri ratate, toate inclusiv prin
protocol de
iniţiere a sesiunii (SIP) şi voice-over-IP (VoIP),
furnizare de servicii de fax prin e-mail,
transmiterea de
faxuri, poştă electronică, mesagerie web, servicii
în legătură cu telefonia pe calculator şi integrarea
telefoniei pe calculator, servicii electronice, şi
anume redirecţionarea sau distribuţia de date,
informaţii,
imagini, secvenţe video şi audio şi comunicarea
de informaţii stocate într-o bază de date, în
special şi prin
intermediul sistemelor (de calculator) cu
comunicare interactivă, teledifuziune simultană
prin reţele globale
de comunicare, internet şi reţele fără fir,
comunicaţii prin VPN (reţea privată virtuală),
furnizare de
servicii pentru reţele private virtuale (VPN),
furnizare şi intermediere de servicii electronice,
şi anume
acces la date şi alte conţinuturi din reţeaua
privata dinspre exterior prin reţele de
telecomunicaţii, internet,
sisteme cloud şi alte reţele online, servicii
şi comunicaţii telefonice, comunicare prin
terminale analog şi
digitale de calculator, transmitere de mesaje,
servicii de telecomunicaţie cu privire la
transmiterea, regăsirea, stocarea şi recepţia
de documente, informaţii, date, imagini, voce,
semnale şi alte semnale acustice şi
optice, punerea la dispoziţie de acces la date,
documente, informaţii, imagini şi alte conţinuturi,
în special
prin reţele de telecomunicaţie, internet şi alte
reţele online, camere de chat virtuale prin
intermediul
mesajelor de text, flux continuu (streaming) de
date, servicii de teletext, servicii de pager (radio,
telefon sau
alte mijloace electronice de comunicare), servicii
de comunicații electronice pentru instituții
financiare,
servicii de comunicații electronice pentru
bănci, servicii de telecomunicații între instituții
financiare,
transmisie securizată de mesaje în legătură cu
tranzacţiile financiare şi consultanţa în legătură
cu acestea,

transmitere de date între instituțiile și
firmele financiare printr-o rețea de comunicații
electronice securizată
globală, furnizare de acces la reţele de
comunicare electronice globale şi securizate,
transferul electronic de
informații referitor la tranzacții financiare, inclusiv
instrucțiuni pentru plăți, furnizarea accesului la
un
portal web și la motoare de căutare pentru
monitorizarea și consilierea privind statusul
tranzacțiilor
financiare, furnizarea de informaţii în domeniul
telecomunicaţiilor, furnizarea conexiunilor de
telecomunicaţii la o reţea informatică mondială,
furnizarea de aparate, instalaţii sau componente
destinate utilizării în servicii de telecomunicaţii,
furnizare si închiriere de instalaţii de
telecomunicatii, multimedia şi conexiuni,
furnizare de servere online pentru transmiterea
de mesaje între utilizatorii de calculatoare,
exploatarea rețelelor locale de telecomunicatii.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
proiectarea şi
dezvoltarea de componente hardware şi
software ale calculatorului, proiectarea și
implementarea sistemelor
informatice, proiectarea și implementarea
sistemelor de telecomunicaţii, proiectarea și
implementarea
sistemelor integrate de securitate, proiectare
și dezvoltarea de sisteme pentru introducerea,
generarea,
procesarea, afișarea și stocarea de date,
proiectarea sistemelor de cablare structurată,
servicii informatice, şi anume proiectare,
dezvoltare, implementare, administrare şi
întreţinere de aplicaţii, infrastructură,
software şi hardware de calculator, proiectare ,
configurare si implementare de sisteme de
alimentare cu
energie electrică, platforme de dezvoltare, reţele
şi baze de date, mentenanţa software-ului pentru
calculatoare, managementul proiectelor
informatice în domeniul procesării electronice a
datelor (EDP),
analize industriale, servicii de cercetare
industrială şi design industrial, servicii de control
și autentificare a
calitățiii, management tehnic de proiect în
domeniul prelucrării electronice a datelor,
proiectarea și
dezvoltarea de reţele informatice, monitorizarea
sistemelor de reţea, monitorizarea sistemelor
informatice
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în scopuri de securitate, administrare de servere,
proiectare și dezvoltare de software pentru
logistică, pentru
managementul lanțului de aprovizionare și
pentru portaluri de e-business, servicii de
protecţie referitoare la
viruşi informatici, pierdere de date, piraterie
informatică, atacuri prin blocarea distribuită a
serviciului
(DDoS) şi software rău-intenţionat, servicii în
materie de paravane de protecție informatică
(firewall)
pentru calculatoare, servicii de securitate a
datelor [paravane de protecție (firewall)], servicii
de protecţie
împotriva mesajelor nesolicitate, software ca
serviciu (SaaS) care conţine software anti-
malware, software
ca serviciu (SaaS) care conţine software anti-
spyware, software ca serviciu (SaaS) care
conţine software
contra urmăririi, software ca serviciu (SaaS)
care conţine software pentru detectarea violării
confidenţialităţii, software ca serviciu (SaaS)
pentru direcţionarea traficului de date, servicii de
colocare pentru
calculatoare, şi anume furnizare de resurse
pentru locaţia serverelor de calculator şi
echipamentului de reţea pentru terti, instalarea
de software pentru calculatoare, servicii de
suport tehnic pentru migrarea
centrului de date, aplicaţii ale serverului şi a
bazei de date, servicii de migrare de date, servicii
de securitate
online, şi anume asigurarea securităţii şi
protecţiei pentru site-uri web contra atacurilor
cibernetice de tip
DDoS, servicii de protecţie împotriva viruşilor de
calculator, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) prin acces de la
distanţă, monitorizarea sistemelor de calcul
(calculatoarelor) pentru a
detecta defecţiunile, monitorizarea sistemelor de
calcul (calculatoarelor) pentru a detecta accesul
neautorizat
sau încălcarea securităţii, monitorizarea
sistemelor informatice pentru urmărirea și
afișarea statusului
tranzacțiilor financiare, furnizarea de motoare de
căutare pentru urmărirea și afișarea statusului
tranzacțiilor financiare, servicii de securitate a
calculatoarelor pentru protecția contra accesului
ilegal în rețele,
monitorizare, evaluare, analiză şi creare de
rapoarte ale traficului de date pe internet şi ale
ameninţărilor de

blocare distribuită a serviciului (DDoS), servicii
de restaurare a calculatoarelor în urma
dezastrelor, servicii
de restaurare a sistemelor informatice in urma
dezastrelor, servicii de restaurare a sistemelor
computerizate
în urma dezastrelor, servicii de restaurare a
sistemelor de comunicaţii în urma dezastrelor,
software pentru
controlul accesului ca serviciu (ACaaS), software
ca serviciu pentru operarea sistemelor de
stocare a datelor ,
conversie multiplatformă de conţinut digital
în alte forme de conţinut digital, închirierea
serverelor web,
servicii de codificare şi decodificare de date,
gestionare de active digitale, gestionarea
conţinutului la nivel
de întreprindere, găzduire de portaluri web,
găzduirea site-urilor (site-uri web), găzduire pe
servere,
software ca serviciu (SaaS), găzduire de servere
şi software pentru controlul accesului ca serviciu
(ACaaS),
furnizarea sistemelor informatice virtuale şi
a mediilor informatice prin cloud computing,
design, creare, găzduire şi întreţinere de site-
uri web pentru terţi, servicii de gazduire de
servere dedicate, asigurarea utilizării temporare
de software de operare online nedescărcabil
pentru reţele de calculatoare şi servere, cloud
computing, servicii ale unui furnizor de găzduire
cloud, platformă ca serviciu (PaaS), software ca
serviciu
(SaaS) pentru managementul proceselor de
business, platforme pentru inteligență artificială
sub formă de
software ca serviciu (SaaS), infrastructură ca
serviciu (IaaS) , furnizare de sisteme informatice
virtuale prin
tehnica cloud, furnizare de medii informatice
virtuale prin tehnica informatică cloud, servicii de
studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator,
cercetare în materie de programe şi software de
calculatoare,
servicii de analiză a programelor de calculator,
testare de programe de calculator, exploatare de
date,
efectuare de studii de proiecte tehnice,
digitalizarea documentelor (scanare), găzduire
de spații de stocare
pentru site-uri web, stocarea electronică a
datelor, back up as a service (BaaS), stocare de
date folosind
tehnologia blockchain, blockchain ca serviciu
(BaaS), servicii de backup de date, servicii de
backup al
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datelor electronice, servicii de backup pentru
datele de pe unitățile de disc pentru calculatoare,
servicii de
stocare și de backup al datelor electronice,
efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea
datelor în afara
locaţiei (off-site data backup), stocare
electronică temporară de informații și date,
servicii de criptare a
datelor, servicii de testare a hardware-ului și
software-ului de calculator utilizate ca sisteme de
alarmă și
monitorizare, crearea şi proiectarea pentru terţi
de indexuri de informaţii bazate pe site-urile web
(servicii
de tehnologia informaţiei), configurare de
servere pentru servicii de nume de domeniu,
dezvoltare de
platforme de calculatoare, consultanţă
în securitatea informatică, consultanţă în
securitatea datelor,
servicii externalizate furnizate în domeniul
tehnologiei informației , instalarea de software
pentru
calculatoare , consultanţă în securitatea
internetului, servicii de consultanţă în materie de
tehnologie a
informaţiei (IT), servicii de consultanţă pentru
proiectarea sistemelor informaţionale, servicii de
asistenţă în materie de analiză a sistemelor
informatice, servicii de asistență tehnică
referitoare la software și
aplicații de calculator, acordarea de asistenţă
tehnică în exploatarea de reţele de calculatoare,
asistenţă
IT, servicii de consultanţă şi informaţii
despre arhitectura şi infrastructura tehnologiei
informaţiei,
consultanţă în domeniul software-ului ca serviciu
(SaaS), servicii de suport şi consiliere pentru
gestionarea
sistemelor de date, a bazelor de date şi a
aplicaţiilor, servicii de management in domeniul
tehnologiei
informatiei, efectuarea de studii cu privire
la proiectele tehnice, consultanţă tehnologică,
expertize tehnice.
45. Acordare de licențe pentru software de
calculator (servicii juridice), licențierea de baze
de date (servicii
juridice), acordare de licențe tehnologice,
servicii de autorizare, autorizare de sisteme de
comunicații fară
fir, servicii de supraveghere, închiriere de
aparatură de securitate.

───────
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(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 26.01.03
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice,
audiovizuale, optice, de cântărire, de măsurare,
de semnalizare, de detectare, de testare, de
verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate și instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea,
reproducerea sau procesarea sunetului,
imaginilor sau datelor, Suporturi media
înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare fără
conținut,
mecanisme pentru aparate cu preplată, case de
marcat, dispozitive de calculat, calculatoare și
dispozitive
periferice de calculator, costume de scafandru,
măști pentru scafandri, tampoane de urechi
pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot
subacvatic, extinctoare.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
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