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Cereri Mărci publicate în 12/07/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05022 05/07/2021 AVENTUS GROUP IFN SA Credit 7

2 M 2021 05074 05/07/2021 SFANTA MANASTIRE COZIA MANASTIREA COZIA

3 M 2021 05075 05/07/2021 EDRONIK PUI SRL Găinușa Sănătoasă

4 M 2021 05076 05/07/2021 ALEXANDRU ADRIAN
DUMITRESCU
DRAGOS NICOLAE
NICOLESCU

DENTAL REVIEW

5 M 2021 05077 05/07/2021 MANOLESCU VALENTIN zuzu

6 M 2021 05078 05/07/2021 OLD BISART SRL CONSTANTIN OANCEA
ICOANA SUFLETULUI MEU

7 M 2021 05079 05/07/2021 ASOCIAȚIA PRIETENII DILEMEI DILEME

8 M 2021 05080 05/07/2021 ASOCIAȚIA PRIETENII DILEMEI NOUA DILEMA

9 M 2021 05081 05/07/2021 ASOCIAȚIA PRIETENII DILEMEI DILEMA NOUĂ

10 M 2021 05082 05/07/2021 KARİN AGAVNİ TOPALYAN kalRO

11 M 2021 05083 05/07/2021 NARMACONS-VEST SRL NARMACONS-VEST

12 M 2021 05084 05/07/2021 SC BAMBUS SRL SUPERDOG

13 M 2021 05085 05/07/2021 SC RANGRIZ SRL BLACKWEISS RANGRIZ

14 M 2021 05086 05/07/2021 MILTON SECURITY S.R.L. MILTON SECURITY

15 M 2021 05087 05/07/2021 TELELEU-SPATARU CRISTIAN-
MARIAN

SMARTICITY

16 M 2021 05088 05/07/2021 SC CROWN ESTATES SRL NEO

17 M 2021 05089 05/07/2021 TIBERIU-COSMIN DANETIU GRILLERIA

18 M 2021 05090 05/07/2021 RALUCA - PAULA HARNAGEA 1R AESTHETIC CLINIC

19 M 2021 05091 05/07/2021 MARIAN PETCU Farmacia Ana-Maria - Noi
suntem o poveste frumoasă!

20 M 2021 05092 05/07/2021 CLINICA ORL AS MEDICAL
S.R.L.

ASMEDICAL SĂNĂTATEA TA
PE MÂINI BUNE

21 M 2021 05093 05/07/2021 SC AUTO SCHUNN SRL Rulate de cea mai buna calitate

22 M 2021 05094 05/07/2021 OLGA MISCARI Surprize la Domiciliu

23 M 2021 05095 05/07/2021 RIVIAN IP HOLDINGS, LLC RIVIAN

24 M 2021 05096 05/07/2021 RIVIAN IP HOLDINGS, LLC
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2021 05097 05/07/2021 CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL
Secretele Preşedintelui

26 M 2021 05098 05/07/2021 SILVIU-PETRISOR UDRITA THE BANDIT

27 M 2021 05099 05/07/2021 ASTORIA MAMAIA SRL HOTEL ASTORIA By Done

28 M 2021 05100 05/07/2021 ROGALSKI DAMASCHIN
PUBLIC RELATIONS S.R.L

ZELLO

29 M 2021 05102 05/07/2021 ANDREEA-CRISTINA BALACI Mindfinity

30 M 2021 05103 05/07/2021 AGROSELLING SRL XeLON

31 M 2021 05104 05/07/2021 MIHAI JUNCAR maxiloMED Academy

32 M 2021 05105 05/07/2021 KEMO VENTURE SRL KEMO
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(210) M 2021 05022
(151) 05/07/2021
(732) AVENTUS GROUP IFN SA,

ŞOS. VIRTUŢII NR.19D, ETAJ
4, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Credit 7

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2758C), portocaliu (Pantone 2012C)

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2021 05074
(151) 05/07/2021
(732) SFANTA MANASTIRE COZIA,

CALEA LUI TRAIAN NR. 816,
JUDETUL VALCEA, CALIMANESTI,
VALCEA, ROMANIA

(540)

MANASTIREA COZIA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 07.01.03

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.
45. Servicii juridice, servicii personale și sociale
oferite de către terți destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2021 05075
(151) 05/07/2021
(732) EDRONIK PUI SRL, STR. HAITĂU

NR. 1K, JUDETUL MURES,
LOC.LUDUȘ, ORAS LUDUȘ,
MUREȘ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Găinușa Sănătoasă

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 26.01.01; 03.07.03

(591) Culori revendicate:Alb (HEX #ffffff), gri
(HEX #f4f4f4), rosu (HEX #330406,
#ed161d), galben (HEX #e3a90c,
#fff6ea, #f6ce9a, #ffd08c, #f4a870,
#ffd781, #ffc324, #fb9d23), auriu (HEX
#f7e01f, #fbe95f, #f5da1f, #e3a80c, ,
verde (HEX #278218, #2ceb02.
#8ce301, #045f1a, #eaf7f0, #f4faf3),
albastru (HEX #8ed4e0, #9ed9e9,
#e7f2f8), negru (HEX #141414)

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

29. Ouă.
35. Conducerea și administrarea afacerilor,
strângerea la un loc, în folosul terților
(exceptând transportul lor) permițând clienților
să vadă și să cumpere în mod convenabil
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ouă, servicii de comerț cu amănuntul în
legătură cu ouălele, oferirea de informații
comerciale și consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor, publicitate online pe o
rețea de computere, organizarea de expoziții și
târguri în scopuri comerciale, publicitare și de
promovare, publicitate în aer liber, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul, demonstrații
cu produse, promoții pentru aceste produse,
promovarea vânzărilor pentru terți, distribuirea
eșantioanelor.

───────

(210) M 2021 05076
(151) 05/07/2021
(732) ALEXANDRU ADRIAN

DUMITRESCU, STR. RAUL
DOAMNEI NR. 6B, BL. TS3, AP.
5, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA
DRAGOS NICOLAE NICOLESCU,
STR. EMIL RACOVITA NR. 70/2D2,
JUDETUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(540)
DENTAL REVIEW

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

41. Organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor simpozioanelor,
servicii de traducere și interpretare
lingvistică, publicarea cărților și textelor,
altele decât cu scop publicitar, servicii
de reporteri de știri, reportaje fotografice,
fotografie, anumite servicii de scriere, de
exemplu: scenariști, compozitori, organizarea și
susținerea colocviilor, organizarea și susținerea
conferințelor, organizarea și susținerea
congreselor, transfer de knov how, furnizarea
de informații în domeniul educației, servicii de
reporteri de știri, furnizarea on-line de publicații
electronice, publicarea de texte, altele decât
cele publicitare, publicarea cărților, organizarea
si susținerea de simpozioane, predare/servici
educaționale/servicii de instruire.

───────

(210) M 2021 05077
(151) 05/07/2021
(732) MANOLESCU VALENTIN, STR.

TROTUS NR. 46, BL. 46, AP.45,
JUD. VRANCEA, MUN. FOCSANI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)

zuzu

(531) Clasificare Viena:
01.15.03; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────
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(210) M 2021 05078
(151) 05/07/2021
(732) OLD BISART SRL, REPUBLICII

NR. 133, COMUNA SASCUT,
JUDEȚUL BACĂU, SASCUT,
BACĂU, ROMANIA

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

(540)

CONSTANTIN OANCEA
ICOANA SUFLETULUI MEU

(531) Clasificare Viena:
06.01.01; 24.13.25; 27.05.01; 26.04.05;
29.01.13

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

clase:
16. Pictură bisericească și icoane în stil bizantin,
picturi, picturi artistice, reproduceri de picturi,
picturi și lucrări caligrafice, picturi (tablouri)
înrămate sau nu, fotografii, materiale de desen
și materiale pentru artiști, pensule, materiale
didactice și de instruire, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, paspartuuri
pentru tablouri, paspartuuri pentru fotografii sau
tablouri, cărți religioase.
41. Servicii de picturi de portrete, servicii
educative în arta picturii, închiriere de
picturi și lucrări de caligrafie, educație,
instruire, divertisment, activități sportive și
culturale, furnizare de cursuri de instruire
online, educaţie religioasă, traducere lingvistică,
activități culturale, ateliere organizate în
scopuri culturale, acreditare de competențe

profesionale, coordonare de activități culturale,
furnizare de informații despre activități culturale,
îndrumare, cursuri de pregătire pe teme
religioase.

───────

(210) M 2021 05079
(151) 05/07/2021
(732) ASOCIAȚIA PRIETENII DILEMEI,

STRADA ICOANEI NR. 110, AP.
10, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DILEME

(531) Clasificare Viena:
02.03.17; 12.01.09; 12.01.15; 27.05.01

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

9. Materiale înregistrate, descărcabile,
conținut media, descărcabil, broşuri
electronice, descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, publicaţii electronice interactive,
publicaţii electronice care conţin jocuri, publicaţii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicaţii electronice, descărcabile sub formă
de reviste, publicaţii eletronice descărcabile în
domeniul jocurilor video, publicaţii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de pe
internet.
16. Publicatii, materiale tipărite, publicații
periodice tipărite, în special reviste tipărite,
publicații periodice în domeniul culturii, teatrului,
filmelor, dansului, artelor figurative, broșuri
tipărite, broșuri cu program pentru colecționari,
caricaturi, publicaţii promoţionale, publicaţii
imprimate, publicaţii educative, publicaţii de
reclame, anuare, publicaţii imprimate în
domeniul calculatoarelor.
35. Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, închiriere de spaţiu publicitar în
broşuri, distribuţie de fluturaşi, broşuri, materiale
tipărite şi mostre în scop publicitar, distribuire
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de reclame şi material publicitar (pliante, broşuri,
foi volante şi mostre), distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broşuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanţă pe bază
de catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, pregătire de publicaţii publicitare, servicii
de abonamente la publicații, pentru terţi, servicii
de abonamente la publicaţii online, pentru
terţi, cercetare de piaţă pentru compilarea de
informaţii despre cititorii publicaţiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicaţii
electronice, descărcabile.
38. Transmisie on-line de publicaţii electronice.
41. Servicii educative și de instruire, servicii
al căror scop este divertismentul, amuzamentul
sau recreația persoanelor, cum ar fi: servicii
culturale, educaționale sau de amuzament
furnizate de parcuri de divertisment, galerii
de artă și muzee, precum și prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare, către
public, în scop cultural sau educațional, pregatire
servicii de bibliotecă și închirierea de produse
media, cursuri de pregatire pe teme filozofice,
organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor și simpozioanelor,
servicii de traducere și interpretare lingvistică,
publicarea cărților și textelor, altele decât textele
cu scop publicitar, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri , publicare multimedia
de reviste, jurnale şi ziare, publicare pe
internet a unui ziar pentru clienţi, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate care conţine informaţii
extrase din ziare, servicii de bibliotecă online,
şi anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
şi imagini printr-o reţea online de calculatoare,
publicare de publicaţii periodice, împrumut
de cărţi şi publicaţii periodice, publicare de
cărţi şi periodice electronice online, publicare
electronica online de periodice, jurnale şi cărţi,
publicare de periodice, jurnale şi cărţi în
format electronic, publicare de cărţi electronice
şi periodice pe internet, servicii de publicare
a publicaţiilor periodice şi neperiodice, altele
decât textele publicitare, publicare de broşuri,
editare de publicaţii, publicare de publicaţii
medicale , publicaţii de literatură didactică,
furnizare de publicaţii electronice, împrumut
de publicaţii imprimate , furnizare de publicaţii
online, publicare multimedia a publicaţiilor
electronice, furnizare de publicaţii electronice
online, nedescărcabile, împrumut de cărţi
şi de alte publicaţii, furnizare de publicaţii

electronice pentru învăţarea limbilor , furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
publicaţiilor furnizare de publicaţii electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii ,
furnizarea de publicaţii electronice, care nu pot
fi descărcate, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, servicii de reporteri
de știri, reportaje fotografice, fotografie, servicii
de regie și producție de filme, alte decât pentru
filmele cu scop publicitar, scrierere de texte,
editare casete video.
42. Design de broşuri, de reviste, de periodice,
de carti, calendare, arte grafice, servicii de
proiectare, proiectare de software și sisteme
de computer, servicii de design interior, de
design de ambalaje, de design de arte grafice,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, servicii de digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică
a datelor, design grafic pentru materialele
promoţionale.

───────

(210) M 2021 05080
(151) 05/07/2021
(732) ASOCIAȚIA PRIETENII DILEMEI,

STRADA ICOANEI NR. 110, AP.
10, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NOUA DILEMA

(531) Clasificare Viena:
02.03.17; 12.01.15; 12.01.09; 27.05.01

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

9. Materiale înregistrate, descărcabile,
conținut media, descărcabil, broşuri
electronice, descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, publicaţii electronice interactive,
publicaţii electronice care conţin jocuri, publicaţii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicaţii electronice, descărcabile sub formă
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de reviste, publicaţii eletronice descărcabile în
domeniul jocurilor video, publicaţii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de pe
internet.
16. Publicatii, materiale tipărite, publicații
periodice tipărite, în special reviste tipărite,
publicații periodice în domeniul culturii, teatrului,
filmelor, dansului, artelor figurative, broșuri
tipărite, broșuri cu program pentru colecționari,
caricaturi, publicaţii promoţionale, publicaţii
imprimate, publicaţii educative, publicaţii de
reclame, anuare, publicaţii imprimate în
domeniul calculatoarelor.
35. Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, închiriere de spaţiu publicitar în
broşuri, distribuţie de fluturaşi, broşuri, materiale
tipărite şi mostre în scop publicitar, distribuire
de reclame şi material publicitar (pliante, broşuri,
foi volante şi mostre), distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broşuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanţă pe bază
de catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, pregătire de publicaţii publicitare, servicii
de abonamente la publicații, pentru terţi, servicii
de abonamente la publicaţii online, pentru
terţi, cercetare de piaţă pentru compilarea de
informaţii despre cititorii publicaţiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicaţii
electronice, descărcabile.
38. Transmisie on-line de publicaţii electronice.
41. Servicii educative și de instruire, servicii
al căror scop este divertismentul, amuzamentul
sau recreația persoanelor, cum ar fi: servicii
culturale, educaționale sau de amuzament
furnizate de parcuri de divertisment, galerii
de artă și muzee, precum și prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare, către
public, în scop cultural sau educațional, pregatire
servicii de bibliotecă și închirierea de produse
media, cursuri de pregatire pe teme filozofice,
organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor și simpozioanelor,
servicii de traducere și interpretare lingvistică,
publicarea cărților și textelor, altele decât textele
cu scop publicitar, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri , publicare multimedia
de reviste, jurnale şi ziare, publicare pe
internet a unui ziar pentru clienţi, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate care conţine informaţii
extrase din ziare, servicii de bibliotecă online,
şi anume furnizare de servicii de bibliotecă

electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
şi imagini printr-o reţea online de calculatoare,
publicare de publicaţii periodice, împrumut
de cărţi şi publicaţii periodice, publicare de
cărţi şi periodice electronice online, publicare
electronica online de periodice, jurnale şi cărţi,
publicare de periodice, jurnale şi cărţi în
format electronic, publicare de cărţi electronice
şi periodice pe internet, servicii de publicare
a publicaţiilor periodice şi neperiodice, altele
decât textele publicitare, publicare de broşuri,
editare de publicaţii, publicare de publicaţii
medicale , publicaţii de literatură didactică,
furnizare de publicaţii electronice, împrumut
de publicaţii imprimate , furnizare de publicaţii
online, publicare multimedia a publicaţiilor
electronice, furnizare de publicaţii electronice
online, nedescărcabile, împrumut de cărţi
şi de alte publicaţii, furnizare de publicaţii
electronice pentru învăţarea limbilor , furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
publicaţiilor furnizare de publicaţii electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii ,
furnizarea de publicaţii electronice, care nu pot
fi descărcate, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, servicii de reporteri
de știri, reportaje fotografice, fotografie, servicii
de regie și producție de filme, alte decât pentru
filmele cu scop publicitar, scrierere de texte,
editare casete video.
42. Design de broşuri, de reviste, de periodice,
de carti, calendare, arte grafice, servicii de
proiectare, proiectare de software și sisteme
de computer, servicii de design interior, de
design de ambalaje, de design de arte grafice,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, servicii de digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică
a datelor, design grafic pentru materialele
promoţionale.

───────
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(210) M 2021 05081
(151) 05/07/2021
(732) ASOCIAȚIA PRIETENII DILEMEI,

STRADA ICOANEI NR. 110, AP.
10, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DILEMA NOUĂ

(531) Clasificare Viena:
02.03.17; 12.01.09; 12.01.15; 27.05.01

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

9. Materiale înregistrate, descărcabile,
conținut media, descărcabil, broşuri
electronice, descărcabile, publicaţii electronice,
descărcabile, publicaţii electronice interactive,
publicaţii electronice care conţin jocuri, publicaţii
electronice înregistrate pe suport computerizat,
publicaţii electronice, descărcabile sub formă
de reviste, publicaţii eletronice descărcabile în
domeniul jocurilor video, publicaţii săptămânale
ce pot fi descărcate în format electronic de pe
internet.
16. Publicatii, materiale tipărite, publicații
periodice tipărite, în special reviste tipărite,
publicații periodice în domeniul culturii, teatrului,
filmelor, dansului, artelor figurative, broșuri
tipărite, broșuri cu program pentru colecționari,
caricaturi, publicaţii promoţionale, publicaţii
imprimate, publicaţii educative, publicaţii de
reclame, anuare, publicaţii imprimate în
domeniul calculatoarelor.
35. Furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare şi reviste, publicitate în reviste,
broşuri şi ziare, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, închiriere de spaţiu publicitar în
broşuri, distribuţie de fluturaşi, broşuri, materiale
tipărite şi mostre în scop publicitar, distribuire
de reclame şi material publicitar (pliante, broşuri,
foi volante şi mostre), distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broşuri, mostre,
în special pentru vânzările la distanţă pe bază
de catalog) indiferent dacă sunt transfrontaliere
sau nu, pregătire de publicaţii publicitare, servicii
de abonamente la publicații, pentru terţi, servicii
de abonamente la publicaţii online, pentru

terţi, cercetare de piaţă pentru compilarea de
informaţii despre cititorii publicaţiilor, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu publicaţii
electronice, descărcabile.
38. Transmisie on-line de publicaţii electronice.
41. Servicii educative și de instruire, servicii
al căror scop este divertismentul, amuzamentul
sau recreația persoanelor, cum ar fi: servicii
culturale, educaționale sau de amuzament
furnizate de parcuri de divertisment, galerii
de artă și muzee, precum și prezentarea
operelor de artă vizuale sau literare, către
public, în scop cultural sau educațional, pregatire
servicii de bibliotecă și închirierea de produse
media, cursuri de pregatire pe teme filozofice,
organizarea expozițiilor cu scop educațional
sau cultural, organizarea și coordonarea
conferințelor, congreselor și simpozioanelor,
servicii de traducere și interpretare lingvistică,
publicarea cărților și textelor, altele decât textele
cu scop publicitar, publicare de ziare, periodice,
cataloage şi broşuri , publicare multimedia
de reviste, jurnale şi ziare, publicare pe
internet a unui ziar pentru clienţi, publicare
de ziare electronice accesibile prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei baze
de date computerizate care conţine informaţii
extrase din ziare, servicii de bibliotecă online,
şi anume furnizare de servicii de bibliotecă
electronică referitoare la ziare, reviste, fotografii
şi imagini printr-o reţea online de calculatoare,
publicare de publicaţii periodice, împrumut
de cărţi şi publicaţii periodice, publicare de
cărţi şi periodice electronice online, publicare
electronica online de periodice, jurnale şi cărţi,
publicare de periodice, jurnale şi cărţi în
format electronic, publicare de cărţi electronice
şi periodice pe internet, servicii de publicare
a publicaţiilor periodice şi neperiodice, altele
decât textele publicitare, publicare de broşuri,
editare de publicaţii, publicare de publicaţii
medicale , publicaţii de literatură didactică,
furnizare de publicaţii electronice, împrumut
de publicaţii imprimate , furnizare de publicaţii
online, publicare multimedia a publicaţiilor
electronice, furnizare de publicaţii electronice
online, nedescărcabile, împrumut de cărţi
şi de alte publicaţii, furnizare de publicaţii
electronice pentru învăţarea limbilor , furnizare
de servicii de divertisment prin intermediul
publicaţiilor furnizare de publicaţii electronice
online nedescărcabile în domeniul muzicii ,
furnizarea de publicaţii electronice, care nu pot
fi descărcate, furnizare de publicaţii electronice
dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet, nedescărcabile, furnizare de publicaţii
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dintr-o reţea globală de calculatoare sau de pe
internet care pot fi consultate, servicii de reporteri
de știri, reportaje fotografice, fotografie, servicii
de regie și producție de filme, alte decât pentru
filmele cu scop publicitar, scrierere de texte,
editare casete video.
42. Design de broşuri, de reviste, de periodice,
de carti, calendare, arte grafice, servicii de
proiectare, proiectare de software și sisteme
de computer, servicii de design interior, de
design de ambalaje, de design de arte grafice,
conversia datelor sau documentelor din format
fizic în format electronic, servicii de digitalizarea
documentelor (scanare), stocarea electronică
a datelor, design grafic pentru materialele
promoţionale.

───────

(210) M 2021 05082
(151) 05/07/2021
(732) KARİN AGAVNİ TOPALYAN,

ADNAN KAHVECI MAHALLESI,
BÜYÜKDERE CADDESI, NO:
20, BEYLIKDÜZÜ - İSTANBUL,
TURCIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, AP. 19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

kalRO

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.17;
26.11.01

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

clase:
6. Minereuri de metale neprețioase, metale
comune și aliajele acestora și semifabricatele
realizate din aceste materiale, fontă pentru
utilizare în construcții, armături metalice pentru
construcții, metale obișnuite sub formă de
tablă, tijă, bară sau bloc, mărfuri și materiale
din metal obișnuit utilizate pentru depozitare,
ambalare, ambalare și protectie, containere
metalice (depozitare, transport), clădiri metalice,

rame metalice pentru construcții, stâlpi metalici
pentru construcții, cutii metalice, containere
metalice pentru ambalare, folie de aluminiu,
garduri din metal, bariere de protecție din metal,
tuburi din metal, containere de depozitare din
metal, containere din metal pentru transportul
mărfurilor, scări din metal, produse din metal
obișnuit pentru filtrare, și anume ecrane
metalice pentru ferestre, site metalice care fac
parte din canalele de scurgere, uși, ferestre,
obloane, jaluzele cadrele și armăturile lor
din metal, cabluri și fire metalice neelectrice,
articole de fierărie, mici articole de fierărie,
suruburi metalice, cuie, zavoare, piulițe metalice,
tăruși (articole de fierărie), saibe de metal,
pitoane metalice (echipament de alpinism),
lanțuri metalice, garnituri metalice pentru mobilă,
rotile metalice pentru mobilă, roți metalice,
mânere metalice pentru uși și ferestre, sarniere
metalice, spagnole metalice, broaște metalice,
chei metalice pentru încuietori, lanțuri din
metal obișnuit pentru chei, scripeți metalici (cu
excepția celor pentru mașini), tevi din metal
pentru adăpostirea conductelor de ventilație,
guri de aerisire, capace metalice pentru
guri de aerisire, tevi metalice, capace de
coș de fum, capace metalice pentru guri
de vizitare, grătare (metalice) de aerisire,
instalații de încălzire, canalizare, telefon,
electricitate subterană și aer condiționat,
panouri sau plăci metalice (neluminoase
și nemecanice) utilizate pentru semnalizare,
afișare a traseelor, scopuri publicitare, panouri
indicatoare din metal, coloane publicitare
din metal, panouri de semnalizare din
metal, indicatoare rutiere metalice, neluminoase
și nemecanizate, conducte metalice pentru
transportul lichidelor și gazelor, tevi de foraj
din metal și accesoriile metalice ale acestora,
valve metalice (altele decât părți de mașini),
cuplaje metalice pentru țevi, coturi metalice
pentru țevi, cleme metalice pentru țevi, racorduri
metalice pentru conducte, seifuri (cutii durabile)
din metal, materiale metalice pentru căile ferate,
sine de cale ferata confecționate din metal,
legaturi de sine de cale ferata, macazuri de
cale ferată, borne metalice, cheiuri plutitoare din
metal pentru ancorarea vapoarelor, geamanduri
de canal (de acostare) din metal, ancore, matrite
metalice pentru turnare, altele decat parti de
masini, obiecte de artă realizate din metale
comune sau aliajele acestora, trofee din metale
comune, închideri metalice, capace de sticlă
din metal, stâlpi metalici, sarpante metalice
pentru construcții, palplanșe metalice, cadre de
eșafodaj din metal, paleți și frânghii metalice
pentru ridicare, încărcare și transport, agățătoare
metalice, fire metalice de legat, curele din metal,
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benzi metalice pentru ridicarea și transportarea
sarcinii, pene pentru roți confecționate în
principal din metal.
11. Instalații de iluminat, lumini pentru vehicule
și spații interioare si exterioare, instalații de
încălzire care utilizează combustibili solizi, lichizi
sau gazosi sau electricitate, boilere pentru
încălzire centrală, cazane pentru sistemele de
încălzire, radiatoare (încălzire), schimbătoare
de căldură, altele decât cele care sunt
componente ale mașinilor, sobe, sobe de
bucătărie, colectoare solare termice (încălzire),
generatoare de abur, gaze și ceață, cazane
de abur, altele decât părți ale mașinilor,
generatoare de acetilenă, generatoare de
oxigen, generatoare de azot, instalații de aer
condiționat și ventilare, instalații de răcire și
inghetare, dispozitive electrice și cu gaz, instalații
și aparate pentru gătit, uscare și fierbere,
aragazuri, vase de gătit electrice, încălzitoare
de apă electrice, grătare, uscătoare de rufe
electrice, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor, instalații sanitare, robinete (baterii),
instalații de duș, toalete (WC-uri), cabine de
duș și baie, căzi de baie, scaune de toaletă,
chiuvete, lavabouri, inele de etanșare pentru
robinete de apă, aparate pentru dedurizarea
apei, aparate de purificare a apei, instalații
pentru purificarea apei, instalații pentru tratarea
apei reziduale, încălzitoare de pat electrice și
pături electrice, nu pentru uz medical, perne
electrice de încălzit, încălzitoare electrice sau
neelectrice pentru picioare, termofoare, sosete
încălzite electric, filtre pentru acvarii și aparate
de filtrare a acvariului, instalații industriale
pentru gătit, uscare și răcire, pasteurizatoare și
sterilizatoare.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și produse sintetice semifabricate realizate din
aceste materiale sub formă de pulbere, bare,
panouri și folii incluse în această clasă, materiale
de oprire, etanșare și izolare: vopsele izolante,
țesături izolante, bandă și bandă izolatoare,
capace de izolare pentru mașini industriale,
compuși de etanșare pentru îmbinări, garnituri,
garnituri torice pentru scopuri de etanșare, nu
pentru robinete, țevi flexibile din cauciuc și
plastic, conducte flexibile din plastic și cauciuc,
inclusiv cele utilizate pentru vehicule, fitinguri
pentru țevi (racorduri) din plastic și cauciuc,
manșoane pentru țevi din plastic și cauciuc,
conducte flexibile din material textil, fitinguri
pentru țevi (racorduri) nemetalice, manșoane
nemetalice pentru țevi, racorduri nemetalice
pentru furtun de radiatoare pentru vehicule.
19. Nisip, pietriș, piatră maruntită, asfalt, bitum,
ciment, ghips, ipsos, beton, blocuri de marmură

pentru construcții, incluse în această clasă,
materiale de construcție (ca produse finite)
din beton, ghips, argila, argilă pentru olărit,
piatră, marmură, lemn, materiale plastice și
materiale sintetice pentru zidire, construcții,
construcții de drumuri, incluse în această
clasă, construcții nemetalice, materiale pentru
construcții nemetalice, stalpi nemetalici pentru
liniile electrice, bariere nemetalice, invelisuri
naturale și sintetice sub formă de panouri și
foi, fiind materiale de construcție, carton bitumat
pentru acoperisuri, invelisuri din bitum pentru
acoperisuri, uși și ferestre din lemn și materiale
sintetice, borne rutiere nemetalice, neluminoase
și nemecanice, monumente si statuete din piatră,
beton sau marmură, sticlă pentru construcții,
piscine prefabricate (construcții nemetalice),
nisip pentru acvarii.
35. Publicitate, servicii de marketing si relații
cu publicul, organizarea de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
sau publicitare, dezvoltarea conceptelor de
publicitate, furnizarea unei piețe online pentru
cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și servicii,
servicii de birou, servicii de secretariat, servicii
de abonamente la ziare, pentru terți, compilații
statistice, inchiriere de mașini și aparate de
birou, sistematizarea informațiilor în fișiere
electronice, servicii de preluare de mesaje
vocale pentru abonați telefonici, managementul
afacerilor, administrarea afacerilor și consultanță
în afaceri, servicii de contabilitate, consultanță
în afaceri, recrutare de personal, plasare de
personal, agenții de ocupare a forței de muncă,
servicii de agenții de import-export, servicii de
plasare temporară a forței de muncă, vânzare
prin licitație publică, regruparea in avantajul
tertilor a produselor diverse, si anume: minereuri
de metale neprețioase, metale comune și aliajele
acestora și semifabricatele realizate din aceste
materiale, fontă pentru utilizare în construcții,
armături metalice pentru construcții, metale
obișnuite sub formă de tablă, tijă, bară sau
bloc, mărfuri și materiale din metal obișnuit
utilizate pentru depozitare, ambalare, ambalare
și protectie, containere metalice (depozitare,
transport), clădiri metalice, rame metalice pentru
construcții, stâlpi metalici pentru construcții, cutii
metalice, containere metalice pentru ambalare,
folie de aluminiu, garduri din metal, bariere de
protecție din metal, tuburi din metal, containere
de depozitare din metal, containere din metal
pentru transportul mărfurilor, scări din metal,
produse din metal obișnuit pentru filtrare,
și anume: ecrane metalice pentru ferestre,
site metalice care fac parte din canalele de
scurgere, uși, ferestre, obloane, jaluzele cadrele
și armăturile lor din metal, cabluri și fire metalice
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neelectrice, articole de fierărie, mici articole
de fierărie, suruburi metalice, cuie, zavoare,
piulițe metalice, tăruși (articole de fierărie),
saibe de metal, pitoane metalice (echipament
de alpinism), lanțuri metalice, garnituri metalice
pentru mobilă, rotile metalice pentru mobilă,
roți metalice, mânere metalice pentru uși și
ferestre, sarniere metalice, spagnole metalice,
broaște metalice, chei metalice pentru încuietori,
lanțuri din metal obișnuit pentru chei, scripeți
metalici (cu excepția celor pentru mașini), tevi
din metal pentru adăpostirea conductelor de
ventilație, guri de aerisire, capace metalice
pentru guri de aerisire, tevi metalice, capace
de coș de fum, capace metalice pentru guri
de vizitare, grătare (metalice) de aerisire,
instalații de încălzire, canalizare, telefon,
electricitate subterană și aer condiționat,
panouri sau plăci metalice (neluminoase
și nemecanice) utilizate pentru semnalizare,
afișare a traseelor, scopuri publicitare, panouri
indicatoare din metal, coloane publicitare
din metal, panouri de semnalizare din
metal, indicatoare rutiere metalice, neluminoase
și nemecanizate, conducte metalice pentru
transportul lichidelor și gazelor, tevi de foraj
din metal și accesoriile metalice ale acestora,
valve metalice (altele decât părți de mașini),
cuplaje metalice pentru țevi, coturi metalice
pentru țevi, cleme metalice pentru țevi, racorduri
metalice pentru conducte, seifuri (cutii durabile)
din metal, materiale metalice pentru căile ferate,
sine de cale ferata confecționate din metal,
legaturi de sine de cale ferata, macazuri de
cale ferată, borne metalice, cheiuri plutitoare din
metal pentru ancorarea vapoarelor, geamanduri
de canal (de acostare) din metal, ancore,
matrite metalice pentru turnare, altele decat
parti de masini, obiecte de artă realizate din
metale comune sau aliajele acestora, trofee
din metale comune, închideri metalice, capace
de sticlă din metal, stâlpi metalici, sarpante
metalice pentru construcții, palplanșe metalice,
cadre de eșafodaj din metal, paleți și frânghii
metalice pentru ridicare, încărcare și transport,
agățătoare metalice, fire metalice de legat,
curele din metal, benzi metalice pentru ridicarea
și transportarea sarcinii, pene pentru roți
confecționate în principal din metal, instalații de
iluminat, lumini pentru vehicule și spații interioare
si exterioare, instalații de încălzire care utilizează
combustibili solizi, lichizi sau gazosi sau
electricitate, boilere pentru încălzire centrală,
cazane pentru sistemele de încălzire, radiatoare
(încălzire), schimbătoare de căldură, altele
decât cele care sunt componente ale mașinilor,
sobe, sobe de bucătărie, colectoare solare
termice (încălzire), generatoare de abur, gaze

și ceață, cazane de abur, altele decât părți ale
mașinilor, generatoare de acetilenă, generatoare
de oxigen, generatoare de azot, instalații de
aer condiționat și ventilare, instalații de răcire și
inghetare, dispozitive electrice și cu gaz, instalații
și aparate pentru gătit, uscare și fierbere,
aragazuri, vase de gătit electrice, încălzitoare
de apă electrice, grătare, uscătoare de rufe
electrice, uscătoare de păr, aparate de uscare
a mâinilor, instalații sanitare, robinete (baterii),
instalații de duș, toalete (WC-uri), cabine de
duș și baie, căzi de baie, scaune de toaletă,
chiuvete, lavabouri, inele de etanșare pentru
robinete de apă, aparate pentru dedurizarea
apei, aparate de purificare a apei, instalații
pentru purificarea apei, instalații pentru tratarea
apei reziduale, încălzitoare de pat electrice și
pături electrice, nu pentru uz medical, perne
electrice de încălzit, încălzitoare electrice sau
neelectrice pentru picioare, termofoare, sosete
încălzite electric, filtre pentru acvarii și aparate
de filtrare a acvariului, instalații industriale
pentru gătit, uscare și răcire, pasteurizatoare și
sterilizatoare, cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mică și produse sintetice semifabricate realizate
din aceste materiale sub formă de pulbere,
bare, panouri și folii, materiale de oprire,
etanșare și izolare: vopsele izolante, țesături
izolante, bandă și bandă izolatoare, capace
de izolare pentru mașini industriale, compuși
de etanșare pentru îmbinări, garnituri, garnituri
torice pentru scopuri de etanșare, nu pentru
robinete, țevi flexibile din cauciuc și plastic,
conducte flexibile din plastic și cauciuc, inclusiv
cele utilizate pentru vehicule, fitinguri pentru
țevi (racorduri) din plastic și cauciuc, manșoane
pentru țevi din plastic și cauciuc, conducte
flexibile din material textil, fitinguri pentru țevi
(racorduri) nemetalice, manșoane nemetalice
pentru țevi, racorduri nemetalice pentru furtun de
radiatoare pentru vehicule, nisip, pietriș, piatră
maruntită, asfalt, bitum, ciment, ghips, ipsos,
beton, blocuri de marmură pentru construcții,
materiale de construcție (ca produse finite) din
beton, ghips, argila, argilă pentru olărit, piatră,
marmură, lemn, materiale plastice și materiale
sintetice pentru zidire, construcții, construcții de
drumuri, construcții nemetalice, materiale pentru
construcții nemetalice, stalpi nemetalici pentru
liniile electrice, bariere nemetalice, invelisuri
naturale și sintetice sub formă de panouri și
foi, fiind materiale de construcție, carton bitumat
pentru acoperisuri, invelisuri din bitum pentru
acoperisuri, uși și ferestre din lemn și materiale
sintetice, borne rutiere nemetalice, neluminoase
și nemecanice, monumente si statuete din piatră,
beton sau marmură, sticlă pentru construcții,
piscine prefabricate (construcții nemetalice),
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nisip pentru acvarii (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, astfel de servicii
pot fi furnizate de magazinele cu amănuntul,
punctele de vânzare cu ridicata, prin intermediul
mijloacelor de comunicare electronice sau prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă.

───────

(210) M 2021 05083
(151) 05/07/2021
(732) NARMACONS-VEST SRL, STR.

LACRIMIOARELOR NR. 42, JUD.
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115,
BL. 15, SC. A, AP.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

NARMACONS-VEST

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 27.05.17; 07.03.02;
07.03.11; 14.07.09

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

───────

(210) M 2021 05084
(151) 05/07/2021
(732) SC BAMBUS SRL, STR

CARAIMAN NR. 14, JUD. VASLUI,
BARLAD, VASLUI, ROMANIA

(540)

SUPERDOG

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

31. Produse alimentare și hrană pentru animale,
alimente care conțin carne de pui pentru hrănirea
câinilor, alimente care conțin carne de vită pentru
hrănirea câinilor, alimente care conțin ficat pentru
hrănirea câinilor, alimente cu gust de carne de
vită pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust de
ficat pentru hrănirea câinilor, alimente cu gust de
pui pentru hrănirea câinilor, alimente la conservă
pentru animale, alimente pe bază de lapte pentru
animale, alimente pentru animale, care conțin
extracte din plante, alimente pentru animale, pe
bază de lapte, alimente pentru căței, biscuiți dulci
pentru a fi consumați de animale, biscuiți de ovăz
pentru a fi consumați de animale, biscuiți pentru
animale, biscuiți pentru câini, biscuiți pentru
căței, băuturi pentru animale de companie,
băuturi pentru câini, boabe procesate pentru a
fi consumate de animale, reziduuri din tratarea
grăunțelor de cereale, pentru hrana animalelor,
cereale procesate pentru a fi consumate de
animale, făină din boabe de soia (hrană pentru
animale), hrană cu gust de brânză pentru câini,
hrană de animale derivată din materie vegetală,
hrană de animale sub formă de bucăți, hrană de
animale sub formă de granule, hrană la conservă
pentru câini, hrană mixtă pentru animale, hrană
pentru animale domestice, hrană pentru câini,
hrană pentru câini de curse, lapte pentru
utilizare ca aliment pentru câini, lapte praf pentru
animale, lapte praf pentru căței, lapte praf pentru
hrana animalelor, oase comestibile și sticksuri
pentru animale de casă, oase de mestecat
pentru câini, oase de ros digestibile pentru câini,
oase pentru câini, preparate alimentare pentru
câini.

───────

35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor
a produselor diverse din producţie proprie şi
a unor terţi, in special mașini profesionale
și accesorii, unelte, scule si articole de uz
caznic și industrial (exceptând transportul lor),
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii pot
fi asigurate de magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau online
de produse diverse, servicii de magazin fizic
sau on-line de comercializare cu amănuntul şi/
sau cu ridicată, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de cercetare şi informaţii de piaţă (promovare).
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(210) M 2021 05085
(151) 05/07/2021
(732) SC RANGRIZ SRL, ŞOS.

OLTENIŢEI, NR. 195, JUD. ILFOV,
POPEŞTI LEORDENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL, BLD. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BLACKWEISS RANGRIZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.10

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
portocaliu

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

2. Vopsele, vernisuri și lacuri, produse pentru
prevenirea coroziunii și a deteriorării lemnului,
coloranți, nuanțatori, cerneluri pentru tipărire,
marcare și gravare, rășini naturale în stare
brută, metale sub formă de folie și pulbere
pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire
și artă, coloranți cu alizarină, vopsele pe
bază de aluminiu, pudră de aluminiu pentru
vopsire, coloranți cu anilină, annatto (substanță
colorantă), preparate anti-corozive, benzi anti-
corozive, vopsele anti- vegetative, unsori anti-
corozive, uleiuri anti-corozive, preparate anti-
corozive, preparate anti-mătuire pentru metale,
vopsele pe bază de azbest, auramină, vopsele
bactericide, badigeon, preparate de legare
pentru vopsele/aglutinanți pentru vopsele, vemis
bitum, lac de asfalt, pulbere de bronz pentru
vopsire, lacuri pentru bronz, balsam de
canada, caramel (colorant alimentar), negru
de fum (pigment), carbonil (conservare lemn),
vopsele ceramice, materiale de acoperire
pentru carton asfaltat (vopsele), materiale de
acoperire (vopsele), oxid de cobalt (colorant),
carmin de coșenilă, colofoniu, coloranți pentru
băuturi, coloranți pentru unt, coloranți pentru
bere, coloranți/substanțe colorante, coloranți
pentru lichioruri, coloranți pentru restaurarea
mobilierului în formă de markeri, învelișuri anti-

graffiti (vopseluri), toner pentru imprimante și
fotocopiatoare, cartușe de cerneală, umplute,
pentru imprimante și fotocopiatoare, copal,
vernis de copal, creozot pentru conservarea
lemnului, vopsele pe bază de apă, nuanțatori
de culoare, nuanțatori de culoare pentru lemn,
extracte pentru nuanțatorii de culoare pentru
lemn/substanțe colorante pentru lemn, emailuri
(vernisuri), emailuri pentru pictură/vopsele de
email, cerneală de gravură, vopsele ignifuge,
fixatori pentru acuarele, fixatori (vernisuri), folie
metalică pentru utilizare în vopsire, decorare,
tipărire și artă, coloranți alimentari, gamboge
pentru vopsire, glazuri (vopsele, lacuri),
rășini gumă, gumă-lac/șelac, indigo (colorant),
cerneală pentru articolele din piele, finisaje
pentru pardoseli din lemn, cerneală pentru
imprimante și fotocopiatoare, vopsele anti-urină,
cartușe de cerneală comestibilă, umplute, pentru
imprimante, cerneluri comestibile, lacuri, negru
de fum (pigment, lapte de var, malț caramel
(colorant alimentar), coloranți cu malț, cerneală
pentru marcarea animalelor, mastic (rășină
naturală), metale în formă de pulbere pentru
utilizare în vopsire, decorare, tipărire și artă,
mordanți, rășini naturale, brute, vopsele de ulei
pentru utilizare în artă, uleiuri pentru conservarea
lemnului, oxid portocaliu de plumb/ litargă, petice
de vopsea repoziționabile, vopsele, hârtie pentru
colorarea ouălelor de paști, pigmenți, grunduri,
paste de tipar (cerneală), cerneală tipografică,
preparate de protecție pentru metale, oxid roșu
de plumb/miniu, șofran (colorant), sandarac,
coloranți pentru încălțăminte, sicativi (agenți de
uscare) pentru vopsele, pământ de sienna, pastă
de argint, emulsii de argint (pigmenți), pulberi de
argint, țunder (colorant), baițuri pentru articolele
din piele/ mordanți pentru articolele din piele,
sumac pentru vernisuri, agenți de îngroșare
pentru vopsele, diluanți pentru vopsele, diluanți
pentru lacuri, dioxid de titan (pigment), cartușe
toner, umplute, pentru imprimante și copiatoare,
turmeric (colorant), terebentină (diluant pentru
vopsele), strat protector pentru șasiul vehiculului/
strat de acoperire pentru șasiul vehiculului,
vernisuri, vopsele acuarele pentru utilizare în
artă, alb de plumb, lapte de var, materiale
de acoperire pentru lemn (vopsele), mordanți
pentru lemn, baițuri pentru lemn, / conservanți
pentru lemn, lemn galben (colorant), oxid de zinc
(pigment).

───────
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(210) M 2021 05086
(151) 05/07/2021
(732) MILTON SECURITY S.R.L., STR.

PRINCIPALA, NR. 126, SAT
CURTENI, JUD. MUREŞ, COMUNA
SÎNTANA DE MUREŞ, MUREȘ,
ROMANIA

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

(540)

MILTON SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.08; 29.01.15; 26.04.01;
26.04.03; 26.05.01; 25.01.05; 03.01.02;
23.01.01

(591) Culori revendicate:maro, galben, auriu,
negru, gri

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

45. Servicii de paza şi securitate pentru protectia
fizica a bunurilor materiale si a persoanelor,
servicii de pază și protecție, servicii de pază,
servicii de pază pe timp de noapte, servicii de
securitate fizică, servicii de securitate pentru
clădiri, servicii de securitate pentru protecția
fizică a persoanelor, servicii de securitate pentru
protejarea proprietății și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 05087
(151) 05/07/2021
(732) TELELEU-SPATARU CRISTIAN-

MARIAN, BD AVIATORILOR
NR.18 ET 3 AP 7, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010000, ROMANIA

(540)

SMARTICITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou

───────

(210) M 2021 05088
(151) 05/07/2021
(732) SC CROWN ESTATES SRL,

CARDINAL IULIU HOSU, NR
18 A, APT 10, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, 547526, CLUJ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, KOOS FERENCZ,
BLOC 21, APARTAMENT 44, JUD.
MURES, TÂRGU MUREȘ, 547526,
MUREȘ, ROMANIA

(540)

NEO
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(531) Clasificare Viena:
27.05.05; 26.03.23

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

36. Servicii imobiliare, consultanță imobiliară,
agenție imobiliară, furnizare de informații
privind piața proprietăților imobiliare, servicii de
consultanță în materie imobiliară.
41. Educaţie cu privire la sistemul imobiliar,
furnizarea de cursuri de instruire referitoare la
sistemul imobiliar, servicii educaționale și de
instruire cu privire la administrația imobiliară .

───────

(210) M 2021 05089
(151) 05/07/2021
(732) TIBERIU-COSMIN DANETIU, STR.

C-TIN DANIEL 3, ET. 1, AP. 2,
SECTOR 1, BUCURESTI, 010631,
ROMANIA

(540)
GRILLERIA

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

41. Divertisment
43. Servicii de alimentație publică

───────

(210) M 2021 05090
(151) 05/07/2021
(732) RALUCA - PAULA HARNAGEA,

STR. AUREL VLAICU NR.98, BL.1,
SC.B, ET.2, JUD. IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

1R AESTHETIC CLINIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.12

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

44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală, servicii
oferite de centre de sănătate, servicii de terapie
fizică, servicii de îngrijire medicală, tratament
cosmetic, servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, consultanţă şi servicii de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, servicii
de consultanță cu privire la tratamentele de
înfrumusețare

───────
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(210) M 2021 05091
(151) 05/07/2021
(732) MARIAN PETCU, CALEA

MOSILOR NR. 272, BL. 16, SC.
C, ET. 3, AP. 71, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) COSMOVICI SI ASOCIATII SRL,
STRADA POVERNEI NR 7, ET. 2,
AP. 6, SECTOR 1, BUCURESTI,
010641, ROMANIA

(540)
Farmacia Ana-Maria - Noi

suntem o poveste frumoasă!
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, uleiuri eterice, uleiuri pentru
îngrijirea pielii (nemedicinale), parfumuri,
preparate cosmetice nemedicinale, produse
cosmetice si preparate cosmetice, produse
cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, preparate pentru îngrijirea pielii, a
ochilor si a unghiilor, preparate şi tratamente
pentru păr, produse cosmetice de îngrijire a
frumuseţii, produse cosmetice pentru îngrijirea
pielii, preparate cosmetice pentru îngrijirea
părului, preparate pentru curăţarea şi îngrijirea
corpului, geluri de masaj, altele decât cele pentru
uz medicinal, balsamuri de păr (balsamuri-
şampon), loţiune de baie, loţiune pentru piele,
loţiune pentru curăţarea tenului, cremă de bază
(preparat cosmetic), cremă cosmetică pentru
piele.
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
biotice, băuturi de uzmedical, alifii medicinale,
alifii medicamentoase mentolate, pentru mai
multe scopuri, unguente medicinale, unguente
medicinale pentru aplicarea pe piele, picături
nazale de uz medicinal, inhalanţi, preparate
farmaceutice de inhalat pentru tratarea
bolilor şi dereglărilor respiratorii, preparate
farmaceutice, stimulente respiratorii, produse
pentru împrospătarea respiraţiei de uz medical,
creme farmaceutice, preparate medicale.
35. Marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntulde preparate farmaceutice şi
sanitare şi de produse medicale, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la produse

cosmetice şifarmaceutice, servicii de publicitate
pentru produse cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselorcosmetice, de parfumerie,
de înfrumuseţare şi farmaceutice, servicii de
informare şi de consiliere comercialăpentru
consumatori în domeniul produselor cosmetice şi
farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, consultaţii în domeniul
farmaceutic, servicii de consiliereprivind
produsele farmaceutice, furnizare de informaţii
referitoare la produse farmaceutice, eliberare
deproduse farmaceutice, pe bază de prescripţie
medicală, consultanţă şi servicii de informaţii
oferite pe internet,referitoare la produse
farmaceutice, consiliere cu privire la produse
cosmetice.

───────

(210) M 2021 05092
(151) 05/07/2021
(732) CLINICA ORL AS MEDICAL

S.R.L., STR. TROTUȘ, NR. 5,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) SIMION & BACIU -
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA SRL, STR.
NATAȚIEI NR. 63, SECTOR 1,
BUCURESTI, 013322, ROMANIA

(540)

ASMEDICAL SĂNĂTATEA
TA PE MÂINI BUNE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.01.03; 29.01.15;
27.05.21

(591) Culori revendicate:verde deschis,
verde, alb, galben, portocaliu, gri
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

44. Servicii medicale, servicii de analize
medicale, servicii ale clinicilor medicale,
servicii de îngrijiri medicale, furnizare de
servicii medicale, servicii medicale oferite
de clinici medicale, servicii de examinări
medicale, servicii de consultanţă legate de
servicii medicale, servicii medicale de staţiuni
balneare, servicii oferite de clinici medicale,
servicii pentru pregătirea rapoartelor medicale,
servicii medicale şi de sănătate, servicii
de caritate, respectiv furnizarea de servicii
medicale, servicii de recuperare a informaţiilor
medicale, servicii de furnizare de informaţii
medicale, servicii medicale de evaluare a
sănătăţii, servicii medicale de staţiune de
tratament, furnizare de informaţii despre servicii
medicale, servicii de consultanţă în domeniul
asistenţei medicale, servicii medicale, şi anume,
fertilizare în vitro, servicii medicale pentru
diagnosticarea bolilor corpului omenesc, servicii
medicale oferite printr-o reţea de furnizori de
servicii medicale pe bază contractuală, servicii
medicale pentru tratamentul afecţiunilor corpului
omenesc, servicii medicale de diagnostic
(testare şi analiză), servicii consultative privind
aparate şi instrumente medicale, servicii de
clinici medicale şi de sănătate, servicii de
informaţii medicale furnizate pe internet, servicii
medicale în domeniul tratamentului durerilor
cronice, servicii de consiliere în materie de
probleme medicale, servicii de vizite medicale
la domiciliu, servicii de consiliere în materie de
instrumente medicale, consultanţă şi servicii de
informaţii despre produse medicale, servicii de
caritate, respectiv furnizarea de servicii medicale
pentru persoane cu nevoi speciale, servicii de
tratamente medicale oferite de un centru spa,
servicii de teste medicale pentru diagnosticul
şi tratamentul bolilor, servicii de analize
medicale pentru diagnosticul şi pronosticul
bolilor, servicii de analize medicale în cadrul
tratamentului pacienţilor spitalizați, servicii de
tratamente medicale oferite de clinici şi spitale,
servicii de clinici medicale de zi pentru copii,
servicii medicale paleative, furnizare de servicii
medicale online, servicii de asistenţă şi analize
medicale referitoare la tratamentul pacienţilor,
servicii oferite de laboratoare medicale pentru
analiza probelor recoltate de la pacienţi, servicii
de analize medicale în cadrul tratamentului
pentru persoane, prestate de un laborator
medical, servicii oferite de laboratoare medicale
pentru analiza probelor recoltate de la pacienţi.

───────

(210) M 2021 05093
(151) 05/07/2021
(732) SC AUTO SCHUNN SRL, CALEA

RADNEI, NR. 247, JUDETUL
ARAD, ARAD, ARAD, ROMANIA

(540)
Rulate de cea

mai buna calitate
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat.

───────

(210) M 2021 05094
(151) 05/07/2021
(732) OLGA MISCARI, STR. PROF. ION

INCULET, NR. 5, BL. 675, SC. C,
ET. 3, AP. 14, JUDETUL IASI, IASI,
700720, IAȘI, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Surprize la Domiciliu

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.01; 29.01.06;
09.01.10

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

clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agentii
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, actualizarea informațiilor
publicitare într-o bază de date computerizată,
administrare în materie de activități de
marketing, administrare în materie de metode de
vânzare, administrare în materie de planificare
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a afacerilor, administrare și compilare de
baze de date computerizate, administrarea
afacerilor, administrarea afacerilor comerciale,
administrație comercială, afaceri comerciale,
servicii de comert cu amanuntul si cu ridicata,
comerț si servicii de informare a consumatorilor,
compilare computerizată a listelor cu clienți,
compilare computerizată a listelor cu comenzi,
compilare computerizată a datelor din gestiunea
stocurilor, cordonare, pregătire și organizare
de expoziții și târguri comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, desfășurare de vânzări
prin licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii
de administrare a afacerilor, administrare
a afacerilor pentru artiști din domeniul
divertismentului, managementul de afaceri al
locurilor amenajate pentru divertisment, vânzare
cu amănuntul de carduri preplătite ale terților
pentru cumpărarea de servicii de divertisment.

───────

(210) M 2021 05095
(151) 05/07/2021
(732) RIVIAN IP HOLDINGS, LLC,

13250 N. HAGGERTY ROAD,
MASSACHUSETTS, PLYMOUTH,
48170, MASSACHUSETTS,
STATELE UNITE ALE AMERICII

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

(540)
RIVIAN

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare și motoare cu combustie
internă, 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, distribuitoare automate,
mașini pentru alinierea caroseriei și cadrelor de
vehicule și piese de schimb structurale pentru
acestea, distribuitoare pentru vehicule, filtre de
aer pentru motoare și motoare cu combustie
internă pentru vehicule, cilindri de motor pentru
vehicule, generatoare pentru vehiculele terestre,
dispozitive de aprindere pentru motoarele
vehiculelor terestre, accesorii pentru vehicule, și
anume bene cu gheare și lame pentru lucrări de
terasamente și produse vărsate, compresoare
pneumatice şi hidraulice pentru vehicule, piese
pentru vehicule terestre, și anume cablaj
aprindere bujii, pompe de ulei pentru vehicule
terestre, colector ca parte a sistemului de
evacuare, pompe de combustibil pentru vehicule
terestre, pompe de apă pentru vehicule terestre,
piese pentru vehicule, și anume supape de
alimentare pentru carburatoare, piese pentru
vehicule, și anume acoperitori pentru came,
piese pentru vehicule, și anume colectoare
de admisie, piese pentru vehicule, și anume
protecţii cu came pentru motoare, piese pentru
vehicule, și anume carcase pentru motor, piese
pentru vehicule, și anume culbutoare, piese
pentru vehicule, și anume tacheţi, piese pentru
vehicule, și anume răcitoare de ulei, piese
pentru vehicule, și anume răsuflătoare pentru
gazele din carter, piese pentru vehicule, și
anume buşoane şi capace pentru rezervoarele
de ulei, piese pentru vehicule, și anume
rezervoare de ulei, amortizoare de zgomot
ca piese pentru sisteme de evacuare pentru
vehicule, părți pentru motoare de vehicule



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/07/2021

terestre cu combustie internă, și anume biele,
piese mecanice de motoare pentru vehicule
terestre, indicatoare de nivel pentru vehicule,
curele de distribuţie pentru motoarele vehiculelor
terestre, pompe de combustibil pentru motoare
de vehicule terestre, alternatoare pentru vehicule
terestre, generatoare de electricitate care pot
fi folosite şi ca motoare electrice pentru
vehicule, piese pentru vehicule, și anume
carburatoare, piese de injectoare de combustibil
pentru motoarele vehiculelor terestre şi de apă,
compresoare de aer pentru vehicule, cilindri
de motor pentru vehicule terestre, motoare
pentru ştergătoarele de parbriz ale vehiculelor
maritime şi terestre, piese de motor de vehicule,
și anume instalații de răcire a aerului de
alimentare și piesele lor componente, piese
de motor pentru vehicule, şi anume răcitoare
intermediare de aer, fire de aprindere pentru
motoarele vehiculelor, tobe de eşapament pentru
vehicule terestre, convertizoare catalitice pentru
ţevi de eşapament, mecanisme de aprindere
electronică pentru vehicule, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, filtre de combustibil
pentru motoarele vehiculelor, arbori cu came
pentru motoare de vehicule, radiatoare pentru
vehicule.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi ı̂nvăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
ı̂nregistrarea, transmiterea,reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau ı̂not, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru ı̂not subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, interfeţe
pentru calculatoare, programe de calculator
pentru elaborarea de interfețe pentru utilizatori,
aparate cu baterii electrice conectate fără fir
cu software incorporat care se poate actualiza
de la distanță și firmware pentru stocarea și
descărcarea electricității stocate pentru utilizare
în locuințe și clădiri, aparate cu baterii electrice
conectate fără fir cu software incorporat care se
poate actualiza de la distanță și firmware pentru

stocarea și descărcarea electricității stocate
furnizate de o rețea sau la o rețea de energie
electrică sau la altă sursă de generare a energiei
electrice pentru stabilizarea și satisfacerea
cererii de electricitate și pentru scopurile
de utilizare, software de calculator pentru
monitorizarea, optimizarea şi reglarea stocării şi
descărcării energiei stocate la şi de la astfel de
aparate cu baterie electrică, conectate fără fir,
baterii pentru alimentarea cu energie electrică
a motoarelor de vehicule electrice, conector
de alimentare montat pe perete pentru energia
electrică pentru încărcarea vehiculelor electrice,
conector de alimentare mobil care se bagă în
priză pentru energie electrică pentru încărcarea
vehiculelor electrice, software descărcabil sub
forma unei aplicaţii mobile pentru monitorizarea
încărcării electrice şi stării vehiculelor şi
pentru controlul de la distanţă al vehiculului,
software descărcabil sub formă de software de
sistem de operare pentru vehicule, aparate de
comandă pentru vehicule (calculatoare de bord),
dispozitive pentru localizarea şi recuperarea
vehiculelor programate pentru a folosi sisteme
de poziţionare globală (gps) şi telecomunicaţii
celulare, aparate de radio pentru vehicule,
sisteme de alarmă antiefracție, încărcătoare de
baterii destinate utilizării cu baterii de vehicule,
sisteme de control a vitezei de croazieră
pentru vehicule cu motor, echipamente de
siguranţă pentru vehicule, şi anume monitoare
electronice pentru vibraţii, şoc, mişcare, unghi,
temperatură şi voltaj, echipamente pentru
siguranţa vehiculelor, şi anume sisteme de
supraveghere la bordul vehiculelor, formate
din camere de filmat şi monitoare pentru
expunerea şi limitarea punctelor oarbe pe
ambele laturi ale vehiculului, transmițătoare
fără fir cu tehnologie de colectare și afișare
pentru starea și urmărirea tuturor tipurilor de
vehicule în medii locale, baterii galvanice pentru
vehicule, echipamente de siguranţă pentru
vehicule, şi anume dispozitive electronice pentru
monitorizarea presiunii anvelopelor, echipament
de siguranţă pentru vehicule, şi anume senzori
şi camere video pentru marşarier, sisteme
pentru echilibrarea roților pentru vehiculele
terestre, sisteme de acces fără cheie şi
sistem de chei de contact fără cheie pentru
autovehicule, care conţin un microprocesor, un
receptor de semnale electronice şi un breloc
cu emiţător de semnale electronice, indicatoare
de viteză pentru vehicule, detectoare radar
pentru vehicule, senzori gps montați pe vehicul
pentru determinarea vitezei de mișcare pentru
un vehicul, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, piese
de motor pentru vehicule, și anume aparate
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de reglare a temperaturii, echipament audio
pentru vehicule, si anume aparate stereofonice,
difuzoare, amplificatoare, egalizatoare, filtre
audio și carcase pentru difuzoare, boxe fără
fir, difuzoare, aparate stereofonice, programe
de calculatoare (software descărcabil) pentru
controlul dispozitivelor audio, porturi de
alimentare usb, destinate utilizării în vehicule,
închizătoare electrice pentru vehicule, camere
retrovizoare pentru vehicule, unități pentru
controlul climatic al vehiculelor, dispozitive de
control fără fir pentru monitorizarea și controlul
de la distanță al funcției și stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice și mecanice,
și anume sisteme de baterii, de siguranță, de
iluminat, de urmărire și de securitate, startere
cu telecomandă pentru vehicule, sisteme pentru
localizarea, urmărirea și securitatea vehiculelor
conținând o antenă și un transmițător radio
pentru a fi amplasate îi vehicule, regulatoare de
voltaj pentru vehicule, echipament audio pentru
vehicule, și anume difuzoare pentru sisteme
audio auto, instrumente de comandă pentru
vehicule (calculatoare de bord), conectoare
electrice pentru conectarea unui autovehicul
la o remorcă, baterii pentru vehicule, aparate
electrice, și anume, staţii de încărcare
pentru încărcarea vehiculelor electrice, sisteme
computerizate de analiză a motoarelor
de vehicule, cabluri prelungitoare destinate
utilizării cu vehicule, adaptoare de energie
destinate utilizării cu vehicule, cabluri electrice
destinate utilizării cu vehicule, acumulatoare
electrice pentru vehicule, termostate pentru
vehicule, avertizoare automate de pierdere
a presiunii în pneuri pentru vehicule,
kilometraje pentru vehicule, telecomenzi
pentru acționarea alarmelor de mașină, căni
gradate, linguri pentru măsurare, software
descărcabil sub forma managementului flotei
de vehicule, software descărcabil sub forma
managementului achiziției, finanțării, închirierii,
asigurării, siguranței, securității și diagnosticului
vehiculelor, adaptoare electrice, carcase pentru
adaptoare electrice impermeabile.
11. Faruri pentru vehicule, abajururi, reflectoare
pentru vehicul de lansare, aparate de iluminat
pentru vehicule, lumini de stop pentru
vehicule de lansare, lumini de frână pentru
vehicule de lansare, dispozitive de iluminat,
și anume dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled) și dispozitive
de iluminat cu diode luminescente (led),
dispozitive de iluminat pentru vehicule, filtre
de aer pentru aparatele de aer condiționat din
compartimentele pentru pasageri ale vehiculelor,
piese pentru sisteme de încălzire și aer
condiționat, și anume radiatoare și răcitoare de

gaz pentru vehicule, dispozitive de dezghețare
pentru vehicule, bare luminoase pentru vehicule,
aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
sistem de climatizare a vehiculelor pentru
încălzire, ventilație și aer condiționat, proiectoare
pentru vehicule, proiectoare auto, instalații de
climatizare pentru vehicule, aparate de încălzire
pentru vehicule, instalații de încălzire pentru
vehicule, fierbătoare electrice, sobe portabile,
chiuvete, lămpi pentru corturi, plite incorporate
cu inducție, pulverizatoare pentru robinete.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
ı̂n aer sau pe apă, vehicule terestre și
piese și accesorii ale acestora, anume, piese
structurale și componente de propulsie sub
formă de motoare electrice, cutii de viteze și
osii, caroserii pentru vehicule cu motor, plase de
portbagaj pentru vehicule, huse adaptate pentru
vehicule, lanțuri antiderapante pentru vehicule,
petice pentru repararea anvelopelor vehiculelor,
pompe pentru umflarea anvelopelor vehiculelor,
căptuşeli interioare pentru automobile, panouri
pentru interiorul automobilelor, interioare din
piele la comandă pentru vehicule, rame pentru
plăcile de înmatriculare auto, suporturi pentru
plăcile de înmatriculare auto, tapițerii pentru
vehicule terestre, vehicule terestre electrice,
piese pentru vehicule electrice, anume, motoare,
piese pentru vehicule electrice, anume, oglinzi
retrovizoare, ștergătoare de parbriz și hayoane,
vehicul de înaltă performanță, electric, care
funcționează exclusiv cu baterie, scaune
pentru vehicule, butuci de roată/volan pentru
vehicule, roți/volane pentru vehicule, tapiţerie,
prelate adaptate pentru vehicule, volane pentru
vehicule, motoare pentru vehicule terestre,
portbagaje pentru plafon, amortizoare, arcuri,
bare pentru stabilizator și suspensii, toate
pentru vehicule, panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule, etriere de frână
pentru vehicule terestre, huse ajustabile pentru
scaune pentru vehicule, șasiuri de motor pentru
vehicule, folii de colantare din vinil pre-proiectate
adaptate special pentru vehicule, piese pentru
vehicule, și anume furtunuri pentru servodirecție,
însemne pentru vehicule terestre (sigle), perne
pentru scaune de vehicule, ansambluri de
bucut de roată pentru vehicule, portskiuri pentru
vehicule, oglinzi pentru vehicule, anume oglinzi
retrovizoare, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, cârlige special proiectate
pentru a fi utilizate în vehicule pentru a ține
accesoriile vehiculelor, parbrize pentru vehicule,
dispozitive anti-furt pentru vehicule, pneuri
pentru vehicule, camere pentru pneuri pentru
vehicule, pompe pentru umflat pneuri, piese
din plastic pentru vehicule, anume căptușeală
decorativă și de protecție extrudată din plastic
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de interior și exterior pentru automobile, vehicule
terestre, anume automobile electrice, camioane
și suv-uri, huse semi-adaptate pentru vehicule,
compresoare de frâne pneumatice pentru
vehicule terestre, cilindri de frâne pneumatice
pentru vehicule terestre, capote de motoare
pentru vehicule, șasiuri pentru autovehicule,
huse protectoare pentru scaunele vehiculelor,
piese structurale de reparații pentru camioane
și alte autovehicule, mecanism de propulsie
a vehiculelor format din ambreiaj, componente
de transmisie, arbori și diferențialuri, capace
pentru transmisii la vehicule terestre, plăcuțe de
montare de transmisie pentru vehicule terestre,
cutii de transmisie pentru vehicule terestre,
bare de remorcare pentru vehicule terestre,
protectoare împotriva stropilor (mud flaps) pentru
vehicule, trepte de atașare la vehicule terestre,
bare de remorcare pentru vehicule, jante de
roți pentru vehicule și piese structurale ale
acestora, toate vehiculele de teren (atv-uri),
senzori pentru vehicule terestre, anume, senzori
de cuplu pentru servodirecție electrică, vânduți
ca o componentă a sistemului de servodirecție,
jante de roți pentru vehicule, cutii de viteze
pentru vehicule terestre, frâne pentru vehicule,
caroserii, transmisii pentru vehicule terestre,
piese ale vehiculelor, anume apărătoare de
soare pentru parbriz, piese ale vehiculelor,
anume parasolare, piese ale vehiculelor, și
anume brațe pivotante, piese ale vehiculelor, și
anume bielete, piese ale vehiculelor, și anume
coloane de suspensie, piese ale vehiculelor, și
anume articulații homocinetice, ventile pentru
anvelope de vehicule, piese ale vehiculelor
terestre, și anume diferențialuri, protecții pentru
capotă ca părți structurale ale vehiculelor, arbori
pentru vehicule terestre, garnituri pentru frână
pentru vehicule, tambururi de frână pentru
vehicule terestre, componente ale sistemului
de suspensie pentru vehicule terestre, anume,
arcuri lamelare, componente ale sistemului de
suspensie pentru vehicule terestre, anume,
arcuri elicoidale, lame pentru ștergătoare de
parbriz pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule terestre, componente ale sistemului
de suspensie pentru vehicule terestre, anume,
egalizatoare, plăcuțe de frână cu discuri pentru
vehicule, suporturi de pahare pentru vehicule,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre și piese de înlocuit pentru acestea,
curele pentru mecanisme de transmisie pentru
vehicule terestre, sisteme de suspensie pentru
vehicule terestre, rulmenți cu bilă pentru vehicule
terestre, geam de sticlă pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, articole de fierărie pentru
frâne pentru vehicule, suporturi de biciclete
pentru vehicule, seturi de protecții pentru ax

folosite la vehiculele terestre, lagăre de osie
pentru vehicule terestre, frâne cu disc pentru
vehicule terestre, recipiente de depozitare pentru
portbagaje de acoperiș pentru vehicule terestre,
vehicule terestre sportiv-utilitare, airbaguri
pentru vehicule, geamuri de vehicule, centuri
de siguranță utilizate în vehicule, valve de
bandaje pentru pneurile vehiculelor, claxoane
pentru vehicule, piese pentru vehicule terestre,
anume, curele de transmisie, ambreiaje pentru
vehicule terestre, huse adaptate pentru vehicule
pentru autoturisme și camioane cu scopul
de a le proteja de vreme și fenomene ale
naturii, dispozitive pentru imobilizarea capului
pentru vehicule, airbaguri gonflabile utilizate
în vehicule pentru prevenirea vătămărilor în
accidente, lanțuri de transmisie pentru vehicule
terestre, piese de automobile de pe piața
pieselor de schimb, anume saci organizatori
pentru autoturisme, plase și tăvi special adaptate
pentru montarea în vehicule, hamuri de siguranță
pentru scaune de vehicule, garnituri de frână
pentru vehicule terestre, piese pentru vehicule
terestre, și anume osii, piese pentru vehicule
terestre, și anume roți dințate ale mecanismului
de acționare, piese din metal pentru vehicule, și
anume căptușeală decorativă și de protecție din
metal de interior și exterior pentru automobile,
vehicule electrice, anume automobile, camioane
și suv-uri, biciclete, alarme de avertizare
de rezervă pentru vehicule, discuri de roți
pentru vehicule, încuietare pentru închideri
centralizate pentru vehicule cu motor, sisteme
de alarmă antifurt pentru vehicule cu motor,
relee de comandă pentru vehicule terestre și
piese pentru acestea, spoilere pentru vehicule,
trepte pentru vehicule, airbag-uri, parașocuri
pentru automobile, rack de acoperiș pentru
vehicule (roof rack cargo) și portbagaje, piese
pentru vehicule terestre, anume, trepte, piese
pentru vehicule terestre, anume, apărătoare
pentru noroi, piese pentru vehicule terestre,
anume, tranchete, piese pentru vehicule,
anume, amortizoare, portiere pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, bușon pentru
rezervor de benzină pentru vehicule terestre,
huse pentru plăci de înmatriculare pentru
vehicule, panouri de portiere pentru vehicule,
corturi de acoperiș adaptate pentru utilizare
pe vehicule, piese pentru autorulote, și anume
unități de gătit și chiuvete, piese pentru vehicule,
și anume carcase structurale pentru a conține
unități de gătit, chiuvete și unități de depozitare,
piese structurale auto, și anume rezervoare
auto pentru stocarea apei, piese structurale ale
automobilelor, și anume portbagaje, unități de
încărcare și depozitare, unități de depozitare
a mărfurilor special adaptate pentru camioane
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și suv-uri, căptușeli adaptate pentru zona de
încărcare a vehiculelor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea sistemelor de baterii electrice
compuse din aparate cu baterii electrice
conectate fără fir cu software și firmaware
incorporate care se pot actualiza de la distanță
și software de asistență pentru stocarea
și descărcarea electricității stocate pentru
terți, pentru scopuri de afaceri, și servicii
de consultanță în afaceri aferente acestora,
reprezentanțe în domeniul vehiculelor terestre și
vehiculelor, magazine de comerț cu amănuntul,
puncte de vânzare, și magazine pop-up în
domeniul vehiculelor terestre și vehiculelor,
consultanță în afaceri, și anume asistență
în domeniul dezvoltării strategiilor comerciale,
consultanță în domeniul eficienței energetice
referitoare la energia solară și regenerabilă,
furnizarea de servicii de consiliere și consultanță
cumpărătorilor pentru achiziționarea de vehicule
terestre, servicii de furnizare de informații online
prin intermediul unui registru (online directory
information service) cu informații despre vehicule
și stații de încărcare, servicii de gestionare a
combustibilului în domeniul flotelor, servicii de
gestionare a flotei sub formă de urmărire a
vehiculelor flotei în scopuri comerciale.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de
companie de asigurări, servicii financiare, servicii
imobiliare, anume, leasing și management de
proprietate industrială pentru terți.
37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, instalarea, ı̂ntreţinerea şi repararea,
și actualizarea aparatelor cu baterii electrice
conectate fără fir, și consultanță aferentă
acestora, pentru stocarea și descărcarea
electricității stocate pentru stabilizarea și
satisfacerea cererii de electricitate și pentru
scopurile de utilizare, furnizarea de servicii
de întreținere și reparație pentru vehicule,
consultanță în reparația vehiculelor, consultanță
în întreținere vehiculelor, încărcare de baterii de
vehicule, servicii de personalizare a vehiculelor,
și anume construirea de vehicule personalizate,
servicii ale stațiilor de încărcare a vehiculelor,
întreținere și reparații de vehicule, servicii de
curățare, lustruire și ceruire a vehiculelor, stații
de service (alimentare cu carburant și întreținere)
pentru vehicule, vopsirea vehiculelor, servicii
de stații de încărcare pentru vehicule electrice,
servicii de gestionare a flotei în forma întreținerii
vehiculelor flotei, servicii de asistență rutieră
de urgență, și anume, răspunderea la apeluri

de asistență rutieră, schimbarea anvelopelor,
încărcarea de urgență a bateriei, servicii
de construcții, reparații, servicii de instalații,
proiectarea, dezvoltarea și fabricarea vehiculelor
electrice auto specializate, întreținerea, service-
ul și repararea vehiculelor electrice auto
specializate.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, închirieri
(leasing) de vehicule motorizate, cu exceptia
celor finantate pentru achizitie in rate sau prin
inchiriere, servicii de folosire în comun a maşinii
(car sharing services), servicii de partajare a
călătoriilor (ride-sharing services), transport și
depozitare de vehicule, închirierea de vehicule,
servicii de conducere vehicule, remorcare de
vehicule, servicii de închiriere a vehiculelor,
rezervare de mașini de închiriat, servicii de
urgență de asistență rutieră, anume servicii de
remorcare, de troliu și livrare de chei, planificare
a rutei de călătorie.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, leasing de aparate cu baterii
electrice conectate fără fir cu software incorporat
care se poate actualiza de la distanță și firmware
pentru stocarea și descărcarea electricității
stocate pentru stabilizarea și satisfacerea cererii
de electricitate și pentru obiective de utilizare,
cu exceptia celor finantate pentru achizitie in
rate sau prin inchiriere, finisaje acrilice pentru
vehicule.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii educaționale, anume, instruire în
domeniul proiectării, dezvoltării, fabricării,
întreținerii, service-ului și reparării vehiculelor,
organizarea şi oferirea de tururi ghidate sub
forma excursiilor călătorii și a drumețiilor (road
trips) cu vehicule terestre, bărci, biciclete sau
pe jos, divertisment în forma experiențelor de
conducere test (test driving) a vehiculelor, servicii
educaționale, anume, instruire în domeniul
proiectării, dezvoltării, fabricării, întreținerii,
service-ului și reparării autovehiculelor electrice
specializate.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare ı̂n 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, monitorizarea
vehiculelor pentru asigurarea funcționării optime
a acestora, monitorizarea de la distanță a
funcționării, performanței și eficienței vehiculelor
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electrice, furnizarea de software nedescărcabil
folosit la analiza predictivă a încărcării și
întreținerii vehiculelor electrice și la analiza
predictivă a nevoilor clienților, proiectare
în domeniul ingineriei, consultanță pentru
dezvoltarea de produse, servicii de consultanță
în domeniul proiectării de vehicule, pentru
alte persoane, consultanţă în domeniul tehnic,
monitorizarea aparatelor cu baterie electrică,
conectate fără fir, cu firmware şi software
incorporate pentru stocarea şi furnizarea
electricităţii în vederea asigurării funcţionării
adecvate şi programării pentru respectarea
cerinţelor de electricitate şi obiectivelor de
utilizare, crearea de sisteme cu baterii electrice
formate din aparate cu baterie electrică,
conectate fără fir, şi software de asistenţă,
toate pentru stocarea şi descărcarea electricităţii
stocate, în vederea optimizării eficienţei,
programării şi configurării sistemelor menţionate
şi servicii de consultanţă referitoare la acestea,
software ca un serviciu (saas) care oferă
software pentru monitorizarea, optimizarea şi
reglarea stocării şi descărcării energiei stocate
la şi de la aparate cu baterie electrică,
conectate fără fir, furnizarea de software online
nedescărcabil pentru monitorizarea, optimizarea
şi reglarea stocării şi descărcării energiei stocate
la şi de la astfel de aparate cu baterie
electrică, conectate fără fir, administrarea de
software şi firmware incorporate în aparatele
cu baterie electrică, conectate fără fir, pentru
stocarea şi descărcarea electricităţii stocate
prin programarea şi configurarea software-ului
pentru aparate cu baterie electrică, instalarea,
întreţinerea şi repararea şi actualizarea de
software şi firmware de calculator care se
pot actualiza de la distanţă, incorporate în
aparate cu baterie electrică, conectate fără
fir, şi consultanţă aferentă, pentru stocarea
şi descărcarea electricităţii stocate pentru
stabilizare şi pentru respectarea cerinţelor de
electricitate şi obiectivelor de utilizare, servicii
de inspectare a vehiculelor noi și uzate, pentru
persoane care cumpără sau care își vând
vehiculele, servicii de evaluare a daunelor pentru
autovehicule, revizie de vehicule cu motor,
servicii de proiectare pentru componente de
autovehicule, servicii de monitorizare a flotelor
de vehicule în scopuri de siguranță, servicii
de recuperare a vehiculelor furate, software
nedescărcabil sub forma managementului flotei
de vehicule, software nedescărcabil sub forma
managementului achiziției, finanțării, închirierii,
asigurării, siguranței, securității și diagnosticului
pentru vehicule.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale

şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de monitorizare a flotei de
vehicule în scopuri de securitate, servicii de
recuperare a vehiculelor furate, servicii rutiere de
urgență, anume deschiderea de încuietori.

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

7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare și motoare cu combustie
internă, 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, distribuitoare automate,
mașini pentru alinierea caroseriei și cadrelor de
vehicule și piese de schimb structurale pentru
acestea, distribuitoare pentru vehicule, filtre de
aer pentru motoare și motoare cu combustie
internă pentru vehicule, cilindri de motor pentru
vehicule, generatoare pentru vehiculele terestre,
dispozitive de aprindere pentru motoarele
vehiculelor terestre, accesorii pentru vehicule, și
anume bene cu gheare și lame pentru lucrări de
terasamente și produse vărsate, compresoare
pneumatice şi hidraulice pentru vehicule, piese
pentru vehicule terestre, și anume cablaj
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aprindere bujii, pompe de ulei pentru vehicule
terestre, colector ca parte a sistemului de
evacuare, pompe de combustibil pentru vehicule
terestre, pompe de apă pentru vehicule terestre,
piese pentru vehicule, și anume supape de
alimentare pentru carburatoare, piese pentru
vehicule, și anume acoperitori pentru came,
piese pentru vehicule, și anume colectoare
de admisie, piese pentru vehicule, și anume
protecţii cu came pentru motoare, piese pentru
vehicule, și anume carcase pentru motor, piese
pentru vehicule, și anume culbutoare, piese
pentru vehicule, și anume tacheţi, piese pentru
vehicule, și anume răcitoare de ulei, piese
pentru vehicule, și anume răsuflătoare pentru
gazele din carter, piese pentru vehicule, și
anume buşoane şi capace pentru rezervoarele
de ulei, piese pentru vehicule, și anume
rezervoare de ulei, amortizoare de zgomot
ca piese pentru sisteme de evacuare pentru
vehicule, părți pentru motoare de vehicule
terestre cu combustie internă, și anume biele,
piese mecanice de motoare pentru vehicule
terestre, indicatoare de nivel pentru vehicule,
curele de distribuţie pentru motoarele vehiculelor
terestre, pompe de combustibil pentru motoare
de vehicule terestre, alternatoare pentru vehicule
terestre, generatoare de electricitate care pot
fi folosite şi ca motoare electrice pentru
vehicule, piese pentru vehicule, și anume
carburatoare, piese de injectoare de combustibil
pentru motoarele vehiculelor terestre şi de apă,
compresoare de aer pentru vehicule, cilindri
de motor pentru vehicule terestre, motoare
pentru ştergătoarele de parbriz ale vehiculelor
maritime şi terestre, piese de motor de vehicule,
și anume instalații de răcire a aerului de
alimentare și piesele lor componente, piese
de motor pentru vehicule, şi anume răcitoare
intermediare de aer, fire de aprindere pentru
motoarele vehiculelor, tobe de eşapament pentru
vehicule terestre, convertizoare catalitice pentru
ţevi de eşapament, mecanisme de aprindere
electronică pentru vehicule, garnituri metalice
pentru motoarele vehiculelor, filtre de combustibil
pentru motoarele vehiculelor, arbori cu came
pentru motoare de vehicule, radiatoare pentru
vehicule.
9. Aparate şi instrumente ştiinţifice, de
cercetare, navigaţie, topografie, fotografie,
cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, detectare, testare,
inspectare, salvare şi ı̂nvăţare, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglementarea sau
controlul distribuţiei sau utilizării energiei
electrice, aparate şi instrumente pentru
ı̂nregistrarea, transmiterea,reproducerea sau

procesarea sunetului, imaginii sau datelor,
suporturi de date stocate sau descărcabile,
software pentru computere, suporturi de stocare
digitale sau analog, mecanisme pentru aparate
care funcţionează cu fise, case de marcat,
dispozitive de calculat, computere și dispozitive
periferice pentru computere, costume pentru
scufundări, măşti pentru scufundări, dopuri de
urechi pentru scufundări, cleşti de nas pentru
scufundări sau ı̂not, mănuşi pentru scufundări,
aparate de respirat pentru ı̂not subacvatic,
dispozitive pentru stingerea incendiilor, interfeţe
pentru calculatoare, programe de calculator
pentru elaborarea de interfețe pentru utilizatori,
aparate cu baterii electrice conectate fără fir
cu software incorporat care se poate actualiza
de la distanță și firmware pentru stocarea și
descărcarea electricității stocate pentru utilizare
în locuințe și clădiri, aparate cu baterii electrice
conectate fără fir cu software incorporat care se
poate actualiza de la distanță și firmware pentru
stocarea și descărcarea electricității stocate
furnizate de o rețea sau la o rețea de energie
electrică sau la altă sursă de generare a energiei
electrice pentru stabilizarea și satisfacerea
cererii de electricitate și pentru scopurile
de utilizare, software de calculator pentru
monitorizarea, optimizarea şi reglarea stocării şi
descărcării energiei stocate la şi de la astfel de
aparate cu baterie electrică, conectate fără fir,
baterii pentru alimentarea cu energie electrică
a motoarelor de vehicule electrice, conector
de alimentare montat pe perete pentru energia
electrică pentru încărcarea vehiculelor electrice,
conector de alimentare mobil care se bagă în
priză pentru energie electrică pentru încărcarea
vehiculelor electrice, software descărcabil sub
forma unei aplicaţii mobile pentru monitorizarea
încărcării electrice şi stării vehiculelor şi
pentru controlul de la distanţă al vehiculului,
software descărcabil sub formă de software de
sistem de operare pentru vehicule, aparate de
comandă pentru vehicule (calculatoare de bord),
dispozitive pentru localizarea şi recuperarea
vehiculelor programate pentru a folosi sisteme
de poziţionare globală (gps) şi telecomunicaţii
celulare, aparate de radio pentru vehicule,
sisteme de alarmă antiefracție, încărcătoare de
baterii destinate utilizării cu baterii de vehicule,
sisteme de control a vitezei de croazieră
pentru vehicule cu motor, echipamente de
siguranţă pentru vehicule, şi anume monitoare
electronice pentru vibraţii, şoc, mişcare, unghi,
temperatură şi voltaj, echipamente pentru
siguranţa vehiculelor, şi anume sisteme de
supraveghere la bordul vehiculelor, formate
din camere de filmat şi monitoare pentru
expunerea şi limitarea punctelor oarbe pe
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ambele laturi ale vehiculului, transmițătoare
fără fir cu tehnologie de colectare și afișare
pentru starea și urmărirea tuturor tipurilor de
vehicule în medii locale, baterii galvanice pentru
vehicule, echipamente de siguranţă pentru
vehicule, şi anume dispozitive electronice pentru
monitorizarea presiunii anvelopelor, echipament
de siguranţă pentru vehicule, şi anume senzori
şi camere video pentru marşarier, sisteme
pentru echilibrarea roților pentru vehiculele
terestre, sisteme de acces fără cheie şi
sistem de chei de contact fără cheie pentru
autovehicule, care conţin un microprocesor, un
receptor de semnale electronice şi un breloc
cu emiţător de semnale electronice, indicatoare
de viteză pentru vehicule, detectoare radar
pentru vehicule, senzori gps montați pe vehicul
pentru determinarea vitezei de mișcare pentru
un vehicul, încărcătoare de baterii de telefoane
mobile destinate utilizării în vehicule, piese
de motor pentru vehicule, și anume aparate
de reglare a temperaturii, echipament audio
pentru vehicule, si anume aparate stereofonice,
difuzoare, amplificatoare, egalizatoare, filtre
audio și carcase pentru difuzoare, boxe fără
fir, difuzoare, aparate stereofonice, programe
de calculatoare (software descărcabil) pentru
controlul dispozitivelor audio, porturi de
alimentare usb, destinate utilizării în vehicule,
închizătoare electrice pentru vehicule, camere
retrovizoare pentru vehicule, unități pentru
controlul climatic al vehiculelor, dispozitive de
control fără fir pentru monitorizarea și controlul
de la distanță al funcției și stării altor dispozitive
sau sisteme electrice, electronice și mecanice,
și anume sisteme de baterii, de siguranță, de
iluminat, de urmărire și de securitate, startere
cu telecomandă pentru vehicule, sisteme pentru
localizarea, urmărirea și securitatea vehiculelor
conținând o antenă și un transmițător radio
pentru a fi amplasate îi vehicule, regulatoare de
voltaj pentru vehicule, echipament audio pentru
vehicule, și anume difuzoare pentru sisteme
audio auto, instrumente de comandă pentru
vehicule (calculatoare de bord), conectoare
electrice pentru conectarea unui autovehicul
la o remorcă, baterii pentru vehicule, aparate
electrice, și anume, staţii de încărcare
pentru încărcarea vehiculelor electrice, sisteme
computerizate de analiză a motoarelor
de vehicule, cabluri prelungitoare destinate
utilizării cu vehicule, adaptoare de energie
destinate utilizării cu vehicule, cabluri electrice
destinate utilizării cu vehicule, acumulatoare
electrice pentru vehicule, termostate pentru
vehicule, avertizoare automate de pierdere
a presiunii în pneuri pentru vehicule,
kilometraje pentru vehicule, telecomenzi

pentru acționarea alarmelor de mașină, căni
gradate, linguri pentru măsurare, software
descărcabil sub forma managementului flotei
de vehicule, software descărcabil sub forma
managementului achiziției, finanțării, închirierii,
asigurării, siguranței, securității și diagnosticului
vehiculelor, adaptoare electrice, carcase pentru
adaptoare electrice impermeabile.
11. Faruri pentru vehicule, abajururi, reflectoare
pentru vehicul de lansare, aparate de iluminat
pentru vehicule, lumini de stop pentru
vehicule de lansare, lumini de frână pentru
vehicule de lansare, dispozitive de iluminat,
și anume dispozitive de iluminat cu diode
electroluminiscente organice (oled) și dispozitive
de iluminat cu diode luminescente (led),
dispozitive de iluminat pentru vehicule, filtre
de aer pentru aparatele de aer condiționat din
compartimentele pentru pasageri ale vehiculelor,
piese pentru sisteme de încălzire și aer
condiționat, și anume radiatoare și răcitoare de
gaz pentru vehicule, dispozitive de dezghețare
pentru vehicule, bare luminoase pentru vehicule,
aparate de aer condiţionat pentru vehicule,
sistem de climatizare a vehiculelor pentru
încălzire, ventilație și aer condiționat, proiectoare
pentru vehicule, proiectoare auto, instalații de
climatizare pentru vehicule, aparate de încălzire
pentru vehicule, instalații de încălzire pentru
vehicule, fierbătoare electrice, sobe portabile,
chiuvete, lămpi pentru corturi, plite incorporate
cu inducție, pulverizatoare pentru robinete.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
ı̂n aer sau pe apă, vehicule terestre și
piese și accesorii ale acestora, anume, piese
structurale și componente de propulsie sub
formă de motoare electrice, cutii de viteze și
osii, caroserii pentru vehicule cu motor, plase de
portbagaj pentru vehicule, huse adaptate pentru
vehicule, lanțuri antiderapante pentru vehicule,
petice pentru repararea anvelopelor vehiculelor,
pompe pentru umflarea anvelopelor vehiculelor,
căptuşeli interioare pentru automobile, panouri
pentru interiorul automobilelor, interioare din
piele la comandă pentru vehicule, rame pentru
plăcile de înmatriculare auto, suporturi pentru
plăcile de înmatriculare auto, tapițerii pentru
vehicule terestre, vehicule terestre electrice,
piese pentru vehicule electrice, anume, motoare,
piese pentru vehicule electrice, anume, oglinzi
retrovizoare, ștergătoare de parbriz și hayoane,
vehicul de înaltă performanță, electric, care
funcționează exclusiv cu baterie, scaune
pentru vehicule, butuci de roată/volan pentru
vehicule, roți/volane pentru vehicule, tapiţerie,
prelate adaptate pentru vehicule, volane pentru
vehicule, motoare pentru vehicule terestre,
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portbagaje pentru plafon, amortizoare, arcuri,
bare pentru stabilizator și suspensii, toate
pentru vehicule, panouri de ornament pentru
structura caroseriei la vehicule, etriere de frână
pentru vehicule terestre, huse ajustabile pentru
scaune pentru vehicule, șasiuri de motor pentru
vehicule, folii de colantare din vinil pre-proiectate
adaptate special pentru vehicule, piese pentru
vehicule, și anume furtunuri pentru servodirecție,
însemne pentru vehicule terestre (sigle), perne
pentru scaune de vehicule, ansambluri de
bucut de roată pentru vehicule, portskiuri pentru
vehicule, oglinzi pentru vehicule, anume oglinzi
retrovizoare, angrenaje de marșarier pentru
vehicule terestre, cârlige special proiectate
pentru a fi utilizate în vehicule pentru a ține
accesoriile vehiculelor, parbrize pentru vehicule,
dispozitive anti-furt pentru vehicule, pneuri
pentru vehicule, camere pentru pneuri pentru
vehicule, pompe pentru umflat pneuri, piese
din plastic pentru vehicule, anume căptușeală
decorativă și de protecție extrudată din plastic
de interior și exterior pentru automobile, vehicule
terestre, anume automobile electrice, camioane
și suv-uri, huse semi-adaptate pentru vehicule,
compresoare de frâne pneumatice pentru
vehicule terestre, cilindri de frâne pneumatice
pentru vehicule terestre, capote de motoare
pentru vehicule, șasiuri pentru autovehicule,
huse protectoare pentru scaunele vehiculelor,
piese structurale de reparații pentru camioane
și alte autovehicule, mecanism de propulsie
a vehiculelor format din ambreiaj, componente
de transmisie, arbori și diferențialuri, capace
pentru transmisii la vehicule terestre, plăcuțe de
montare de transmisie pentru vehicule terestre,
cutii de transmisie pentru vehicule terestre,
bare de remorcare pentru vehicule terestre,
protectoare împotriva stropilor (mud flaps) pentru
vehicule, trepte de atașare la vehicule terestre,
bare de remorcare pentru vehicule, jante de
roți pentru vehicule și piese structurale ale
acestora, toate vehiculele de teren (atv-uri),
senzori pentru vehicule terestre, anume, senzori
de cuplu pentru servodirecție electrică, vânduți
ca o componentă a sistemului de servodirecție,
jante de roți pentru vehicule, cutii de viteze
pentru vehicule terestre, frâne pentru vehicule,
caroserii, transmisii pentru vehicule terestre,
piese ale vehiculelor, anume apărătoare de
soare pentru parbriz, piese ale vehiculelor,
anume parasolare, piese ale vehiculelor, și
anume brațe pivotante, piese ale vehiculelor, și
anume bielete, piese ale vehiculelor, și anume
coloane de suspensie, piese ale vehiculelor, și
anume articulații homocinetice, ventile pentru
anvelope de vehicule, piese ale vehiculelor
terestre, și anume diferențialuri, protecții pentru

capotă ca părți structurale ale vehiculelor, arbori
pentru vehicule terestre, garnituri pentru frână
pentru vehicule, tambururi de frână pentru
vehicule terestre, componente ale sistemului
de suspensie pentru vehicule terestre, anume,
arcuri lamelare, componente ale sistemului de
suspensie pentru vehicule terestre, anume,
arcuri elicoidale, lame pentru ștergătoare de
parbriz pentru vehicule, circuite hidraulice pentru
vehicule terestre, componente ale sistemului
de suspensie pentru vehicule terestre, anume,
egalizatoare, plăcuțe de frână cu discuri pentru
vehicule, suporturi de pahare pentru vehicule,
mecanisme de transmisie pentru vehicule
terestre și piese de înlocuit pentru acestea,
curele pentru mecanisme de transmisie pentru
vehicule terestre, sisteme de suspensie pentru
vehicule terestre, rulmenți cu bilă pentru vehicule
terestre, geam de sticlă pentru vehicule, alarme
antifurt pentru vehicule, articole de fierărie pentru
frâne pentru vehicule, suporturi de biciclete
pentru vehicule, seturi de protecții pentru ax
folosite la vehiculele terestre, lagăre de osie
pentru vehicule terestre, frâne cu disc pentru
vehicule terestre, recipiente de depozitare pentru
portbagaje de acoperiș pentru vehicule terestre,
vehicule terestre sportiv-utilitare, airbaguri
pentru vehicule, geamuri de vehicule, centuri
de siguranță utilizate în vehicule, valve de
bandaje pentru pneurile vehiculelor, claxoane
pentru vehicule, piese pentru vehicule terestre,
anume, curele de transmisie, ambreiaje pentru
vehicule terestre, huse adaptate pentru vehicule
pentru autoturisme și camioane cu scopul
de a le proteja de vreme și fenomene ale
naturii, dispozitive pentru imobilizarea capului
pentru vehicule, airbaguri gonflabile utilizate
în vehicule pentru prevenirea vătămărilor în
accidente, lanțuri de transmisie pentru vehicule
terestre, piese de automobile de pe piața
pieselor de schimb, anume saci organizatori
pentru autoturisme, plase și tăvi special adaptate
pentru montarea în vehicule, hamuri de siguranță
pentru scaune de vehicule, garnituri de frână
pentru vehicule terestre, piese pentru vehicule
terestre, și anume osii, piese pentru vehicule
terestre, și anume roți dințate ale mecanismului
de acționare, piese din metal pentru vehicule, și
anume căptușeală decorativă și de protecție din
metal de interior și exterior pentru automobile,
vehicule electrice, anume automobile, camioane
și suv-uri, biciclete, alarme de avertizare
de rezervă pentru vehicule, discuri de roți
pentru vehicule, încuietare pentru închideri
centralizate pentru vehicule cu motor, sisteme
de alarmă antifurt pentru vehicule cu motor,
relee de comandă pentru vehicule terestre și
piese pentru acestea, spoilere pentru vehicule,
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trepte pentru vehicule, airbag-uri, parașocuri
pentru automobile, rack de acoperiș pentru
vehicule (roof rack cargo) și portbagaje, piese
pentru vehicule terestre, anume, trepte, piese
pentru vehicule terestre, anume, apărătoare
pentru noroi, piese pentru vehicule terestre,
anume, tranchete, piese pentru vehicule,
anume, amortizoare, portiere pentru vehicule,
semnalizatoare pentru vehicule, bușon pentru
rezervor de benzină pentru vehicule terestre,
huse pentru plăci de înmatriculare pentru
vehicule, panouri de portiere pentru vehicule,
corturi de acoperiș adaptate pentru utilizare
pe vehicule, piese pentru autorulote, și anume
unități de gătit și chiuvete, piese pentru vehicule,
și anume carcase structurale pentru a conține
unități de gătit, chiuvete și unități de depozitare,
piese structurale auto, și anume rezervoare
auto pentru stocarea apei, piese structurale ale
automobilelor, și anume portbagaje, unități de
încărcare și depozitare, unități de depozitare
a mărfurilor special adaptate pentru camioane
și suv-uri, căptușeli adaptate pentru zona de
încărcare a vehiculelor.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
administrarea sistemelor de baterii electrice
compuse din aparate cu baterii electrice
conectate fără fir cu software și firmaware
incorporate care se pot actualiza de la distanță
și software de asistență pentru stocarea
și descărcarea electricității stocate pentru
terți, pentru scopuri de afaceri, și servicii
de consultanță în afaceri aferente acestora,
reprezentanțe în domeniul vehiculelor terestre și
vehiculelor, magazine de comerț cu amănuntul,
puncte de vânzare, și magazine pop-up în
domeniul vehiculelor terestre și vehiculelor,
consultanță în afaceri, și anume asistență
în domeniul dezvoltării strategiilor comerciale,
consultanță în domeniul eficienței energetice
referitoare la energia solară și regenerabilă,
furnizarea de servicii de consiliere și consultanță
cumpărătorilor pentru achiziționarea de vehicule
terestre, servicii de furnizare de informații online
prin intermediul unui registru (online directory
information service) cu informații despre vehicule
și stații de încărcare, servicii de gestionare a
combustibilului în domeniul flotelor, servicii de
gestionare a flotei sub formă de urmărire a
vehiculelor flotei în scopuri comerciale.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii de
companie de asigurări, servicii financiare, servicii
imobiliare, anume, leasing și management de
proprietate industrială pentru terți.

37. Servicii de construcţii, servicii de instalaţii şi
reparaţii, extracţii miniere, forare pentru petrol
și gaze, instalarea, ı̂ntreţinerea şi repararea,
și actualizarea aparatelor cu baterii electrice
conectate fără fir, și consultanță aferentă
acestora, pentru stocarea și descărcarea
electricității stocate pentru stabilizarea și
satisfacerea cererii de electricitate și pentru
scopurile de utilizare, furnizarea de servicii
de întreținere și reparație pentru vehicule,
consultanță în reparația vehiculelor, consultanță
în întreținere vehiculelor, încărcare de baterii de
vehicule, servicii de personalizare a vehiculelor,
și anume construirea de vehicule personalizate,
servicii ale stațiilor de încărcare a vehiculelor,
întreținere și reparații de vehicule, servicii de
curățare, lustruire și ceruire a vehiculelor, stații
de service (alimentare cu carburant și întreținere)
pentru vehicule, vopsirea vehiculelor, servicii
de stații de încărcare pentru vehicule electrice,
servicii de gestionare a flotei în forma întreținerii
vehiculelor flotei, servicii de asistență rutieră
de urgență, și anume, răspunderea la apeluri
de asistență rutieră, schimbarea anvelopelor,
încărcarea de urgență a bateriei, servicii
de construcții, reparații, servicii de instalații,
proiectarea, dezvoltarea și fabricarea vehiculelor
electrice auto specializate, întreținerea, service-
ul și repararea vehiculelor electrice auto
specializate.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii, închirieri
(leasing) de vehicule motorizate cu excepția
celor finanțate pentru achiziție în rate sau prin
închiriere, servicii de folosire în comun a maşinii
(car sharing services), servicii de partajare a
călătoriilor (ride-sharing services), transport și
depozitare de vehicule, închirierea de vehicule,
servicii de conducere vehicule, remorcare de
vehicule, servicii de închiriere a vehiculelor,
rezervare de mașini de închiriat, servicii de
urgență de asistență rutieră, anume servicii de
remorcare, de troliu și livrare de chei, planificare
a rutei de călătorie.
40. Tratarea materialelor, reciclarea gunoaielor
și deșeurilor, filtrarea aerului și tratarea apei,
servicii de imprimare, conservarea alimentelor
și a băuturilor, leasing de aparate cu baterii
electrice conectate fără fir cu software incorporat
care se poate actualiza de la distanță și firmware
pentru stocarea și descărcarea electricității
stocate pentru stabilizarea și satisfacerea cererii
de electricitate și pentru obiective de utilizare
cu excepția celor finanțate pentru achiziție în
rate sau prin închiriere, finisaje acrilice pentru
vehicule.
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii educaționale, anume, instruire în
domeniul proiectării, dezvoltării, fabricării,
întreținerii, service-ului și reparării vehiculelor,
organizarea şi oferirea de tururi ghidate sub
forma excursiilor călătorii și a drumețiilor (road
trips) cu vehicule terestre, bărci, biciclete sau
pe jos, divertisment în forma experiențelor de
conducere test (test driving) a vehiculelor, servicii
educaționale, anume, instruire în domeniul
proiectării, dezvoltării, fabricării, întreținerii,
service-ului și reparării autovehiculelor electrice
specializate.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare ı̂n 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, monitorizarea
vehiculelor pentru asigurarea funcționării optime
a acestora, monitorizarea de la distanță a
funcționării, performanței și eficienței vehiculelor
electrice, furnizarea de software nedescărcabil
folosit la analiza predictivă a încărcării și
întreținerii vehiculelor electrice și la analiza
predictivă a nevoilor clienților, proiectare
în domeniul ingineriei, consultanță pentru
dezvoltarea de produse, servicii de consultanță
în domeniul proiectării de vehicule, pentru
alte persoane, consultanţă în domeniul tehnic,
monitorizarea aparatelor cu baterie electrică,
conectate fără fir, cu firmware şi software
incorporate pentru stocarea şi furnizarea
electricităţii în vederea asigurării funcţionării
adecvate şi programării pentru respectarea
cerinţelor de electricitate şi obiectivelor de
utilizare, crearea de sisteme cu baterii electrice
formate din aparate cu baterie electrică,
conectate fără fir, şi software de asistenţă,
toate pentru stocarea şi descărcarea electricităţii
stocate, în vederea optimizării eficienţei,
programării şi configurării sistemelor menţionate
şi servicii de consultanţă referitoare la acestea,
software ca un serviciu (saas) care oferă
software pentru monitorizarea, optimizarea şi
reglarea stocării şi descărcării energiei stocate
la şi de la aparate cu baterie electrică,
conectate fără fir, furnizarea de software online
nedescărcabil pentru monitorizarea, optimizarea
şi reglarea stocării şi descărcării energiei stocate
la şi de la astfel de aparate cu baterie
electrică, conectate fără fir, administrarea de
software şi firmware incorporate în aparatele
cu baterie electrică, conectate fără fir, pentru
stocarea şi descărcarea electricităţii stocate

prin programarea şi configurarea software-ului
pentru aparate cu baterie electrică, instalarea,
întreţinerea şi repararea şi actualizarea de
software şi firmware de calculator care se
pot actualiza de la distanţă, incorporate în
aparate cu baterie electrică, conectate fără
fir, şi consultanţă aferentă, pentru stocarea
şi descărcarea electricităţii stocate pentru
stabilizare şi pentru respectarea cerinţelor de
electricitate şi obiectivelor de utilizare, servicii
de inspectare a vehiculelor noi și uzate, pentru
persoane care cumpără sau care își vând
vehiculele, servicii de evaluare a daunelor pentru
autovehicule, revizie de vehicule cu motor,
servicii de proiectare pentru componente de
autovehicule, servicii de monitorizare a flotelor
de vehicule în scopuri de siguranță, servicii
de recuperare a vehiculelor furate, software
nedescărcabil sub forma managementului flotei
de vehicule, software nedescărcabil sub forma
managementului achiziției, finanțării, închirierii,
asigurării, siguranței, securității și diagnosticului
pentru vehicule.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de monitorizare a flotei de
vehicule în scopuri de securitate, servicii de
recuperare a vehiculelor furate, servicii rutiere de
urgență, anume deschiderea de încuietori.

───────

(210) M 2021 05097
(151) 05/07/2021
(732) CLEVER BUSINESS

TRANSILVANIA SRL, STR.
CETĂŢII NR. 39, DEMISOL 1,
AP. 2, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, 400166, CLUJ,
ROMANIA

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

(540)
Secretele Preşedintelui

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

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

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

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

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

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

───────

(210) M 2021 05098
(151) 05/07/2021
(732) SILVIU-PETRISOR UDRITA,

CALEA SEVERINULUI, NR. 14,
BL. 311, SC. 1, ET. 5, AP. 21, JUD.
DOLJ, CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, CLADIREA
VIVANDO, ET. 1, BIROURI A14-
A15, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
THE BANDIT

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

9. Huse telefoane, huse tableta, incarcator auto,
incarcator priza, incarcatoare fara fir, cablu de
date, accesorii pentru telefoane (handsfree),
suport auto pentru telefon, acumulatori telefon si
tablete, folii pentru telefoane, baterii.
25. Articole de imbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, servicii de comert online si
prin magazine proprii cu echipamente, huse
si sccesorii pentru telefoane mobile si tablete
cum ar fi: huse si carcase pentru telefoane
mobile si tabelete, acumulatori, incarcatoare
de baterii electrice, ambalaje pentru piese
si accesorii pentru telefoane, baterii electrice,
accesorii pentru telefoane (handsfree), folii
pentru telefoane, cablu de date, suport
auto pentru telefon, articole de imbracaminte,
incaltaminte si pentru acoperirea capului.
40. Imprimare pe materiale textile, huse
telefoane, huse tablete , sepci, brichete,
imprimarea desenelor, imprimarea prin ronjare.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
05/07/2021

(210) M 2021 05099
(151) 05/07/2021
(732) ASTORIA MAMAIA SRL,

STAŢIUNEA MAMAIA, HOTEL
ASTORIA, JUD CONSTANŢA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA

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

(540)

HOTEL ASTORIA By Done

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 01.01.04; 01.03.01

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

clase:
43. Servcii de cazare. servicii de alimentatie
publica in restaurante si beach baruri

───────

(210) M 2021 05100
(151) 05/07/2021
(732) ROGALSKI DAMASCHIN

PUBLIC RELATIONS S.R.L,
BDUL. MARESAL ALEXANDRU
AVERESCU NR. 15B, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) MDA INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., STR. DANIEL
DANIELOPOLU NR. 30-32,
CLADIREA ONE HERASTRAU,
ETAJ 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
014134, ROMANIA

(540)
ZELLO

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

4. Energie electrica, gaze utilizate la incalzire,
energie electrica din energie solara, energie
electrica din energie eoliana, energie electrica
din surse regenerabile.
35. Servicii de promovare in domeniul energiei,
promovarea afacerii (publicitate) in domeniul
energiei, servicii de promovare si publicitate in
domeniul energiei, consultanta in management
in domeniul energiei, servicii de agenţii de
import si export in domeniul energiei, servicii
de facturare in domeniul energiei, achizitii de
contracte de furnizare de energie pentru terţi.
39. Distributia si transmiterea energiei electrice,
depozitare de energie si combustibili, distributia
de energie, distributie de energie electrica,
transport de gaze naturale, transportul gazelor
prin conducte, depozitare de deseuri radioactive,
transport de deseuri, depozitarea energiei
electrice, stocarea energiei electrice, furnizare
energiei electrice, distribuire de energie
reciclabila, furnizare si distributie de energie
electrica, servicii publice de distributie a energiei
electrica, distribuire de energie pentru incalzirea
si racirea cladirilor, servicii consultative si
informative privind distribuirea de energie.
40. Prelucrarea materialelor combustibile,
producerea energiei, producere de energie
hidroelectrica, modelarea energiei de suprafata,
generarea electricitatii din energie solara,
inchirieri de echipamente generatoare de
energie, producere de energie electrica din surse
regenerabile, servicii de consultanta privind
generarea de energie electrica, inchiriere de
echipamente pentru tratarea si transformarea
materialelor, producerea de energie si fabricare
la comanda.

───────

(210) M 2021 05102
(151) 05/07/2021
(732) ANDREEA-CRISTINA BALACI,

STRADA LIBERTĂȚII NR. 150,
JUDEŢ VRANCEA, ODOBEȘTI,
VRANCEA, ROMANIA

(540)
Mindfinity

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

35. Servicii de recrutare de personal, recrutare
de personal executiv, recrutare de personal
permanent, plasare și recrutare de personal,
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consultanță privind recrutarea de personal,
servicii profesionale de recrutare a personalului,
servicii de recrutare a personalului de
conducere, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, organizare și coordonare de
târguri de recrutare, consilierea managementului
privind recrutarea de personal, consultanță în
materie de recrutare a angajaților, servicii de
intermediere de recrutare de personal, furnizare
de informații privind recrutarea personalului,
servicii de recrutare a personalului și agenții
de ocupare a forței de muncă, servicii de
recrutare de personal în domeniul vânzărilor
și al marketingului, servicii de consultanță și
consiliere referitoare la recrutarea de personal,
furnizare de consiliere cu privire la recrutare de
absolvenți.

───────

(210) M 2021 05103
(151) 05/07/2021
(732) AGROSELLING SRL, NR. 428,

JUDEŢ SĂLAJ, PERICEI, 457265,
SĂLAJ, ROMANIA

(540)

XeLON

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#1d4da1), mov (HEX #744e78), roşu
(HEX #d51f26)

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

5. Produse igienice pentru medicină, suplimente
alimentare pentru oameni și animale,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, preparate
farmaceutice, alimente pentru bebeluși, plasturi,
insecticide, fungicide, erbicide.
7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.

8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.

───────

(210) M 2021 05104
(151) 05/07/2021
(732) MIHAI JUNCAR, STR. ȚEPEȘ

VODĂ, NR. 23A, JUDEŢ BIHOR,
ORADEA, 410513, BIHOR,
ROMANIA

(540)
maxiloMED Academy

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

41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, cursuri de pregătire în
medicină, realizare de cursuri de formare
continuă în medicină, educație în domeniul
sănătății, servicii de educație universitară,
educație, divertisment și sport, cercetare în
domeniul educației, informații în materie de
educație, acordarea de premii în educație,
simpozioane pe teme de educație, organizarea
de concursuri (educație sau divertisment),
organizare de seminarii referitoare la educație,
servicii de educație, instruire și divertisment,
furnizare de cursuri de educație continuă în
domeniul stomatologic, furnizare de cursuri de
sprijin pentru persoane cu dificultăți de exprimare
orală.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de agricultură, acvacultură, horticultură și
silvicultură, servicii de stomatologie, servicii de
stomatologie estetică, servicii de stomatologie
veterinară, consiliere în domeniul stomatologiei,
furnizare de informații despre stomatologie,
servicii de chirurgie estetică, servicii de
chirurgie estetică și plastică, îngrijirea estetică
a picioarelor, servicii de clinici de chirurgie
estetică și plastică, servicii oferite de clinici
dentare, montare de pietre prețioase în proteze
dentare, servicii de chirurgie, servicii de
chirurgie plastică, servicii de chirurgie oculară
cu laser, servicii de consultanță în domeniul
chirurgiei, asistență stomatologică, consultații
stomatologice, închiriere de instrumente
stomatologice, servicii de consiliere în
materie de instrumente stomatologice, servicii
stomatologice mobile, furnizare de informații
referitoare la medicină, servicii de ortodonție,
servicii oferite de clinici, servicii oferite de
clinici medicale, servicii mobile ale clinicilor
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medicale, servicii medicale oferite de clinici
medicale, servicii de tratamente medicale
oferite de clinici și spitale, servicii de clinici
medicale și de sănătate, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de clinici medicale,
închirierea echipamentelor medicale, închirierea
de echipamente pentru îngrijirea igienei și a
frumuseții la oameni, închiriere de echipamente
pentru îngrijirea sănătății umane, închiriere de
echipament pentru uz medical, furnizare de
echipamente medicale.

───────

(210) M 2021 05105
(151) 05/07/2021
(732) KEMO VENTURE SRL, ALEEA

STEAZA 1, JUDEŢ SIBIU, SIBIU,
SIBIU, ROMANIA

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

(540)
KEMO

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

9. 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, calculatoare și dispozitive
periferice de calculator, imprimante, circuite
imprimate, imprimante fotografice, imprimante
matriciale, imprimante scaner, imprimante
optice, comutatoare imprimante, imprimante
termice, aparate pentru imprimare fotografică,
software pentru gestionarea tipăririi la
imprimantă, software de calculator descărcabil
pentru proiectarea și modelarea de produse
imprimabile tridimensionale, reclame luminoase,
afișaje electronice, panouri de afișaj electronic,
dispozitive de afișaj electronice, unități de
afișaj vizual, software de afișaj electronic,
panouri de afișaj electroluminescente, panouri
luminoase de afișaj stradal, panouri mecanice
de afișaj stradal, panouri de semnalizare cu
afișaj digital, dispozitive de afișaj publicitar
(mecanice sau luminoase), panouri de afișaj
din metal (luminoase sau mecanice), etichete
electronice, etichete codificate autoadezive,
etichete autocolante (magnetice), etichete

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

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

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

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

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

utilizării pe dispozitive mobile pentru integrarea
datelor electronice cu medii din lumea
reală, software pentru integrarea inteligenței
artificiale și învățării automate în tehnologia
de lucru cu volume mari de date, software
descărcabil pentru jocuri de calculator într-o
rețea informatică mondială și de pe dispozitive
fără fir, aplicatii mobile descărcabile, procesoare
pentru aplicații, aplicații mobile educative,
descărcabile, aplicații educative pentru tablete,
descărcabile, aplicații de calculator educative,
descărcabile, aplicații software pentru roboți,
descărcabile, aplicații software pentru web,
descărcabile, aplicații pentru circuite specifice
integrate, descărcabile, aplicații pentru fluxul de
lucru, descărcabile, aplicații pentru recuperarea
de informații, descărcabile, aplicații software
pentru dispozitive fără fir, descărcabile,
aplicații software descărcabile pentru telefoane
inteligente, descărcabile, aplicații software
de tipul business intelligence, descărcabile,
aplicații de birou și de întreprindere,
descărcabile, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de date, aplicații mobile
descărcabile pentru transmiterea de date,
aplicații mobile descărcabile pentru transmiterea
de informații, aplicații mobile descărcabile
pentru gestionarea de informații, aplicații
descărcabile destinate utilizării cu dispozitive
mobile, software de calculator folosit ca interfață
de programare a aplicațiilor (api), software de
aplicații de calculator pentru transmisia continuă
de conținut media audiovizual pe internet,
software descărcabil sub formă de aplicații
mobile pentru restaurante virtuale pentru livrare
și comenzi, software de calculator pentru aplicații
mobile care permit interacțiunea și interfața
dintre vehicule și dispozitive mobile, software de
marketing pentru motoare de căutare, software
de marketing pentru motoare de căutare pentru
terți, modele de design grafic descărcabile.
35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), agenții de publicitate,
publicitate prin bannere, publicitate și marketing,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
organizarea de publicitate, consultanță privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, servicii promoționale
de publicitate, servicii de publicitate exterioară,
promovare (publicitate) de călătorii, promovare
(publicitate) de concerte, servicii de publicitate
digitală, publicare de materiale promoționale,
dezvoltare de campanii promoționale, servicii
de consultanță privind activitățile promoționale,
prezentare de produse în scopuri promoționale,
creare de texte publicitare și în scop
promoțional, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, realizarea
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de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implică timbre
comerciale, întocmire de reclame, producție de
reclame cinematografice, producție de reclame
radio, compilare de reclame pentru pagini web
pe internet, pregătire și prezentare de reclame
audiovizuale în scopuri publicitare, servicii de
publicitate prin afișarea de reclame pe baloane,
promovarea vânzării de servicii (în numele
terților) prin reclame publicitare, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
marketing în cadrul publicării de software, servicii
de comerț cu ridicata cu privire la software
de calculator, servicii de comerț cu amănuntul
cu privire la software de calculator, furnizarea
de informații despre produse de larg consum
cu privire la software, furnizarea de asistență
pentru produse de larg consum cu privire la
software, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu materiale educaționale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu materiale
educaționale, administrare de programe de
schimburi culturale și educative, servicii
publicitare pentru cărți, furnizarea de spaţiu
publicitar în publicaţii periodice, ziare si reviste,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, promovare, publicitate în reviste,
servicii de consultanta in domeniul carierei
(altele decat cele cu scop educativ si de
instruire), servicii de informații și consultanță
pentru carieră (cu excepția consultanței
educațională sau de formare), organizare și
coordonare de târguri de recrutare, realizare
de târguri și expoziții virtuale online, cu
scop publicitar, publicitate on-line într-o rețea
informatizată, publicitate online printr-o rețea
informatizată de comunicații, servicii privind
constituirea de rețele pentru îmbunătățirea
carierelor, marketing promoțional, marketing
financiar, marketing afiliat, marketing imobiliar,
marketing direct, marketing digital, publicitate și
marketing, consultanță în marketing, marketing
de produse, asistență în marketing, informații
de marketing, estimări pentru marketing,
campanii de marketing, marketing prin telefon,
previzionare de marketing, marketing pentru
evenimente, marketing pe internet, marketing
de referință, servicii de marketing, studii
de marketing, consultanță privind marketingul,
efectuarea studiilor de marketing, servicii de
marketing comercial, consultanță profesională
în marketing, servicii de marketing direct,

analiza tendințelor de marketing, consultanță
în marketing comercial, consultanță pentru
managementul marketingului, consultanță
privind managementul marketingului, analiza în
domeniul marketingului, servicii de publicitate și
marketing, servicii de consultanță în marketing,
întocmire de rapoarte de marketing, efectuarea
de studii de marketing, consultanță în publicitate
și marketing, întocmire de planuri de marketing,
investigații privind strategia de marketing,
furnizare de informații de marketing, servicii de
agenție de marketing, planificare de strategii de
marketing, proiectare de studii de marketing,
marketing de baza de date, elaborare de
studii de marketing, marketing destinat unui
anumit scop, dezvoltare de planuri de marketing,
dezvoltare de concepte de marketing, servicii
de consultanță privind marketingul, servicii
de consiliere privind marketingul, furnizare
de informații privind marketingul, marketing
comercial (în afară de comercializare), evaluări
statistice ale datelor de marketing, servicii de
publicitate, marketing și promovare, analiză de
marketing în domeniul imobiliar, consultanță în
materie de marketing direct, servicii de marketing
în domeniul stomatologiei, servicii de marketing
în domeniul călătoriilor, servicii de marketing
în domeniul restaurantelor, marketing în cadrul
publicării de software, servicii de publicitate și
marketing online, consultanță în afaceri privind
marketingul strategic, management de personal
din domeniul marketingului, dezvoltare de
strategii și concepte de marketing, administrare
în materie de activități de marketing, cercetarea
de piață și studii de marketing, servicii de
planificare pentru studii de marketing, servicii
de marketing privind motoarele de căutare,
organizare și coordonare de evenimente de
marketing, servicii de marketing promoțional
folosind mijloace audiovizuale, servicii de
franciză pentru asistență de marketing, furnizare
de informații de marketing în afaceri, furnizare
de servicii de consiliere privind marketingul,
servicii de consultanță în afaceri privind
marketingul, servicii de consultanță în domeniul
marketingului afiliat, consiliere în domeniul
marketingului pentru produse chimice, servicii
de marketing prin telefon (nu pentru vânzări),
producție de înregistrări audio în scopuri de
marketing, producție de înregistrări video în
scopuri de marketing, marketing de produse
și servicii pentru alte persoane, consultanță în
domeniul demografic în scopuri de marketing,
servicii de marketing furnizate prin intermediul
rețelelor digitale, promovare, publicitate și
marketing pentru pagini web online, servicii de
dezvoltare de planuri creative de marketing,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
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sau de marketing, consultanță în domeniul
managementului afacerilor și al marketingului,
servicii de consultanță în domeniul marketingului
pe internet, furnizare de servicii de consiliere
în marketing pentru producători, furnizare de
consultanță în marketing în domeniul mediilor
sociale, distribuirea de materiale publicitare, de
marketing și materiale promoționale, difuzare de
materiale de reclamă, de marketing și publicitare,
furnizare de informații de marketing prin site-
uri web, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, servicii de cercetare cu
privire la publicitate și marketing, consultanță
pentru întreprinderi în materie de gestionare
a marketingului, organizare și coordonare
de evenimente promoționale de marketing
pentru terți, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
dezvoltarea și implementarea de strategii de
marketing pentru alte persoane, servicii de
consultanță în legătură cu reclame, publicitate
și marketing, servicii de marketing în legătură
cu evenimente de sporturi electronice, servicii
de publicitate și de marketing furnizate prin
canalele de comunicare, servicii de marketing
în domeniul optimizării traficului pe site-uri web,
servicii de recrutare de personal în domeniul
vânzărilor și al marketingului, informații sau
solicitări de informații în domeniul afacerilor
și al marketingului, studii de marketing în
domeniul produselor cosmetice, de parfumerie
și de înfrumusețare, servicii de publicitate
și de marketing furnizate prin mijloacele de
media socială, agenții de informații comerciale
(furnizare de informații de afaceri, de exemplu,
marketing sau date demografice).
41. Servicii de instruire cu privire la programarea
de calculatoare, programare (organizare de
programe) pe o rețea globală de calculatoare,
servicii de programare a știrilor în vederea
transmiterii prin internet, instruire în operarea
sistemelor software, instruire în proiectarea de
sisteme software, servicii de instruire în materie
de software, organizarea de cursuri de instruire
în software de calculator, servicii de publicare
de software de divertisment multimedia, servicii
de pregătire în domeniul dezvoltării de software,
servicii de formare în domeniul utilizării software-
lui de calculator, împrumut de cărți cu privire
la software-ul pe calculator, acordarea de
premii în educație, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, acreditare
de performanțe educaționale, administrarea
serviciilor educaționale, cercetare în domeniul
educației, acreditare de servicii de educație,
consiliere și coaching cu privire la carieră
(consiliere și asistență cu privire la educație),
consiliere în carieră (educație), servicii de

consiliere în carieră (consiliere educativă sau
instruire), pregătire informatizată în materie de
consiliere în carieră, servicii de consiliere și
informare privind cariera (asistență educațională
și de instruire), consultanță profesională
referitoare la educație, consultanță în domeniul
formării și perfecționării, coordonare de
evenimente educative, servicii de consultanță
în domeniul educației, servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, creare
(redactare) de conținut educațional pentru
podcasturi, difuzare de materiale educative,
educație vocațională pentru tineri, educație
preșcolară, elaborare de manuale educative,
furnizarea educației, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicarea de materiale multimedia
online, informatii in domeniul educatiei furnizate
on-line dintr-o baza de date computerizata
sau de pe internet, instruire educativă, servicii
educative și de instruire, cursuri de instruire în
tabere educative, organizare de gale, orientare
profesională (consiliere în domeniul educației
sau formării), publicare de materiale educative,
publicare de cărți educative, publicare de texte
educative, publicare de materiale educative
tipărite, publicare de materiale didactice
educative, publicare de materiale tipărite în
domeniul educativ, servicii de consultanță
privind subiecte academice, servicii specifice
școlilor (educație), sisteme de joc (divertisment,
educație), servicii educative oferite de școli,
intervievarea personajelor contemporane în
scopuri educative, servicii oferite de tabere
de vară (divertisment și educație), servicii de
educație, instruire și divertisment, servicii de
cluburi (divertisment sau educație), servicii de
prezentări audiovizuale cu scopuri educative,
educație și formare în domeniul muzicii și
divertismentului, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de activități educative
pentru tabere de vară, producție de programe de
televiziune în direct cu scop educativ, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în scopuri
educative, organizare și realizare de tâguri cu
scop cultural sau educațional, organizare de
congrese și de conferințe în scopuri culturale
și educative, furnizare de instalații pentru filme,
spectacole, piese de teatru, muzică sau instruire
educațională, organizare de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de concursuri educative, organizare
de competiții educative, organizare de seminarii
educative, organizare de expoziții educaționale,
organizare de jocuri educaționale, organizare de
conferințe educaționale, organizare de seminarii
educaționale, simpozioane pe teme de educație,
organizarea de conferințe educaționale anuale,
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organizarea de concursuri (educație sau
divertisment), organizare de seminarii referitoare
la educație, organizare de conferințe referitoare
la educație, organizare de expoziții în scopuri
educative, organizare și conducere de conferințe
educative, organizare de spectacole în scopuri
educative, realizare de expoziții cu scopuri
educative, organizarea de congrese în domeniul
educației, organizarea de convenții în scopuri
educaționale, organizarea de demonstrații în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scop educativ, organizare de seminarii pe
teme de educație, organizare și găzduire de
ceremonii de decernare de premii, organizare
de întâlniri pe teme de educație, organizarea
și susținerea de târguri de educație, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
publicare de reviste, servicii de publicare de
reviste, producție și închiriere de materiale
educaționale și de pregătire, producție de
programe educative de televiziune, producție
de filme în scopuri educative, producție de
filme în scopuri educaționale, producție de
înregistrări educative audio și video, publicare de
calendare de evenimente, publicare de reviste
electronice, publicare de publicații periodice,
furnizare de publicații electronice, publicare
multimedia a revistelor, publicare multimedia
a ziarelor, publicare multimedia a jurnalelor,
publicare de cărți și periodice electronice online,
publicare de reviste în format electronic pe
internet, publicare multimedia de materiale
tipărite, publicare și editare de materiale tipărite,
publicarea de reviste pentru consumatori, servicii
de educație universitară, servicii educative în
domeniul sportului, servicii educaționale de
furnizare a cursurilor de educație, stabilirea
de standarde educaționale, servicii educaționale
pentru învățători, servicii educaționale furnizate
de școli, servicii educaționale de tip coaching,
servicii educaționale furnizate de licee,
servicii educaționale furnizate de colegii,
servicii de educație furnizate prin televiziune,
servicii furnizate de grădinițe (educație sau
divertisment), servicii de educație primară
referitoare la alfabetizare, servicii educaționale
furnizate de universități, teste educative,
organizare de concursuri în scopuri educative,
organizare de competiții, organizare de
competiții în scopul instruirii, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizarea
de festivaluri în scopuri educaționale,
organizarea de activități educative destinate
studenților, organizarea de cursuri educative
destinate studenților, servicii de prezentare
in scopuri educative, seminarii educative,
dezvoltare de programe internaționale de schimb
de experiență pentru studenți, organizare și

coordonare de târguri în scopuri academice,
servicii universitare, învățământ în universități
sau colegii, coordonare de cursuri de învățământ
la distanță, la nivel universitar, servicii de
învățământ la distanță oferite online, organizare
şi coordonare de activităţi culturale, organizarea
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de festivaluri în scopuri culturale, organizare
de conferinţe în materie de activităţi culturale,
servicii culturale, organizarea de seminarii în
materie de activităţi culturale, organizare de
simpozioane referitoare la educaţie., organizare
de activităţi culturale pentru tabere de
vară, servicii de educaţie muzicală, educaţie
vocaţională pentru tineri, servicii specifice
şcolilor (educaţie), servicii de informaţii în
materie de educaţie, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, simpozioane pe teme de
educaţie, organizare de seminarii referitoare la
educaţie, furnizare de înregistrări audio digitale,
nedescărcabile, de pe internet, publicare
multimedia, publicare multimedia de cărți,
producție audio, video și multimedia și fotografie,
furnizare de divertisment multimedia printr-un
site internet, servicii de publicare de divertisment
video digital, audio și multimedia, furnizare
de programe multimedia de divertisment
nedescărcabil, prin servicii de televiziune, de
bandă largă, fără fir și online, asistenţă
profesională individualizată (coaching), furnizare
de ateliere de formare, ateliere organizate în
scopuri educative, ateliere organizate în scopuri
recreative, împrumut de cărţi, consultanţă în
domeniul formării şi perfecţionării, coordonare
de cursuri de instruire, de educaţie şi de
pregătire pentru tineri şi adulţi, coordonare de
cursuri, seminarii şi ateliere de lucru, coordonare
de evenimente de divertisment, coordonare de
expoziţii în scopuri de divertisment, coordonare
de expoziţii în scopuri recreative, coordonare
de festivaluri de film, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de sprijin pentru persoanele
cu dificultăţi de exprimare orală, desfăşurarea
de expoziţii în scop de divertisment, demonstraţii
în scop de instruire, desfăşurare de seminarii
de instruire, divertisment de tipul seriilor de
concursuri, editarea de materiale tipărite care
conţin poze, altele decît cele de uz publicitar,
editare de publicaţii, editare de texte scrise,
altele decât cele publicitare, furnizarea de
informaţii de materie de educaţie, elaborarea
de materiale didactice distribuite la prelegerile
profesionale, elaborarea de materiale didactice
distribuite la seminare de management, formare
continuă, fotoreportaje, furnizare de programe
multimedia de divertisment prin servicii de
televiziune de bandă largă fără fir şi online,
furnizare de publicaţii electronice, furnizare de
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publicaţii online nedescărcabile, furnizare de
informaţii referitoare la activitatea editorială,
furnizarea de tutoriale online, furnizarea de
informaţii referitoare la recreere, instruire
referitoare la conveniente sociale, organizarea
de baluri, organizarea de ceremonii de
decernare de premii pentru recunoaşterea
meritelor, organizarea de ceremonii de
decernare de premii, organizarea de ceremonii
de premiere pentru recunoasterea actelor de
curaj, organizarea de cicluri de conferinţe,
organizarea de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizarea de conferinţe,
expoziţii şi concursuri cu scop cultural şi
de divertisment, organizarea de evenimente
de ceremonie, organizarea de evenimente
de divertisment şi evenimente culturale,
organizarea de festivaluri, organizarea de gale,
organizarea de programe de instruire pentru
tineri, organizarea de reuniuni şi conferinţe,
organizarea de seminarii, organizarea de
sesiuni de formare, organizarea de webinare,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
organizarea şi coordonarea de conferinţe şi
congrese, organizarea de activităţi educative
destinate studenţilor, prezentări audiovizuale,
producţie de înregistrări audio şi video pe
suporturi audio şi video, producţie şi închiriere
de materiale educaţionale şi de pregătire,
publicare de cărţi electronice şi periodice
pe internet, publicare de cataloage, publicare
de ghiduri pentru învăţămînt şi instruire,
publicare de materiale care pot fi accesate prin
intermediul bazelor de date sau prin internet,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
seminarii, realizarea coordonarea şi organizarea
de conferinţe, realizarea, coordonarea
şi organizarea de congrese, realizarea,
coordonarea şi organizarea de simpozioane,
realizarea, coordonarea şi organizarea de
materiale de lucru, susţinerea de prelegeri
pe teme educaţionale, organizare de reuniuni
și conferințe, organizare de seminarii și
congrese, furnizarea de informații despre
congrese, organizarea și conducerea de
congrese, realizare, coordonare și organizare
de congrese, organizare și coordonare de
conferințe și congrese, organizare și coordonare
de conferințe, congrese și simpozioane,
servicii de consultanță și informare referitoare
la pregătirea, coordonarea și organizarea
de congrese, organizare de festivaluri
(divertisment), servicii de festivaluri muzicale
(divertisment), divertisment de tipul festivalurilor
etnice, organizare de festivaluri în scopuri
recreative, organizarea de festivaluri în scopuri
educaţionale, demonstraţii în direct pentru
divertisment, organizare de demonstraţii de dans

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

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

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

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

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

comentarii între utilizatori, închirieri de aplicații
informatice, găzduire de aplicații multimedia,
găzduire de aplicații interactive, găzduire de
aplicații mobile, găzduire de date, fișiere,
aplicații și informații computerizate, consiliere și
consultanță privind aplicațiile pentru rețele de
calculatoare, consultanță în domeniul rețelelor și
aplicațiilor pentru cloud computing, consultanță
în materie de testare a sistemelor de aplicații
informatice, prestare de servicii de furnizor de
servicii de aplicații informatice (asp), design
vizual, design grafic, design arhitectural, design
industrial, industrial (design -), design de
ambalaje, design de mobilier, design pentru
magazine, design pentru restaurante, design
de modele, design artistic comercial, design
de produs, design de bijuterii, stilism (design
industrial), design pentru indicatoare, design de
broșuri, servicii de ilustrare (design), artă grafică
și design, servicii de design comercial, servicii
de design industrial, design grafic și industrial,
design de centre comerciale, proiectarea
(designul) spațiului interior, consultanță privind
designul ambalajelor, evaluări tehnice privind
designul, servicii tehnologice privind designul,
cercetare în domeniul designului, planificare
în domeniul designului, design și dezvoltare
de software, design și dezvoltare de produs,
design arhitectural pentru decorațiuni exterioare,
servicii de design de brand, consultanță în
materie de design, design de site-uri web,
servicii de design de produs, design de ambalaje
pentru terți, design grafic asistat de calculator,
design grafic de logouri publicitare, design de
cărți de vizită, analiză a designului de produs,
evaluare a designului de produs, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de design grafic
pentru calculator, analiza și evaluarea design-
ului produselor, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță în materie de
design web, design de pagini principale și pagini
web, servicii de design privind publicarea de
documente, servicii tehnologice și design privind
acest domeniu, servicii științifice și design privind
acest domeniu, creare de design de produse de
consum, consultanță în materie de design de
pagini web, servicii de consultanță în materie
de design interior, furnizarea de informații cu
privire la designul industrial, creare și design
de site-uri web pentru terți, proiectare și design
grafic pentru crearea site-urilor web, proiectare
și design grafic pentru crearea paginilor web pe
internet, design, creare, găzduire și întreținere de
site-uri web pentru terți, platforme pentru design
grafic sub formă de software ca serviciu (saas),
creare și design de indexuri de informații bazate
pe site-uri web pentru alte persoane (servicii de
tehnologia informației).
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