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Cereri Mărci publicate în 09/07/2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 04432 02.07.2015 ACSINTE AUREL-MIHAI TANTUM DEUS SUPRA LEX

2 M 2015 04433 02.07.2015 INTER CONECTER S.R.L. EDEN

3 M 2015 04438 02.07.2015 CAMERA DE COMERŢ ŞI
INDUSTRIE A ROMÂNIEI

Fabricat în România - Împreună
pentru afacerea ta

4 M 2015 04439 02.07.2015 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

Mai aproape de ce-i important
pentru tine orange

5 M 2015 04434 02.07.2015 INTER CONECTER S.R.L. VITADAY

6 M 2015 04440 02.07.2015 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

It's all about what matters to you

7 M 2015 04441 02.07.2015 ORANGE BRAND SERVICES
LIMITED

Mai aproape de ce-i important
pentru tine

8 M 2015 04442 02.07.2015 FUNDATIA ART ENCOUNTERS
FOUNDATION

Timisoara Biennale

9 M 2015 04443 02.07.2015 FUNDATIA ART ENCOUNTERS
FOUNDATION

Art Encounters

10 M 2015 04435 02.07.2015 S.C. QUEO MANAGEMENT S.R.L. Le Vivier - Cuisine a Vivre

11 M 2015 04436 02.07.2015 DUMITRU RAREŞ IONUŢ CAFFÉ EVÉ from Naples with
love

12 M 2015 04449 02.07.2015 S.C. COMPLEX ASTORIA S.R.L. COMPLEX ASTORIA MAMAIA
fondat in 1970

13 M 2015 04450 02.07.2015 DANUBIU ENTERPRISES S.R.L. F 21

14 M 2015 04451 02.07.2015 DANUBIU ENTERPRISES S.R.L. F 21

15 M 2015 04452 02.07.2015 DANUBIU ENTERPRISES S.R.L. FOREVER 21

16 M 2015 04453 02.07.2015 DANUBIU ENTERPRISES S.R.L. FOREVER 21

17 M 2015 04437 02.07.2015 ASOCIATIA ZEPPELIN HALELE CAROL



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
02.07.2015

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

2

18 M 2015 04454 02.07.2015 DANUBIU ENTERPRISES S.R.L. FOREVER XXI
WWW.FOREVER21.COM

19 M 2015 04426 02.07.2015 S.C. FASHION JEANS STORE
S.R.L.

SANTA BARBARA Outfitters

20 M 2015 04427 02.07.2015 S.C. AGRO LIFE S.R.L. FERT LIFE

21 M 2015 04428 02.07.2015 S.C. GO-GO AUTO S.R.L. GO-GO AUTO

22 M 2015 04429 02.07.2015 CONSTANTIN DANIEL-SORIN ROMANIAN POKER MASTERS
RPM

23 M 2015 04430 02.07.2015 CONSTANTIN DANIEL-SORIN ROMANIAN POKER
CHAMPIONSHIP RPC

24 M 2015 04431 02.07.2015 PIVOT NOIR S.R.L. PIVOT NOIR

25 M 2015 04444 02.07.2015 FUNDAŢIA ART ENCOUNTERS
FOUNDATION

Timisoara Art Encounters

26 M 2015 04446 02.07.2015 S.C. DEA PIZZA S.R.L. PIZZERIA TREVI

27 M 2015 04447 02.07.2015 EDENRED Ticket Flexi

28 M 2015 04448 02.07.2015 PICOIU VALENTIN SWEETS CLATITE &
INGHETATA BY OXFIX
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(210) M 2015 04432
(151) 02/07/2015
(732) ACSINTE AUREL-MIHAI, Str.

Nerva Traian nr. 6, bl. M39, sc. 1, et.
4, ap. 15, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TANTUM DEUS SUPRA LEX

(531) Clasificare Viena:030716; 090110;
170302; 230125;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04433
(151) 02/07/2015
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

EDEN

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

30 Condimente, dulciuri cu migdale, pastă
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină orez, făină de
boabe, ceară albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiuri esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turta
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle,
blaturi tort, pudră de tort, torturi, arome
pentru torturi, altele decât uleiurile esenţiale,
turte orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome
de cafea, preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe
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bază de cafea, condimente, dulciuri, dulciuri
pentru decorare pomi de Crăciun, prajiturele,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru
gătit, cremă tartar pentru uz culinar,
currycondiment, cremă din ouă, lapte şi zahar,
sosuri pentru salate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de porumb, fulgi de ovăz, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
prăjituri, arome, altele decât uleiuri esenţiale,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, arome, altele decât uleiurile esenţiale
pentru prăjituri, seminţe in pentru consum
uman, făină, produse rezultate din măcinare,
fondante (dulciuri), alimente făinoase, esenţe
pentru alimente, cu excepţia uleiurilor eterice
şi uleiurilor esenţiale, glazură de torturi, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri), jeleuri, fructe (dulciuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
ghimbir (condiment), turtă dulce, glucoz
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, golden syrup, sosuri pentru carne,
groats for human food, cereale pentru
alimente, terci pe bază de lapte, pentru
alimente, halva, glazură de şuncă, batoane de
cereale bogate in proteine, mălai dulce, turte
de mălai dulce, miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, lianţi pentru îngheţată,
gheaţă pentru răcoritoare, gheaţă naturală sau
artificială, ceai cu gheaţă, lianţi pentru gheaţă
comestibilă, gheaţă comestibilă, pudră pentru
gheaţă comestibilă, infuzii altele decât cele
medicinale, jeleuri din fructe (dulciuri),

ketchup (sos), ferment, seminţe de cânepă
pentru consum uman, lemn dulce (dulciuri),
bomboane (dulciuri), macaroane, macaroane
(patiserie), fulgi de porumb, făină de porumb,
mălai porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi
de malţ, extract din malţ alimentar, malţ
pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină, sosuri pentru
carne, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a
cărnii, de uz casnic, mentă pentru dulciuri,
melasă pentru alimente, spume ciocolată,
spume desert (dulciuri), musli, muştar, făină
muştar, alimente preparate pe bază de tăieţei,
tăieţei, nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), produse patiserie, produse
patiserie, pateuri (produse patiserie),
bomboane cu arahide, piper, bomboane
mentolate, piper (asezonare), pesto (sos),
biscuiţi, petit-beure, prăjiturele, plăcinte,
plăcinte cu carne, pizza, popcorn, făină de
cartofi alimentară, pudră de prăjituri, pudre
pentru îngheţată, praline, sare conservare
alimente, propolis, budinci, tarte, ravioli,
condimente, paste lungi, orez, prajiturele cu
orez, gustări pe bază de orez, chifle, lăptişor
de matcă, pesmet, şofran, sago, sosuri pentru
salate, sare gătit, sare conservarea
alimentelor, sandwichuri, sos tomat, sosuri
(condimente), lianţi cârnaţi, apă de mare
pentru gătit, produse de asezonare, semolina,
şerbeturi (îngheţată), gustări pe bază de
cereale, gustări pe bază de ovăz, şerbet
(îngheţată), pastă din boabe soia (condiment),
făină soia, sos soia, spaghete, condimente,
rulouri, seminţe anason, amidon alimentar, băţ
de lemn dulce (dulciuri), frişcă bătută
(preparată), zahăr, dulciuri cu zahăr, sushi,
îndulcitori naturali, bomboane, bomboane
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mentolate, tabbouleh, tacos, tapioca, făină
tapioca alimentară, tarte, ceai, ceai cu gheaţă,
băuturi pe bază de ceai, agenţi de îngroşare
pentru gătirea alimentelor, sos tomat, tortillas,
turmeric alimentar, pâine dedospită, vanilie
(aromă), vanilină (substitut de vanilie),
preparate vegetale folosite ca substitut de
cafea, tăiţei lungi, paste lungi, oţet, gofre, apă
de mare de gătit, ierburi (condimente), făină
de grâu, germeni grâu pentru consum
alimentar, frişcă bătută (preparate pentru
întărire), drojdie, iaurt îngheţat (îngheţată,
dulciuri).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor: condimente, dulciuri cu migdale,
pastă migdale, seminţe anason, preparate
aromate alimentare, cafea artificială, praf de
copt, bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină orez, făină de
boabe, ceară albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
bauturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiuri esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turtă
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi
tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome de

cafea, preparate vegetale folosite ca substitut
de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe bază de
cafea, condimente, dulciuri, dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, prăjiturele, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar
pentru gătit, cremă tartar pentru uz culinar,
curry (condiment), cremă din ouă, lapte şi
zahar, sosuri pentru salate, îngheţate
comestibile, esenţe pentru alimente cu
excepţia uleiurilor eterice şi uleiurilor
esenţiale, paste alimentare făinoase, alimente
făinoase, fermenţi pentru paste, fulgi de
porumb, fulgi de ovăz, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, arome, altele decât
uleiurile esenţiale, pentru băuturi, arome,
altele decât uleiurile esenţiale pentru prăjituri,
arome, altele decât uleiuri esenţiale, arome,
altele decât uleiurile esenţiale pentru băuturi,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
prăjituri, seminţe in pentru consum uman,
făină, produse rezultate din măcinare,
fondante (dulciuri), alimente făinoase, esenţe
pentru alimente, cu excepţia uleiurilor eterice
şi uleiurilor esenţiale, glazură de torturi, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri), jeleuri, fructe (dulciuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
ghimbir (condiment), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, golden syrup, sosuri pentru carne,
groats for human food, cereale pentru
alimente, terci pe bază de lapte, pentru
alimente, halva, glazură de şuncă, batoane de
cereale bogate in proteine, mălai dulce, turte
de mălai dulce, miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, lianţi pentru îngheţată,
gheaţă pentru răcoritoare, gheaţă naturală sau
artificială, ceai cu gheaţă, linţi pentru gheaţă
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comestibilă, gheaţă comestibilă, pudră pentru
gheaţă comestibilă, infuzii altele decât cele
medicinale, jeleuri din fructe (dulciuri),
ketchup (sos), ferment, seminţe de cânepă
pentru consum uman, lemn dulce (dulciuri),
bomboane (dulciuri), macaroane, macaroane
(patiserie), fulgi de porumb, făină de porumb,
mălai porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi
de malţ, extract din malţ alimentar, malţ
pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină, sosuri pentru carne,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
de uz casnic, mentă pentru dulciuri, melasă
pentru alimente, spume ciocolată, spume
desert (dulciuri), musli, muştar, făină muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), produse patiserie, produse patiserie,
pateuri (produse patiserie), bomboane cu
arahide, piper, bomboane mentolate, piper
(asezonare), pesto (sos), biscuiţi, petit-beure,
prăjiturele, plăcinte, plăcinte cu carne, pizza,
popcorn, făină de cartofi alimentară, pudră de
prăjituri, pudre pentru îngheţată, praline, sare
pentru conservarea alimentelor, propolis,
budinci, tarte, ravioli, condimente, paste lungi,
orez, prăjiturele cu orez, gustări pe bază de
orez, chifle, lăptişor de matcă, pesmet, şofran,
sago, sosuri pentru salate, sare pentru gătit,
sandwichuri, sos tomat, sosuri (condimente),
lianţi pentru cârnaţi, apă de mare pentru gătit,
produse de asezonare, semolina, şerbeturi
(îngheţată), gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de ovăz, şerbet (îngheţată), pastă din
boabe soia (condiment), făină soia, sos soia,
spaghete, condimente, rulouri, seminţe anason,
amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(dulciuri), frişcă bătută (preparată), zahăr,

dulciuri cu zahăr, sushi, îndulcitori naturali,
bomboane, bomboane mentolate, tabbouleh,
tacos, tapioca, făină tapioca alimentară, tarte,
ceai, ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, gofre, apă de mare de gătit, ierburi
(condimente), făină de grâu, germeni grâu
pentru consum alimentar, frişcă bătută
(preparate pentru întărire), drojdie, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04438
(151) 02/07/2015
(732) CAMERA DE COMERŢ ŞI

INDUSTRIE A ROMÂNIEI, B-dul
Octavian Goga nr. 2, sector 3,
030982, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fabricat în România - Împreună pentru
afacerea ta

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

35 Organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter comercial şi publicitar cu produse
fabricate în România.
39 Organizarea de misiuni economice
internaţionale (transport).
41 Organizarea de târguri şi expoziţii cu
caracter cultural, instructiv şi educativ cu
produse fabricate în România. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04439
(151) 02/07/2015
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 More London Riverside,
SE1 2AQ, LONDRA REGATUL
UNIT 

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

(540)

Mai aproape de ce-i important pentru tine
orange

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb,
negru

(531) Clasificare Viena:260418; 270515;
290113;  

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

9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice de comunicaţii şi telecomunicaţii;
aparate şi instrumente de comunicaţii şi
telecomunicaţii; aparate şi instrumente
electrice şi electronice, toate pentru
procesarea,  jurnalizarea,  stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codificate; aparate şi instrumente electrice de
control, testare (altele decât cele pentru
testarea în-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi didactice; aparate şi
instrumente optice şi electrooptice; servere de
comunicaţii; servere informatice; hardware de
operare VPN (reţele private virtuale);

hardware de operare WAN (reţea zonă
extinsă); hardware de operare LAN (reţea
locală de calculatoare); componente hardware
pentru calculatoare; hardware pentru reţea de
calculatoare; componente hardware pentru
calculatoare care asigură accesul securizat de
la distanţă la reţele de calculatoare şi de
comunicaţii; hardware ethernet; aparate,
instrumente şi echipamente pentru prelucrarea
imaginilor; aparate de fotografiat; aparate,
instrumente şi echipamente fotografice;
videoproiectoare; proiectoare multimedia;
scanere şi cititoare de coduri de bare; aparate
şi instrumente de radio şi de televiziune;
transmiţătoare şi receptoare pentru
telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune; aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise; holograme;
computere; dispozitive periferice pentru
computere; circuite electronice programate
purtătoare de date; discuri, casete şi fire ca
suporturi şi medii de transmisie magnetice de
date; plăci imprimate de circuite; cartele
magnetice goale şi preînregistrate; cartele de
date; carduri de memorie; carduri smart
(carduri care încorporează circuite integrate);
cartele conţinând microprocesoare; carduri
care încorporează circuite integrate (carduri
smart); carduri electronice de identitate;
cartele telefonice; cartele telefonice cu credit;
carduri de credit; carduri de debit; cartele
pentru jocuri electronice proiectate pentru a fi
utilizate cu telefoane; discuri compacte cu
memorie doar în citire (CD-ROM-uri);
suporturi de date magnetice, digitale şi optice;
înregistrări de date magnetice, digitale şi
optice şi suporturi de stocare (goale şi
preînregistrate); CD-uri preînregistrate;
memorii flash USB; dispozitive pentru
redarea de fişiere cu muzică descărcabile;
player portabil multimedia; transmitatoare şi
receptoare prin satelit; sateliţi de
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telecomunicaţii şi de difuzare; balize de radio
telefon şi stâlpi telefonici; cabluri şi fire
electrice; cabluri optice; cabluri de fibră
optică; fire metalice pentru rezistenţe;
electrozi; sisteme de telecomunicaţii şi
instalaţii electrice; terminale pentru reţele
telefonice; comutatoare telefonice; aparate
pentru semnal de intrare pentru
telecomunicaţii, stocare, conversie şi
prelucrare a informaţiilor; echipamente
telefonice; echipament pentru telefoane fixe,
portabile, mobile, pentru mâini libere sau
activate prin voce; terminale multimedia;
terminale interactive pentru prezentarea şi
comandarea de bunuri şi de servicii; terminale
securizate pentru tranzacţii electronice,
inclusiv pentru plăţi electronice; aparate
pentru prelucrarea plăţilor electronice; aparate
şi instrumente pentru recepţia pager
alfanumerică, recepţia pager alfanumerică
radio şi radiotelefonie; telefoane, telefoane
mobile şi microreceptoare telefonice;
telecopiatoare; asistenţi personali digitali
(PDA-uri); agende organizatoare electronice;
blocnotesuri electronice; tablete electronice;
unităţi electronice portabile pentru recepţia,
stocarea şi/sau transmisia wireless de mesaje
cu date şi de plăţi electronice; dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale; aparate, instrumente şi sisteme de
navigaţie prin satelit; accesorii pentru
telefoane şi microreceptoare telefonice;
adaptori pentru utilizarea cu telefoane;
încărcătoare de baterii pentru telefoane; unităţi
cu difuzor pentru telefoanele mobile cu sistem
hands-free pentru birou sau montat în maşină;
suporturi de microreceptoare telefonice pentru
autovehicule; căşti audio; dispozitive
hands-free (seturi mâini libere) pentru
telefoane şi pentru alte dispozitive electronice
mobile; genţi şi huse adaptate special pentru

păstrarea sau transportul telefoanelor mobile
şi al echipamentelor şi accesoriilor pentru
telefoane; curele pentru telefonul mobil;
agende personale computerizate; antene;
baterii; microprocesoare; tastaturi; modemuri;
calculatoare; ecrane de afişare; sisteme
electronice de poziţionare globală; aparate şi
instrumente electronice pentru navigaţie,
localizare şi poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât cele
pentru monitorizarea in-vivo); aparate şi
instrumente radio; filme video; aparate şi
echipamente audio-vizuale; accesorii electrice
şi electronice şi echipamente periferice
proiectate şi adaptate utilizării cu calculatoare
şi aparate audio-vizuale; cartuşe de jocuri
pentru calculator; piese, racorduri şi accesorii
pentru toate bunurile menţionate anterior;
programe pentru calculator; software pentru
calculator; software de operare pentru VPN
(reţele private virtuale); software de operare
pentru WAN (reţea zonă extinsă); software de
operare pentru LAN (reţea locală de
calculatoare); software de operare pentru
USB; software pentru calculator descărcabil
pe Internet; software pentru calculator pentru
sincronizarea datelor între calculatoare,
procesoare, recordere, monitoare şi
dispozitive electronice şi calculatoare gazdă;
software tip cloud computing; programe de
sisteme de operare pentru reţele; programe de
sisteme de operare pentru calculatoare;
software pentru calculator care asigură
accesul securizat de la distanţă la reţele de
calculatoare şi de comunicaţii; software
pentru securitate informatică; software
firewall pentru calculatoare; software pentru
asigurarea securităţii poştei electronice; tonuri
de apel descărcabile, pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile) furnizate
online din baze de date sau de pe Internet;
software pentru calculator şi aparate de
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telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, reţele
locale şi Internet; software pentru calculator
pentru a permite realizarea de teleconferinşe,
videoconferinte şi servicii de telefonie video;
software pentru calculator permiţând căutarea
şi recuperarea de date; software pentru
calculator pentru accesarea bazelor de date,
serviciilor de telecomunicaţii, reţelelor de
calculatoare şi avizierelor electronice;
software pentru jocuri pe calculator; programe
de jocuri multimedia interactive pe calculator;
software pentru calculator pentru jocuri de
realitate virtuala; fişiere cu muzică
descărcabile; fotografii, poze, desene grafice,
fişiere cu imagini, clipuri muzicale, filme,
filme video şi programe audio-vizuale
(descărcabile) furnizate online sau din baze de
date ale calculatoarelor sau de pe Internet sau
de pe site-uri web de Internet; software pentru
calculator utilizat la monitorizarea de la
distanţă; software de nagivaţie GPS.
35 Publicitate; servicii de marketing;
promovarea comercială; gestiunea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor;
organizarea şi gestionarea de programe de
stimulare şi fidelizare comerciale; servicii de
informaţii pentru afaceri; servicii de
consultanţă cu privire la administrarea
centrelor de intermediere telefonică (call
center); servicii de achiziţii pentru terţe
persoane; servicii de consultanţă referitoare la
achiziţia de bunuri şi servicii; furnizare de
contracte de cumpărare şi vânzare de bunuri şi
servicii pentru terţi; servicii de externalizare
(asistenţă de afaceri); servicii de consultanţă
pentru afaceri cu privire la planificarea şi
recuperarea în caz de dezastru; îndrumare în
afaceri; servicii furnizate de către incubatoare
de afaceri; servicii de consultanţă şi consiliere
pentru managementul afacerilor, dezvoltarea
afacerilor şi dezvoltare de produse; procesarea

şi organizarea administrativă de comenzi prin
poştă; organizarea de întâlniri de afaceri;
servicii de cercetare şi studii în domeniul
afacerilor; servicii de prognoze economice;
cercetare de piaţă şi studii în domeniul
protecţiei mediului, energiilor noi, conservării
bogăţiilor naturale şi dezvoltării durabile;
prestare de servicii de afaceri, de birou şi de
secretariat; extrase din ştiri şi actualităţi şi
servicii de informaţii; cercetare de piaţă;
analize de piaţă; strângerea şi analiza datelor
obţinute din cercetarea de piaţă; cercetare de
piaţă şi studii de marketing; organizarea şi
coordonarea de expoziţii în scopuri
comerciale; servicii de vânzare cu amănuntul;
regruparea, în avantajul terţilor, a unei
varietăţi de produse (cu excepţia transportului
lor), permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod, toate produsele
menţionate anterior fiind furnizate online din
baze de date ale calculatoarelor sau prin
intermediul Internet-ului sau prin alte
mijloace; regruparea, în avantajul terţilor, a
unei varietăţi de produse pentru
telecomunicaţii, de calcul, electronice şi
electrice, piese, racorduri şi accesorii pentru
produsele enumerate anterior, carduri de date,
dispozitive şi echipamente de securitate,
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, accesorii,
textile, lenjerie de uz casnic, valize şi genţi,
produse de imprimerie şi papetărie, cadouri,
jucării, jocuri şi echipamente sportive,
bijuterii, ceasornicărie, echipamente şi
ustensile de menaj, mobilă şi articole de
mobilier, produse cosmetice şi produse de
îngrijire personală, produse farmaceutice de
uz general, produse de curăţare, produse
pentru sănătate, alimente pentru oameni şi
produse alimentare, băuturi, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; achiziţie şi
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vânzare de energii; licitaţii furnizate pe
Internet; administrare comercială cu privire la
procesarea vânzărilor realizate prin Internet;
servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic; furnizare de informaţii
şi consiliere privind livrarea şi promovarea
mărfurilor şi selectarea şi prezentarea
produselor; furnizare de informaţii şi
consiliere a viitorilor cumpărători de mărfuri
şi produse; compilare şi transcriere de date;
compilare de anunţuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe Internet; producţie
de clipuri publicitare; compilare de registre
pentru publicare pe Internet; furnizare de
spaţiu pe pagini web pentru promovarea de
produse şi servicii; servicii de baze de date şi
de prelucrare a datelor; servicii de stocare de
date; servicii de telemarketing; servicii de
mesaje telefonice şi preluare a mesajelor;
activităţi ale centrelor de intermediere
telefonica (call center); activităţi ale centrelor
de monitorizare la distanţă; gestionare de date
şi servicii de inventariere electronică; servicii
de prelucrare, de verificare şi de autentificare
a datelor în domeniul transporturilor, al
procedurii de îmbarcare (check-in) la zboruri,
al rezervării de locuri de călătorie, de bilete de
călătorie şi de bilete la evenimente sportive şi
culturale; servicii de verificare de bilete,
cupoane, bonuri, tichete de reducere,
programe de fidelitate, carduri cadou şi
certificate cadou; servicii de consiliere,
informare şi consultanţă cu privire la toate
cele menţionate anterior.
36 Servicii financiare; servicii bancare;
asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
servicii de asigurare şi finanţare a aparatelor,
sistemelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii;
furnizare de facilităţi şi servicii de carduri de
credit; furnizare de servicii de transfer
electronic de fonduri şi de facilităţi de
tranzacţionare online; procesarea plăţilor

pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii prin
intermediul unei reţele de comunicaţii
electronice; servicii de plată automatizată;
tranzacţii bancare electronice prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare (Internet
banking); prelucrarea electronică a plăţilor
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare; transfer electronic de fonduri
prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii;
servicii de plată furnizate prin intermediul
dispozitivelor şi aparatelor de telecomunicaţie
wireless (fără fir); servicii de garantare a
mandatelor poştale; procesare de plăţi;
transfer de moneda electronică; servicii de
plăţi contactless; servicii de investiţii şi
administrare de fonduri; administrare de
fonduri şi de investiţii; servicii financiare
computerizate; furnizare de servicii de
evaluare online; afaceri imobiliare;
administrarea de imobiliare şi informaţii şi
consiliere cu privire la acestea; servicii de
furnizare de informaţii financiare; cotaţii
bursiere; servicii de furnizare de informaţii
privind acţiunile şi titlurile; brokeraj de
acţiuni şi obligaţiuni; strângere de fonduri;
colectarea de fonduri de caritate, organizarea
colectărilor şi organizarea de activităţi pentru
strângere de fonduri; sponsorizare financiară;
servicii de discount; servicii de informaţii şi
consiliere cu privire la asigurări, afaceri
financiare, afaceri monetare, tranzacţii
bancare de acasă şi prin Internet (home
banking si Internet banking), informaţii
despre titluri şi acţiuni, brokeraj pentru
acţiuni şi obligaţiuni, furnizate online din
baze de date computerizate sau de pe Internet;
servicii de consiliere, consultanţă şi informaţii
în domeniul tuturor serviciilor menţionate
anterior.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, telefonie
mobila, fax, telex, colectare şi transmitere de
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mesaje, transmisie de mesaje prin pager radio,
redirecţionare de apeluri, răspuns automat,
informaţii telefonice sau poştă electronică;
transmisie, livrare şi recepţie de sunete, date,
imagini, muzică şi informaţii; servicii de
livrare a mesajelor electronice; servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile;
servicii de schimb de date; transfer de date
prin telecomunicaţii; transmisia de fişiere
digitale; servicii de comunicaţii prin satelit;
servicii de transmisie; difuzare sau transmisie
de programe radio sau de televiziune, de filme
şi jocuri interactive; servicii de videotext,
teletext şi videotext interactiv; difuzare,
transmisie şi livrare de conţinut multimedia şi
de jocuri electronice prin intermediul de reţele
de comunicaţii electronice; servicii de
mesagerie video; servicii de videoconferinţă;
servicii de videotelefonie; telecomunicaţii de
informaţii (inclusiv pagini web), de programe
pentru calculator si de orice alte date;
închirierea timpului de acces la un server de
baza de date; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii pentru linii telefonice de
asistenţă şi pentru centre de intermediere
telefonică (call center); servicii de comunicaţii
telefonice furnizate pentru linii telefonice de
asistenţă şi pentru centre de intermediere
telefonică (call center); servicii de furnizare a
accesului la Internet; furnizarea de conexiuni
de telecomunicaţii sau de link-uri către
Internet sau către baze de date; furnizarea
accesului utilizatorilor la Internet (furnizori de
servicii); furnizarea şi operarea de conferinţe
electronice, grupuri de discuţii şi camere de
chat; furnizarea accesului la site-uri web de
muzică digitală pe Internet; furnizarea
accesului la site-uri web de muzica MP3 pe
Internet; transmitere de muzică digitală prin
telecomunicaţii; furnizarea accesului la
infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
pentru operatori terţi şi pentru terţi; închirierea

de infrastructuri şi reţele de telecomunicaţii
operatorilor terţi şi terţilor; operarea şi
furnizarea de servicii specifice motoarelor de
căutare;  servici i  de  accesare  a
telecomunicaţiilor; transmiterea mesajelor şi
imaginilor asistată de calculator; servicii de
comunicaţii prin calculator; transmisie şi
distribuţie de date sau imagini audiovizuale
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare sau prin Internet; furnizarea
accesului temporar al terţilor la Internet;
transmisia electronică a datelor privind plăţile
electronice prin intermediul unei reţele
globale de calculatoare; agenţii de ştiri;
transmisie de ştiri şi informaţii de actualitate;
luare spre închiriere, leasing sau dare spre
închiriere a aparatelor, instrumentelor,
instalaţiilor sau componentelor utilizate în
scopul furnizării serviciilor mai sus
menţionate; servicii de consiliere, informaţii
şi consultanţă în domeniul tuturor serviciilor
menţionate anterior.
41 Servicii de educaţie şi instruire; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii referitoare la educaţie, la
divertisment şi la evenimentele sportive şi
culturale, furnizate online de la o bază de date
computerizata sau de pe Internet sau prin alte
mijloace; servicii de jocuri electronice
furnizate de la o bază de date computerizată
sau de pe Internet; servicii de închiriere de
jocuri video, audio şi pentru calculator;
servicii de divertisment de radio şi de
televiziune; publicarea şi producţia de
muzică, de filme (altele decât filmele
publicitare), de programe radio şi de
televiziune şi de programe de teleshopping şi
de webshopping; organizarea de jocuri şi
competiţii; furnizarea de publicaţii
electronice, nedescărcabile; furnizarea de
programe pentru jocuri video de larg consum
şi pentru aparate de jocuri portabile prin
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c o mu n i c a ţ i i  w i r e l e s s  ( fă ră  f i r )
(nedescărcabile); publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; furnizare, pe un
site web interactiv, de divertisment de film,
televiziune şi muzical; publicare de texte în
format electronic sau în alt format; servicii de
publicare şi producţie de înregistrări de sunet
şi/sau imagine; expoziţii; furnizare de acces
online la expoziţii şi servicii conexe
expoziţiilor; organizare, producţie şi
prezentare de concerte muzicale, spectacole de
muzică, de teatru şi de video, festivaluri,
turnee şi alte spectacole, evenimente şi
activităţi muzicale şi culturale; organizare,
administrare sau coordonare de evenimente cu
jocuri video; servicii de editare postproducţie
în domeniul muzicii, videoclipurilor şi
filmelor; servicii de programare a ştirilor în
vederea transmiterii prin Internet; organizare
şi coordonare de conferinţe, seminare,
simpozioane, tutoriale, ateliere de lucru,
cursuri, convenţii şi expoziţii; învăţământ
interactiv şi de la distanţă sau cursuri şi
sesiuni de instruire furnizate online prin
intermediul unui link de telecomunicaţii sau al
unei reţele de calculatoare sau furnizate prin
alte mijloace; servicii de traducere; servicii
specifice galeriilor de artă, furnizate online
prin intermediul unui link de telecomunicaţii;
jocuri de noroc; servicii de club; servicii de
rezervare de bilete pentru evenimente de
divertisment, sportive şi culturale; servicii ale
bibliotecilor electronice de furnizare de
informaţii electronice (inclusiv informaţii
arhivate) sub formă de texte electronice,
informaţii şi date audio şi/sau video, jocuri şi
materiale de divertisment; furnizare şi
organizare de conferinţe electronice, grupuri
de discuţii şi camere de chat; furnizarea de
muzică digitală (nedescărcabilă) de pe
internet; furnizarea de fotografii, poze, desene
grafice, clipuri muzicale, filme, filme video şi

programe audiovizuale (nedescărcabile),
online sau de la baze de date computerizate
sau de pe internet sau de pe site-uri de
internet; servicii de fotografie; informaţii şi
servicii de consiliere în domeniul tuturor
serviciilor menţionate anterior.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de proiectare,
referitoare la acestea; servicii de cercetare de
laborator; administrarea cercetărilor,
proiectare şi dezvoltare de proiecte; cercetare,
proiectare şi dezvoltare de produs; cercetare
tehnică; servicii de cercetare, proiectare şi
dezvoltare cu privire la calculatoare,
programe pentru calculator, sisteme de
calculator, soluţii pentru aplicaţii software pe
calculator, jocuri pe calculator, software
pentru calculator, sisteme de prelucrare de
date, administrare de date, sisteme de
prelucrare de informaţii computerizate,
servicii de comunicaţii, soluţii de comunicaţii,
aplicaţii de comunicaţii, sisteme de
comunicaţii şi interfeţe de reţea şi acordare de
consultanţă tehnică, informaţii şi consiliere cu
privire la cele menţionate anterior; proiectare
şi dezvoltare de software de operare pentru
reţele de calculatoare şi servere; proiectare şi
dezvoltare de software de operare pentru
reţele tip cloud computing; proiectare tehnică
şi planificare de reţele de telecomunicaţii;
proiectare şi dezvoltare de programe de
securitate pe Internet; proiectare şi dezvoltare
de sisteme de securitate a datelor electronice;
realizarea de teste tehnice; teste industriale;
redactare de rapoarte şi studii tehnice; servicii
IT; servicii informatice tip cloud computing;
actualizare şi proiectare de hardware pentru
calculator; mentenanţă, actualizare şi
proiectare de firmware pentru calculator,
software pentru calculator şi de programe de
calculator; servicii de programare
computerizată; pregătire şi furnizare de
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informaţii în domeniul calculatoarelor şi
instalaţiilor pentru reţele de calculatoare;
servicii de consiliere şi consultanţă tehnic în
domeniul IT şi domeniul telecomunicaţiilor;
consultanţă în domeniul reţelelor şi serviciilor
informatice tip cloud computing; consultanţă
tehnică cu privire la utilizarea şi folosirea de
software pentru calculator; servicii de
consultanţă şi informaţii în domeniul integrării
sistemelor de calculator, tehnologia
informaţiei (IT), arhitectură şi infrastructură
tehnologiei informaţiei (IT); consultanţă în
materie de securitate informatică; proiectare şi
dezvoltare de sisteme de calculator şi de
sisteme şi echipamente de telecomunicaţii;
administrare de servicii informatice; servicii
de asistenţă operaţională pentru reţele de
calculatoare, reţele de telecomunicaţii şi reţele
pentru transmisie de date; servicii informatice
online; servicii de programare prestate online;
programare de programe de securitate pentru
Internet; furnizarea accesului la o reţea
electronică online pentru recuperarea de date;
închirierea de calculatoare; proiectare, desen
şi întocmirea documentaţiei, toate pentru
compilarea paginilor web pe Internet; servicii
de proiectare de imagini virtuale şi interactive;
crearea, administrarea şi mentenanţă bazelor
de date, reţelelor de tip Intranet şi site-urilor
web; crearea, mentenanţă şi găzduirea
site-urilor web pentru terţi; găzduirea de baze
de date, bloguri web, portaluri web; găzduire
de platforme pe Internet; găzduire de aplicaţii
software pentru calculatoare, pentru terţi;
găzduire de spaţiu de memorie pe Internet;
găzduire şi închiriere de spaţiu de stocare
pentru pagini web; găzduire de platforme de
comerţ electronic pe Internet; găzduire a
aplicaţiilor multimedia şi interactive; găzduire
de software pentru administrarea bibliotecilor;
găzduire de facilităţi online pentru conducerea
discuţiilor interactive; furnizarea de facilităţi

web online pentru terţi; găzduire de date,
fişiere, aplicaţii şi informaţii computerizate;
găzduire de servere; servicii de instalare şi
mentenanţă de software pentru calculator;
închirierea timpului de acces la o baza de date
computerizată; închirierea timpului de acces
la buletine informatice şi la forumuri şi la
reţele de calculatoare; furnizarea de acces
temporar la aplicaţii online, instrumente
software şi software online nedescărcabil
pentru operare de reţele de calculatoare şi
servere; închiriere de software de operare
pentru utilizarea unei reţele tip cloud
computing şi accesul la aceasta; închirierea de
software de operare pentru reţele informatice
şi servere; închirierea serverelor web;
închiriere de software de jocuri pentru
calculator; furnizare de acces temporar la
software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea şi folosirea unei reţele
informatice de tip cloud computing;
furnizarea accesului temporar la programe de
securitate pentru Internet; închiriere de spaţiu
de memorie pe servere pentru găzduirea de
buletine informative electronice; servicii ale
furnizorilor de Internet; compilarea, crearea şi
mentenanţă unor registre de nume de domenii;
proiectare, administrare şi mentenanţă de
site-uri web, pagini web şi portaluri pentru
accesarea de texte, imagini şi muzică
furnizate fie prin calculatoare, fie prin
telefoane mobile; furnizarea de informaţii şi
servicii de consiliere online prin intermediul
unei baze de date computerizate sau prin
internet;  monitorizarea sistemelor
computerizate prin acces de la distanţă;
servicii pentru securitatea calculatoarelor
pentru protecţia contra accesului neautorizat
în reţele; administrare de proiecte IT;
configurare de reţele de calculatoare prin
software; servicii de integrare a sistemelor
informatice; configurarea reţelelor de
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calculatoare prin folosirea software-ului;
administrare de proiecte informatice în
domeniul prelucrării datelor electronice
[EDP]; administrare de servere; prognoză
meteorologică; servicii de informaţii
meteorologice; decoraţiuni interioare; operare
şi furnizare de motoare de căutare pe Internet;
servicii de informare şi consiliere, cu privire la
toate serviciile mai sus menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04434
(151) 02/07/2015
(732) INTER CONECTER S.R.L., Str.

Constantin Miu Lerca nr. 7/C, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

VITADAY

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

30 Condimente, dulciuri cu migdale, pastă
migdale, seminţe anason, preparate aromate
alimentare, cafea artificială, praf de copt,
bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină orez, făină de
boabe, ceară albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiuri esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turta
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle, blaturi
tort, pudră de tort, torturi, arome pentru
torturi, altele decât uleiurile esenţiale, turte
orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
de cereale, gustări pe bază de cereale,

sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată
cu lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome
de cafea, preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe
bază de cafea, condimente, dulciuri, dulciuri
pentru decorare pomi de Crăciun, prajiturele,
sare pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar
pentru gătit, cremă tartar pentru uz culinar,
currycondiment, cremă din ouă, lapte şi zahar,
sosuri pentru salate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de porumb, fulgi de ovăz, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
prăjituri, arome, altele decât uleiuri esenţiale,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, arome, altele decât uleiurile esenţiale
pentru prăjituri, seminţe in pentru consum
uman, făină, produse rezultate din măcinare,
fondante (dulciuri), alimente făinoase, esenţe
pentru alimente, cu excepţia uleiurilor eterice
şi uleiurilor esenţiale, glazură de torturi, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri), jeleuri, fructe (dulciuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
ghimbir (condiment), turtă dulce, glucoz
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten
pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
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alimentar, golden syrup, sosuri pentru carne,
groats for human food, cereale pentru
alimente, terci pe bază de lapte, pentru
alimente, halva, glazură de şuncă, batoane de
cereale bogate in proteine, mălai dulce, turte
de mălai dulce, miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, lianţi pentru îngheţată,
gheaţă pentru răcoritoare, gheaţă naturală sau
artificială, ceai cu gheaţă, lianţi pentru gheaţă
comestibilă, gheaţă comestibilă, pudră pentru
gheaţă comestibilă, infuzii altele decât cele
medicinale, jeleuri din fructe (dulciuri),
ketchup (sos), ferment, seminţe de cânepă
pentru consum uman, lemn dulce (dulciuri),
bomboane (dulciuri), macaroane, macaroane
(patiserie), fulgi de porumb, făină de porumb,
mălai porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi
de malţ, extract din malţ alimentar, malţ
pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină, sosuri pentru carne,
plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a cărnii,
de uz casnic, mentă pentru dulciuri, melasă
pentru alimente, spume ciocolată, spume
desert (dulciuri), musli, muştar, făină muştar,
alimente preparate pe bază de tăieţei, tăieţei,
nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază de
ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), produse patiserie, produse patiserie,
pateuri (produse patiserie), bomboane cu
arahide, piper, bomboane mentolate, piper
(asezonare), pesto (sos), biscuiţi, petit-beure,
prăjiturele, plăcinte, plăcinte cu carne, pizza,
popcorn, făină de cartofi alimentară, pudră de
prăjituri, pudre pentru îngheţată, praline, sare
conservare alimente, propolis, budinci, tarte,
ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prajiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
chifle, lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago,
sosuri pentru salate, sare gătit, sare

conservarea alimentelor, sandwichuri, sos
tomat, sosuri (condimente), lianţi cârnaţi, apă
de mare pentru gătit, produse de asezonare,
semolina, şerbeturi (îngheţată), gustări pe
bază de cereale, gustări pe bază de ovăz,
şerbet (îngheţată), pastă din boabe soia
(condiment), făină soia, sos soia, spaghete,
condimente, rulouri, seminţe anason, amidon
alimentar, băţ de lemn dulce (dulciuri), frişcă
bătută (preparată), zahăr, dulciuri cu zahăr,
sushi, îndulcitori naturali, bomboane,
bomboane mentolate, tabbouleh, tacos,
tapioca, făină tapioca alimentară, tarte, ceai,
ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai, agenţi
de îngroşare pentru gătirea alimentelor, sos
tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, gofre, apă de mare de gătit, ierburi
(condimente), făină de grâu, germeni grâu
pentru consum alimentar, frişcă bătută
(preparate pentru întărire), drojdie, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri).
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor: condimente, dulciuri cu migdale,
pastă migdale, seminţe anason, preparate
aromate alimentare, cafea artificială, praf de
copt, bicarbonat de sodiu (pentru gătit), orz
măcinat, orz decorticat, făină orez, făină de
boabe, ceară albine, oţet de bere, băuturi pe
bază de ciocolată, băuturi pe bază de cacao,
băuturi pe bază de cafea, arome, altele decât
uleiuri esenţiale pentru băuturi, băuturi pe
bază de ceai, bicarbonat de sodiu pentru gătit
(praf de copt), lianţi pentru îngheţată
(îngheţată comestibilă), biscuiţi, pâine, turtă
dulce, chifle de pâine, firimituri, chifle,
blaturi tort, pudră de tort, torturi, arome
pentru torturi, altele decât uleiurile esenţiale,
turte orez, bomboane, capere, caramele
(bomboane), sare din ţelină, preparate pe bază
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de cereale, gustări pe bază de cereale,
sandwichuri cu brânză, gumă de mestecat,
cicoare (substitut de cafea), cipsuri (produse
din cereale), ciocolată, băuturi din ciocolată cu
lapte, băuturi din ciocolată, chow-chow
(condiment), dulciuri pentru decorare pomi de
Crăciun, chutney (condimente), scorţişoară
(condimente), cuişoare (condimente), cacao,
băuturi din cacao cu lapte, produse din cacao,
băuturi pe bază de cacao, cafea, cafea
artificială, băuturi din cafea cu lapte, arome de
cafea, preparate vegetale folosite ca substitut
de cafea, cafea neprăjită, băuturi pe bază de
cafea, condimente, dulciuri, dulciuri pentru
decorare pomi de Crăciun, prăjiturele, sare
pentru gătit, fulgi de porumb, făină de
porumb, mălai, floricele de porumb, porumb
copt, coulis (sosuri), cuscus (griş de grâu),
biscuiţi crocanţi, îngheţată, cremă tartar pentru
gătit, cremă tartar pentru uz culinar, curry
(condiment), cremă din ouă, lapte şi zahar,
sosuri pentru salate, îngheţate comestibile,
esenţe pentru alimente cu excepţia uleiurilor
eterice şi uleiurilor esenţiale, paste alimentare
făinoase, alimente făinoase, fermenţi pentru
paste, fulgi de porumb, fulgi de ovăz, arome,
altele decât uleiurile esenţiale, arome, altele
decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
prăjituri, arome, altele decât uleiuri esenţiale,
arome, altele decât uleiurile esenţiale pentru
băuturi, arome, altele decât uleiurile esenţiale
pentru prăjituri, seminţe in pentru consum
uman, făină, produse rezultate din măcinare,
fondante (dulciuri), alimente făinoase, esenţe
pentru alimente, cu excepţia uleiurilor eterice
şi uleiurilor esenţiale, glazură de torturi, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), iaurt îngheţat
(îngheţată, dulciuri), jeleuri, fructe (dulciuri),
ierburi de grădină, conservate (asezonare),
ghimbir (condiment), turtă dulce, glucoză
pentru uz culinar, aditivi pe bază de gluten

pentru uz culinar, gluten preparat ca produs
alimentar, golden syrup, sosuri pentru carne,
groats for human food, cereale pentru
alimente, terci pe bază de lapte, pentru
alimente, halva, glazură de şuncă, batoane de
cereale bogate in proteine, mălai dulce, turte
de mălai dulce, miere, orz decorticat, ovăz
decorticat, îngheţată, lianţi pentru îngheţată,
gheaţă pentru răcoritoare, gheaţă naturală sau
artificială, ceai cu gheaţă, linţi pentru gheaţă
comestibilă, gheaţă comestibilă, pudră pentru
gheaţă comestibilă, infuzii altele decât cele
medicinale, jeleuri din fructe (dulciuri),
ketchup (sos), ferment, seminţe de cânepă
pentru consum uman, lemn dulce (dulciuri),
bomboane (dulciuri), macaroane, macaroane
(patiserie), fulgi de porumb, făină de porumb,
mălai porumb măcinat, porumb copt, biscuiţi
de malţ, extract din malţ alimentar, malţ
pentru consum uman, maltoză, marinate,
marţipan, maioneză, făină, sosuri pentru
carne, plăcinte cu carne, agenţi de frăgezire a
cărnii, de uz casnic, mentă pentru dulciuri,
melasă pentru alimente, spume ciocolată,
spume desert (dulciuri), musli, muştar, făină
muştar, alimente preparate pe bază de tăieţei,
tăieţei, nucşoară, fulgi ovăz, alimente pe bază
de ovăz, terci ovăz, ovăz măcinat, ovăz
decorticat, clătite, paste, pastă migdale, cremă
de prăjituri, pastă din boabe de soia, paste
făinoase, produse patiserie, bomboane
(dulciuri), produse patiserie, produse
patiserie, pateuri (produse patiserie),
bomboane cu arahide, piper, bomboane
mentolate, piper (asezonare), pesto (sos),
biscuiţi, petit-beure, prăjiturele, plăcinte,
plăcinte cu carne, pizza, popcorn, făină de
cartofi alimentară, pudră de prăjituri, pudre
pentru îngheţată, praline, sare pentru
conservarea alimentelor, propolis, budinci,
tarte, ravioli, condimente, paste lungi, orez,
prăjiturele cu orez, gustări pe bază de orez,
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chifle, lăptişor de matcă, pesmet, şofran, sago,
sosuri pentru salate, sare pentru gătit,
sandwichuri, sos tomat, sosuri (condimente),
lianţi pentru cârnaţi, apă de mare pentru gătit,
produse de asezonare, semolina, şerbeturi
(îngheţată), gustări pe bază de cereale, gustări
pe bază de ovăz, şerbet (îngheţată), pastă din
boabe soia (condiment), făină soia, sos soia,
spaghete, condimente, rulouri, seminţe anason,
amidon alimentar, băţ de lemn dulce
(dulciuri), frişcă bătută (preparată), zahăr,
dulciuri cu zahăr, sushi, îndulcitori naturali,
bomboane, bomboane mentolate, tabbouleh,
tacos, tapioca, făină tapioca alimentară, tarte,
ceai, ceai cu gheaţă, băuturi pe bază de ceai,
agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor,
sos tomat, tortillas, turmeric alimentar, pâine
dedospită, vanilie (aromă), vanilină (substitut
de vanilie), preparate vegetale folosite ca
substitut de cafea, tăiţei lungi, paste lungi,
oţet, gofre, apă de mare de gătit, ierburi
(condimente), făină de grâu, germeni grâu
pentru consum alimentar, frişcă bătută
(preparate pentru întărire), drojdie, iaurt
îngheţat (îngheţată, dulciuri), (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04440
(151) 02/07/2015
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 More London
Riverside, SE1 2AQ, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

It's all about what matters to you

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

9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice de comunicaţii şi telecomunicaţii;
aparate şi instrumente de comunicaţii şi
telecomunicaţii; aparate şi instrumente
electrice şi electronice, toate pentru
procesarea, jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codificate; aparate şi instrumente electrice de
control, testare (altele decât cele pentru
testarea în-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi didactice; aparate şi
instrumente optice şi electrooptice; servere de
comunicaţii; servere informatice; hardware de
operare VPN (reţele private virtuale);
hardware de operare WAN (reţea zonă
extinsă); hardware de operare LAN (reţea
locală de calculatoare); componente hardware
pentru calculatoare; hardware pentru reţea de
calculatoare; componente hardware pentru
calculatoare care asigură accesul securizat de
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la distanţă la reţele de calculatoare şi de
comunicaţii; hardware ethernet; aparate,
instrumente şi echipamente pentru prelucrarea
imaginilor; aparate de fotografiat; aparate,
instrumente şi echipamente fotografice;
videoproiectoare; proiectoare multimedia;
scanere şi cititoare de coduri de bare; aparate
şi instrumente de radio şi de televiziune;
transmiţătoare şi receptoare pentru
telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune; aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise; holograme;
computere; dispozitive periferice pentru
computere; circuite electronice programate
purtătoare de date; discuri, casete şi fire ca
suporturi şi medii de transmisie magnetice de
date; plăci imprimate de circuite; cartele
magnetice goale şi preînregistrate; cartele de
date; carduri de memorie; carduri smart
(carduri care încorporează circuite integrate);
cartele conţinând microprocesoare; carduri
care încorporează circuite integrate (carduri
smart); carduri electronice de identitate;
cartele telefonice; cartele telefonice cu credit;
carduri de credit; carduri de debit; cartele
pentru jocuri electronice proiectate pentru a fi
utilizate cu telefoane; discuri compacte cu
memorie doar în citire (CD-ROM-uri);
suporturi de date magnetice, digitale şi optice;
înregistrări de date magnetice, digitale şi
optice şi suporturi de stocare (goale şi
preînregistrate); CD-uri preînregistrate;
memorii flash USB; dispozitive pentru redarea
de fişiere cu muzică descărcabile; player
portabil multimedia; transmitatoare şi
receptoare prin satelit; sateliţi de
telecomunicaţii şi de difuzare; balize de radio
telefon şi stâlpi telefonici; cabluri şi fire
electrice; cabluri optice; cabluri de fibră
optică; fire metalice pentru rezistenţe;
electrozi; sisteme de telecomunicaţii şi
instalaţii electrice; terminale pentru reţele

telefonice; comutatoare telefonice; aparate
pentru semnal de intrare pentru
telecomunicaţii, stocare, conversie şi
prelucrare a informaţiilor; echipamente
telefonice; echipament pentru telefoane fixe,
portabile, mobile, pentru mâini libere sau
activate prin voce; terminale multimedia;
terminale interactive pentru prezentarea şi
comandarea de bunuri şi de servicii; terminale
securizate pentru tranzacţii electronice,
inclusiv pentru plăţi electronice; aparate
pentru prelucrarea plăţilor electronice; aparate
şi instrumente pentru recepţia pager
alfanumerică, recepţia pager alfanumerică
radio şi radiotelefonie; telefoane, telefoane
mobile şi microreceptoare telefonice;
telecopiatoare; asistenţi personali digitali
(PDA-uri); agende organizatoare electronice;
blocnotesuri electronice; tablete electronice;
unităţi electronice portabile pentru recepţia,
stocarea şi/sau transmisia wireless de mesaje
cu date şi de plăţi electronice; dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale; aparate, instrumente şi sisteme de
navigaţie prin satelit; accesorii pentru
telefoane şi microreceptoare telefonice;
adaptori pentru utilizarea cu telefoane;
încărcătoare de baterii pentru telefoane;
unităţi cu difuzor pentru telefoanele mobile cu
sistem hands-free pentru birou sau montat în
maşină; suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule; căşti audio;
dispozitive hands-free (seturi mâini libere)
pentru telefoane şi pentru alte dispozitive
electronice mobile; genţi şi huse adaptate
special pentru păstrarea sau transportul
telefoanelor mobile şi al echipamentelor şi
accesoriilor pentru telefoane; curele pentru
telefonul mobil; agende personale
c o m p u t e r i z a t e ;  a n t e n e ;  b a t e r i i ;
microprocesoare; tastaturi; modemuri;
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calculatoare; ecrane de afişare; sisteme
electronice de poziţionare globală; aparate şi
instrumente electronice pentru navigaţie,
localizare şi poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât cele
pentru monitorizarea in-vivo); aparate şi
instrumente radio; filme video; aparate şi
echipamente audio-vizuale; accesorii electrice
şi electronice şi echipamente periferice
proiectate şi adaptate utilizării cu calculatoare
şi aparate audio-vizuale; cartuşe de jocuri
pentru calculator; piese, racorduri şi accesorii
pentru toate bunurile menţionate anterior;
programe pentru calculator; software pentru
calculator; software de operare pentru VPN
(reţele private virtuale); software de operare
pentru WAN (reţea zonă extinsă); software de
operare pentru LAN (reţea locală de
calculatoare); software de operare pentru
USB; software pentru calculator descărcabil
pe Internet; software pentru calculator pentru
sincronizarea datelor între calculatoare,
procesoare, recordere, monitoare şi dispozitive
electronice şi calculatoare gazdă; software tip
cloud computing; programe de sisteme de
operare pentru reţele; programe de sisteme de
operare pentru calculatoare; software pentru
calculator care asigură accesul securizat de la
distanţă la reţele de calculatoare şi de
comunicaţii; software pentru securitate
informatică; software firewall pentru
calculatoare; software pentru asigurarea
securităţii poştei electronice; tonuri de apel
descărcabile, pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile) furnizate
online din baze de date sau de pe Internet;
software pentru calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, reţele
locale şi Internet; software pentru calculator
pentru a permite realizarea de teleconferinşe,
videoconferinte şi servicii de telefonie video;

software pentru calculator permiţând căutarea
şi recuperarea de date; software pentru
calculator pentru accesarea bazelor de date,
serviciilor de telecomunicaţii, reţelelor de
calculatoare şi avizierelor electronice;
software pentru jocuri pe calculator; programe
de jocuri multimedia interactive pe calculator;
software pentru calculator pentru jocuri de
realitate virtuala; fişiere cu muzică
descărcabile; fotografii, poze, desene grafice,
fişiere cu imagini, clipuri muzicale, filme,
filme video şi programe audio-vizuale
(descărcabile) furnizate online sau din baze de
date ale calculatoarelor sau de pe Internet sau
de pe site-uri web de Internet; software pentru
calculator utilizat la monitorizarea de la
distanţă; software de nagivaţie GPS.
35 Publicitate; servicii de marketing;
promovarea comercială; gestiunea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor;
organizarea şi gestionarea de programe de
stimulare şi fidelizare comerciale; servicii de
informaţii pentru afaceri; servicii de
consultanţă cu privire la administrarea
centrelor de intermediere telefonică (call
center); servicii de achiziţii pentru terţe
persoane; servicii de consultanţă referitoare la
achiziţia de bunuri şi servicii; furnizare de
contracte de cumpărare şi vânzare de bunuri
şi servicii pentru terţi; servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri); servicii de
consultanţă pentru afaceri cu privire la
planificarea şi recuperarea în caz de dezastru;
îndrumare în afaceri; servicii furnizate de
către incubatoare de afaceri; servicii de
consultanţă şi consiliere pentru managementul
afacerilor, dezvoltarea afacerilor şi dezvoltare
de produse; procesarea şi organizarea
administrativă de comenzi prin poştă;
organizarea de întâlniri de afaceri; servicii de
cercetare şi studii în domeniul afacerilor;
servicii de prognoze economice; cercetare de
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piaţă şi studii în domeniul protecţiei mediului,
energiilor noi, conservării bogăţiilor naturale
şi dezvoltării durabile; prestare de servicii de
afaceri, de birou şi de secretariat; extrase din
ştiri şi actualităţi şi servicii de informaţii;
cercetare de piaţă; analize de piaţă; strângerea
şi analiza datelor obţinute din cercetarea de
piaţă; cercetare de piaţă şi studii de marketing;
organizarea şi coordonarea de expoziţii în
scopuri comerciale; servicii de vânzare cu
amănuntul; regruparea, în avantajul terţilor, a
unei varietăţi de produse (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, toate
produsele menţionate anterior fiind furnizate
online din baze de date ale calculatoarelor sau
prin intermediul Internet-ului sau prin alte
mijloace; regruparea, în avantajul terţilor, a
unei varietăţi  de produse pentru
telecomunicaţii, de calcul, electronice şi
electrice, piese, racorduri şi accesorii pentru
produsele enumerate anterior, carduri de date,
dispozitive şi echipamente de securitate,
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, accesorii,
textile, lenjerie de uz casnic, valize şi genţi,
produse de imprimerie şi papetărie, cadouri,
jucării, jocuri şi echipamente sportive,
bijuterii, ceasornicărie, echipamente şi
ustensile de menaj, mobilă şi articole de
mobilier, produse cosmetice şi produse de
îngrijire personală, produse farmaceutice de
uz general, produse de curăţare, produse
pentru sănătate, alimente pentru oameni şi
produse alimentare, băuturi, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod; achiziţie şi
vânzare de energii; licitaţii furnizate pe
Internet; administrare comercială cu privire la
procesarea vânzărilor realizate prin Internet;
servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic; furnizare de informaţii

şi consiliere privind livrarea şi promovarea
mărfurilor şi selectarea şi prezentarea
produselor; furnizare de informaţii şi
consiliere a viitorilor cumpărători de mărfuri
şi produse; compilare şi transcriere de date;
compilare de anunţuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe Internet; producţie
de clipuri publicitare; compilare de registre
pentru publicare pe Internet; furnizare de
spaţiu pe pagini web pentru promovarea de
produse şi servicii; servicii de baze de date şi
de prelucrare a datelor; servicii de stocare de
date; servicii de telemarketing; servicii de
mesaje telefonice şi preluare a mesajelor;
activităţi ale centrelor de intermediere
telefonica (call center); activităţi ale centrelor
de monitorizare la distanţă; gestionare de date
şi servicii de inventariere electronică; servicii
de prelucrare, de verificare şi de autentificare
a datelor în domeniul transporturilor, al
procedurii de îmbarcare (check-in) la zboruri,
al rezervării de locuri de călătorie, de bilete de
călătorie şi de bilete la evenimente sportive şi
culturale; servicii de verificare de bilete,
cupoane, bonuri, tichete de reducere,
programe de fidelitate, carduri cadou şi
certificate cadou; servicii de consiliere,
informare şi consultanţă cu privire la toate
cele menţionate anterior.
36 Servicii financiare; servicii bancare;
asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
servicii de asigurare şi finanţare a aparatelor,
sistemelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii;
furnizare de facilităţi şi servicii de carduri de
credit; furnizare de servicii de transfer
electronic de fonduri şi de facilităţi de
tranzacţionare online; procesarea plăţilor
pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii prin
intermediul unei reţele de comunicaţii
electronice; servicii de plată automatizată;
tranzacţii bancare electronice prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare (Internet
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banking); prelucrarea electronică a plăţilor
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare; transfer electronic de fonduri
prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii;
servicii de plată furnizate prin intermediul
dispozitivelor şi aparatelor de telecomunicaţie
wireless (fără fir); servicii de garantare a
mandatelor poştale; procesare de plăţi; transfer
de moneda electronică; servicii de plăţi
contactless; servicii de investiţii şi
administrare de fonduri; administrare de
fonduri şi de investiţii; servicii financiare
computerizate; furnizare de servicii de
evaluare online; afaceri imobiliare;
administrarea de imobiliare şi informaţii şi
consiliere cu privire la acestea; servicii de
furnizare de informaţii financiare; cotaţii
bursiere; servicii de furnizare de informaţii
privind acţiunile şi titlurile; brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni; strângere de fonduri; colectarea
de fonduri de caritate, organizarea colectărilor
şi organizarea de activităţi pentru strângere de
fonduri; sponsorizare financiară; servicii de
discount; servicii de informaţii şi consiliere cu
privire la asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, tranzacţii bancare de acasă şi prin
Internet (home banking si Internet banking),
informaţii despre titluri şi acţiuni, brokeraj
pentru acţiuni şi obligaţiuni, furnizate online
din baze de date computerizate sau de pe
Internet; servicii de consiliere, consultanţă şi
informaţii în domeniul tuturor serviciilor
menţionate anterior.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, telefonie
mobila, fax, telex, colectare şi transmitere de
mesaje, transmisie de mesaje prin pager radio,
redirecţionare de apeluri, răspuns automat,
informaţii telefonice sau poştă electronică;
transmisie, livrare şi recepţie de sunete, date,
imagini, muzică şi informaţii; servicii de
livrare a mesajelor electronice; servicii de

informaţii online privind telecomunicaţiile;
servicii de schimb de date; transfer de date
prin telecomunicaţii; transmisia de fişiere
digitale; servicii de comunicaţii prin satelit;
servicii de transmisie; difuzare sau transmisie
de programe radio sau de televiziune, de filme
şi jocuri interactive; servicii de videotext,
teletext şi videotext interactiv; difuzare,
transmisie şi livrare de conţinut multimedia şi
de jocuri electronice prin intermediul de reţele
de comunicaţii electronice; servicii de
mesagerie video; servicii de videoconferinţă;
servicii de videotelefonie; telecomunicaţii de
informaţii (inclusiv pagini web), de programe
pentru calculator si de orice alte date;
închirierea timpului de acces la un server de
baza de date; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii pentru linii telefonice de
asistenţă şi pentru centre de intermediere
telefonică (call center); servicii de
comunicaţii telefonice furnizate pentru linii
telefonice de asistenţă şi pentru centre de
intermediere telefonică (call center); servicii
de furnizare a accesului la Internet; furnizarea
de conexiuni de telecomunicaţii sau de
link-uri către Internet sau către baze de date;
furnizarea accesului utilizatorilor la Internet
(furnizori de servicii); furnizarea şi operarea
de conferinţe electronice, grupuri de discuţii
şi camere de chat; furnizarea accesului la
site-uri web de muzică digitală pe Internet;
furnizarea accesului la site-uri web de muzica
MP3 pe Internet; transmitere de muzică
digitală prin telecomunicaţii; furnizarea
accesului la infrastructuri şi reţele de
telecomunicaţii pentru operatori terţi şi pentru
terţi; închirierea de infrastructuri şi reţele de
telecomunicaţii operatorilor terţi şi terţilor;
operarea şi furnizarea de servicii specifice
motoarelor de căutare; servicii de accesare a
telecomunicaţiilor; transmiterea mesajelor şi
imaginilor asistată de calculator; servicii de
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comunicaţii prin calculator; transmisie şi
distribuţie de date sau imagini audiovizuale
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare sau prin Internet; furnizarea
accesului temporar al terţilor la Internet;
transmisia electronică a datelor privind plăţile
electronice prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare; agenţii de ştiri; transmisie de
ştiri şi informaţii de actualitate; luare spre
închiriere, leasing sau dare spre închiriere a
aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor sau
componentelor utilizate în scopul furnizării
serviciilor mai sus menţionate; servicii de
consiliere, informaţii şi consultanţă în
domeniul tuturor serviciilor menţionate
anterior.
41 Servicii de educaţie şi instruire; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii referitoare la educaţie, la
divertisment şi la evenimentele sportive şi
culturale, furnizate online de la o bază de date
computerizata sau de pe Internet sau prin alte
mijloace; servicii de jocuri electronice
furnizate de la o bază de date computerizată
sau de pe Internet; servicii de închiriere de
jocuri video, audio şi pentru calculator;
servicii de divertisment de radio şi de
televiziune; publicarea şi producţia de muzică,
de filme (altele decât filmele publicitare), de
programe radio şi de televiziune şi de
programe de teleshopping şi de webshopping;
organizarea de jocuri şi competiţii; furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile;
furnizarea de programe pentru jocuri video de
larg consum şi pentru aparate de jocuri
portabile prin comunicaţii wireless (fără fir)
(nedescărcabile); publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; furnizare, pe un
site web interactiv, de divertisment de film,
televiziune şi muzical; publicare de texte în
format electronic sau în alt format; servicii de
publicare şi producţie de înregistrări de sunet

şi/sau imagine; expoziţii; furnizare de acces
online la expoziţii şi servicii conexe
expoziţiilor; organizare, producţie şi
prezentare de concerte muzicale, spectacole
de muzică, de teatru şi de video, festivaluri,
turnee şi alte spectacole, evenimente şi
activităţi muzicale şi culturale; organizare,
administrare sau coordonare de evenimente cu
jocuri video; servicii de editare postproducţie
în domeniul muzicii, videoclipurilor şi
filmelor; servicii de programare a ştirilor în
vederea transmiterii prin Internet; organizare
şi coordonare de conferinţe, seminare,
simpozioane, tutoriale, ateliere de lucru,
cursuri, convenţii şi expoziţii; învăţământ
interactiv şi de la distanţă sau cursuri şi
sesiuni de instruire furnizate online prin
intermediul unui link de telecomunicaţii sau
al unei reţele de calculatoare sau furnizate
prin alte mijloace; servicii de traducere;
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online prin intermediul unui link de
telecomunicaţii; jocuri de noroc; servicii de
club; servicii de rezervare de bilete pentru
evenimente de divertisment, sportive şi
culturale; servicii ale bibliotecilor electronice
de furnizare de informaţii electronice
(inclusiv informaţii arhivate) sub formă de
texte electronice, informaţii şi date audio
şi/sau video, jocuri şi materiale de
divertisment; furnizare şi organizare de
conferinţe electronice, grupuri de discuţii şi
camere de chat; furnizarea de muzică digitală
(nedescărcabilă) de pe internet; furnizarea de
fotografii, poze, desene grafice, clipuri
muzicale, filme, filme video şi programe
audiovizuale (nedescărcabile), online sau de
la baze de date computerizate sau de pe
internet sau de pe site-uri de internet; servicii
de fotografie; informaţii şi servicii de
consiliere în domeniul tuturor serviciilor
menţionate anterior.
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42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de proiectare,
referitoare la acestea; servicii de cercetare de
laborator; administrarea cercetărilor,
proiectare şi dezvoltare de proiecte; cercetare,
proiectare şi dezvoltare de produs; cercetare
tehnică; servicii de cercetare, proiectare şi
dezvoltare cu privire la calculatoare, programe
pentru calculator, sisteme de calculator, soluţii
pentru aplicaţii software pe calculator, jocuri
pe calculator, software pentru calculator,
sisteme de prelucrare de date, administrare de
date, sisteme de prelucrare de informaţii
computerizate, servicii de comunicaţii, soluţii
de comunicaţii, aplicaţii de comunicaţii,
sisteme de comunicaţii şi interfeţe de reţea şi
acordare de consultanţă tehnică, informaţii şi
consiliere cu privire la cele menţionate
anterior; proiectare şi dezvoltare de software
de operare pentru reţele de calculatoare şi
servere; proiectare şi dezvoltare de software
de operare pentru reţele tip cloud computing;
proiectare tehnică şi planificare de reţele de
telecomunicaţii; proiectare şi dezvoltare de
programe de securitate pe Internet; proiectare
şi dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
electronice; realizarea de teste tehnice; teste
industriale; redactare de rapoarte şi studii
tehnice; servicii IT; servicii informatice tip
cloud computing; actualizare şi proiectare de
hardware pentru calculator; mentenanţă,
actualizare şi proiectare de firmware pentru
calculator, software pentru calculator şi de
programe de calculator; servicii de programare
computerizată; pregătire şi furnizare de
informaţii în domeniul calculatoarelor şi
instalaţiilor pentru reţele de calculatoare;
servicii de consiliere şi consultanţă tehnic în
domeniul IT şi domeniul telecomunicaţiilor;
consultanţă în domeniul reţelelor şi serviciilor
informatice tip cloud computing; consultanţă
tehnică cu privire la utilizarea şi folosirea de

software pentru calculator; servicii de
consultanţă şi informaţii în domeniul
integrării sistemelor de calculator, tehnologia
informaţiei (IT), arhitectură şi infrastructură
tehnologiei informaţiei (IT); consultanţă în
materie de securitate informatică; proiectare
şi dezvoltare de sisteme de calculator şi de
sisteme şi echipamente de telecomunicaţii;
administrare de servicii informatice; servicii
de asistenţă operaţională pentru reţele de
calculatoare, reţele de telecomunicaţii şi reţele
pentru transmisie de date; servicii informatice
online; servicii de programare prestate online;
programare de programe de securitate pentru
Internet; furnizarea accesului la o reţea
electronică online pentru recuperarea de date;
închirierea de calculatoare; proiectare, desen
şi întocmirea documentaţiei, toate pentru
compilarea paginilor web pe Internet; servicii
de proiectare de imagini virtuale şi
interactive; crearea, administrarea şi
mentenanţă bazelor de date, reţelelor de tip
Intranet şi site-urilor web; crearea,
mentenanţă şi găzduirea site-urilor web pentru
terţi; găzduirea de baze de date, bloguri web,
portaluri web; găzduire de platforme pe
Internet; găzduire de aplicaţii software pentru
calculatoare, pentru terţi; găzduire de spaţiu
de memorie pe Internet; găzduire şi închiriere
de spaţiu de stocare pentru pagini web;
găzduire de platforme de comerţ electronic pe
Internet; găzduire a aplicaţiilor multimedia şi
interactive; găzduire de software pentru
administrarea bibliotecilor; găzduire de
facilităţi online pentru conducerea discuţiilor
interactive; furnizarea de facilităţi web online
pentru terţi; găzduire de date, fişiere, aplicaţii
şi informaţii computerizate; găzduire de
servere; servicii de instalare şi mentenanţă de
software pentru calculator; închirierea
timpului de acces la o baza de date
computerizată; închirierea timpului de acces
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la buletine informatice şi la forumuri şi la
reţele de calculatoare; furnizarea de acces
temporar la aplicaţii online, instrumente
software şi software online nedescărcabil
pentru operare de reţele de calculatoare şi
servere; închiriere de software de operare
pentru utilizarea unei reţele tip cloud
computing şi accesul la aceasta; închirierea de
software de operare pentru reţele informatice
şi servere; închirierea serverelor web;
închiriere de software de jocuri pentru
calculator; furnizare de acces temporar la
software de operare online nedescărcabil
pentru accesarea şi folosirea unei reţele
informatice de tip cloud computing; furnizarea
accesului temporar la programe de securitate
pentru Internet; închiriere de spaţiu de
memorie pe servere pentru găzduirea de
buletine informative electronice; servicii ale
furnizorilor de Internet; compilarea, crearea şi
mentenanţă unor registre de nume de domenii;
proiectare, administrare şi mentenanţă de
site-uri web, pagini web şi portaluri pentru
accesarea de texte, imagini şi muzică furnizate
fie prin calculatoare, fie prin telefoane mobile;
furnizarea de informaţii şi servicii de
consiliere online prin intermediul unei baze de
date computerizate sau prin internet;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; servicii pentru securitatea
calculatoarelor pentru protecţia contra
accesului neautorizat în reţele; administrare de
proiecte IT; configurare de reţele de
calculatoare prin software; servicii de
integrare a sistemelor informatice;
configurarea reţelelor de calculatoare prin
folosirea software-ului; administrare de
proiecte informatice în domeniul prelucrării
datelor electronice (EDP); administrare de
servere; prognoză meteorologică; servicii de
informaţii meteorologice; decoraţiuni
interioare; operare şi furnizare de motoare de

căutare pe Internet; servicii de informare şi
consiliere, cu privire la toate serviciile mai
sus menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04441
(151) 02/07/2015
(732) ORANGE BRAND SERVICES

LIMITED, 3 More London
Riverside, SE1 2AQ, LONDRA
REGATUL UNIT 

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

(540)

Mai aproape de ce-i important pentru
tine

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

9 Aparate şi instrumente electrice şi
electronice de comunicaţii şi telecomunicaţii;
aparate şi instrumente de comunicaţii şi
telecomunicaţii; aparate şi instrumente
electrice şi electronice, toate pentru
procesarea, jurnalizarea, stocarea,
transmiterea, recuperarea sau recepţia de date;
aparate şi instrumente pentru înregistrarea,
transmiterea, amplificarea sau reproducerea
sunetului, imaginilor, informaţiei sau datelor
codificate; aparate şi instrumente electrice de
control, testare (altele decât cele pentru
testarea în-vivo), semnalizare, verificare
(supraveghere) şi didactice; aparate şi
instrumente optice şi electrooptice; servere de
comunicaţii; servere informatice; hardware de
operare VPN (reţele private virtuale);
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hardware de operare WAN (reţea zonă
extinsă); hardware de operare LAN (reţea
locală de calculatoare); componente hardware
pentru calculatoare; hardware pentru reţea de
calculatoare; componente hardware pentru
calculatoare care asigură accesul securizat de
la distanţă la reţele de calculatoare şi de
comunicaţii; hardware ethernet; aparate,
instrumente şi echipamente pentru prelucrarea
imaginilor; aparate de fotografiat; aparate,
instrumente şi echipamente fotografice;
videoproiectoare; proiectoare multimedia;
scanere şi cititoare de coduri de bare; aparate
şi instrumente de radio şi de televiziune;
transmiţătoare şi receptoare pentru
telecomunicaţii, transmisii de radio şi de
televiziune; aparate pentru accesul la
programe difuzate sau transmise; holograme;
computere; dispozitive periferice pentru
computere; circuite electronice programate
purtătoare de date; discuri, casete şi fire ca
suporturi şi medii de transmisie magnetice de
date; plăci imprimate de circuite; cartele
magnetice goale şi preînregistrate; cartele de
date; carduri de memorie; carduri smart
(carduri care încorporează circuite integrate);
cartele conţinând microprocesoare; carduri
care încorporează circuite integrate (carduri
smart); carduri electronice de identitate;
cartele telefonice; cartele telefonice cu credit;
carduri de credit; carduri de debit; cartele
pentru jocuri electronice proiectate pentru a fi
utilizate cu telefoane; discuri compacte cu
memorie doar în citire (CD-ROM-uri);
suporturi de date magnetice, digitale şi optice;
înregistrări de date magnetice, digitale şi
optice şi suporturi de stocare (goale şi
preînregistrate); CD-uri preînregistrate;
memorii flash USB; dispozitive pentru redarea
de fişiere cu muzică descărcabile; player
portabil multimedia; transmitatoare şi
receptoare prin satelit; sateliţi de

telecomunicaţii şi de difuzare; balize de radio
telefon şi stâlpi telefonici; cabluri şi fire
electrice; cabluri optice; cabluri de fibră
optică; fire metalice pentru rezistenţe;
electrozi; sisteme de telecomunicaţii şi
instalaţii electrice; terminale pentru reţele
telefonice; comutatoare telefonice; aparate
pentru semnal de intrare pentru
telecomunicaţii, stocare, conversie şi
prelucrare a informaţiilor; echipamente
telefonice; echipament pentru telefoane fixe,
portabile, mobile, pentru mâini libere sau
activate prin voce; terminale multimedia;
terminale interactive pentru prezentarea şi
comandarea de bunuri şi de servicii; terminale
securizate pentru tranzacţii electronice,
inclusiv pentru plăţi electronice; aparate
pentru prelucrarea plăţilor electronice; aparate
şi instrumente pentru recepţia pager
alfanumerică, recepţia pager alfanumerică
radio şi radiotelefonie; telefoane, telefoane
mobile şi microreceptoare telefonice;
telecopiatoare; asistenţi personali digitali
(PDA-uri); agende organizatoare electronice;
blocnotesuri electronice; tablete electronice;
unităţi electronice portabile pentru recepţia,
stocarea şi/sau transmisia wireless de mesaje
cu date şi de plăţi electronice; dispozitive
electronice mobile care permit utilizatorilor să
monitorizeze sau să administreze informaţii
personale; aparate, instrumente şi sisteme de
navigaţie prin satelit; accesorii pentru
telefoane şi microreceptoare telefonice;
adaptori pentru utilizarea cu telefoane;
încărcătoare de baterii pentru telefoane;
unităţi cu difuzor pentru telefoanele mobile cu
sistem hands-free pentru birou sau montat în
maşină; suporturi de microreceptoare
telefonice pentru autovehicule; căşti audio;
dispozitive hands-free (seturi mâini libere)
pentru telefoane şi pentru alte dispozitive
electronice mobile; genţi şi huse adaptate
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special pentru păstrarea sau transportul
telefoanelor mobile şi al echipamentelor şi
accesoriilor pentru telefoane; curele pentru
telefonul mobil; agende personale
c o m p u t e r i z a t e ;  a n t e n e ;  b a t e r i i ;
microprocesoare; tastaturi; modemuri;
calculatoare; ecrane de afişare; sisteme
electronice de poziţionare globală; aparate şi
instrumente electronice pentru navigaţie,
localizare şi poziţionare; aparate şi
instrumente de monitorizare (altele decât cele
pentru monitorizarea in-vivo); aparate şi
instrumente radio; filme video; aparate şi
echipamente audio-vizuale; accesorii electrice
şi electronice şi echipamente periferice
proiectate şi adaptate utilizării cu calculatoare
şi aparate audio-vizuale; cartuşe de jocuri
pentru calculator; piese, racorduri şi accesorii
pentru toate bunurile menţionate anterior;
programe pentru calculator; software pentru
calculator; software de operare pentru VPN
(reţele private virtuale); software de operare
pentru WAN (reţea zonă extinsă); software de
operare pentru LAN (reţea locală de
calculatoare); software de operare pentru
USB; software pentru calculator descărcabil
pe Internet; software pentru calculator pentru
sincronizarea datelor între calculatoare,
procesoare, recordere, monitoare şi dispozitive
electronice şi calculatoare gazdă; software tip
cloud computing; programe de sisteme de
operare pentru reţele; programe de sisteme de
operare pentru calculatoare; software pentru
calculator care asigură accesul securizat de la
distanţă la reţele de calculatoare şi de
comunicaţii; software pentru securitate
informatică; software firewall pentru
calculatoare; software pentru asigurarea
securităţii poştei electronice; tonuri de apel
descărcabile, pentru telefoane mobile;
publicaţii electronice (descărcabile) furnizate
online din baze de date sau de pe Internet;

software pentru calculator şi aparate de
telecomunicaţii (inclusiv modemuri) pentru a
permite conectarea la baze de date, reţele
locale şi Internet; software pentru calculator
pentru a permite realizarea de teleconferinşe,
videoconferinte şi servicii de telefonie video;
software pentru calculator permiţând căutarea
şi recuperarea de date; software pentru
calculator pentru accesarea bazelor de date,
serviciilor de telecomunicaţii, reţelelor de
calculatoare şi avizierelor electronice;
software pentru jocuri pe calculator; programe
de jocuri multimedia interactive pe calculator;
software pentru calculator pentru jocuri de
realitate virtuala; fişiere cu muzică
descărcabile; fotografii, poze, desene grafice,
fişiere cu imagini, clipuri muzicale, filme,
filme video şi programe audio-vizuale
(descărcabile) furnizate online sau din baze de
date ale calculatoarelor sau de pe Internet sau
de pe site-uri web de Internet; software pentru
calculator utilizat la monitorizarea de la
distanţă; software de nagivaţie GPS.
35 Publicitate; servicii de marketing;
promovarea comercială; gestiunea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor;
organizarea şi gestionarea de programe de
stimulare şi fidelizare comerciale; servicii de
informaţii pentru afaceri; servicii de
consultanţă cu privire la administrarea
centrelor de intermediere telefonică (call
center); servicii de achiziţii pentru terţe
persoane; servicii de consultanţă referitoare la
achiziţia de bunuri şi servicii; furnizare de
contracte de cumpărare şi vânzare de bunuri
şi servicii pentru terţi; servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri); servicii de
consultanţă pentru afaceri cu privire la
planificarea şi recuperarea în caz de dezastru;
îndrumare în afaceri; servicii furnizate de
către incubatoare de afaceri; servicii de
consultanţă şi consiliere pentru managementul
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afacerilor, dezvoltarea afacerilor şi dezvoltare
de produse; procesarea şi organizarea
administrativă de comenzi prin poştă;
organizarea de întâlniri de afaceri; servicii de
cercetare şi studii în domeniul afacerilor;
servicii de prognoze economice; cercetare de
piaţă şi studii în domeniul protecţiei mediului,
energiilor noi, conservării bogăţiilor naturale
şi dezvoltării durabile; prestare de servicii de
afaceri, de birou şi de secretariat; extrase din
ştiri şi actualităţi şi servicii de informaţii;
cercetare de piaţă; analize de piaţă; strângerea
şi analiza datelor obţinute din cercetarea de
piaţă; cercetare de piaţă şi studii de marketing;
organizarea şi coordonarea de expoziţii în
scopuri comerciale; servicii de vânzare cu
amănuntul; regruparea, în avantajul terţilor, a
unei varietăţi de produse (cu excepţia
transportului lor), permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, toate
produsele menţionate anterior fiind furnizate
online din baze de date ale calculatoarelor sau
prin intermediul Internet-ului sau prin alte
mijloace; regruparea, în avantajul terţilor, a
unei varietăţi  de produse pentru
telecomunicaţii, de calcul, electronice şi
electrice, piese, racorduri şi accesorii pentru
produsele enumerate anterior, carduri de date,
dispozitive şi echipamente de securitate,
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, accesorii,
textile, lenjerie de uz casnic, valize şi genţi,
produse de imprimerie şi papetărie, cadouri,
jucării, jocuri şi echipamente sportive,
bijuterii, ceasornicărie, echipamente şi
ustensile de menaj, mobilă şi articole de
mobilier, produse cosmetice şi produse de
îngrijire personală, produse farmaceutice de
uz general, produse de curăţare, produse
pentru sănătate, alimente pentru oameni şi
produse alimentare, băuturi, (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să

le vadă şi să le cumpere comod; achiziţie şi
vânzare de energii; licitaţii furnizate pe
Internet; administrare comercială cu privire la
procesarea vânzărilor realizate prin Internet;
servicii de publicitate pentru promovarea
comerţului electronic; furnizare de informaţii
şi consiliere privind livrarea şi promovarea
mărfurilor şi selectarea şi prezentarea
produselor; furnizare de informaţii şi
consiliere a viitorilor cumpărători de mărfuri
şi produse; compilare şi transcriere de date;
compilare de anunţuri publicitare pentru a fi
utilizate ca pagini web pe Internet; producţie
de clipuri publicitare; compilare de registre
pentru publicare pe Internet; furnizare de
spaţiu pe pagini web pentru promovarea de
produse şi servicii; servicii de baze de date şi
de prelucrare a datelor; servicii de stocare de
date; servicii de telemarketing; servicii de
mesaje telefonice şi preluare a mesajelor;
activităţi ale centrelor de intermediere
telefonica (call center); activităţi ale centrelor
de monitorizare la distanţă; gestionare de date
şi servicii de inventariere electronică; servicii
de prelucrare, de verificare şi de autentificare
a datelor în domeniul transporturilor, al
procedurii de îmbarcare (check-in) la zboruri,
al rezervării de locuri de călătorie, de bilete de
călătorie şi de bilete la evenimente sportive şi
culturale; servicii de verificare de bilete,
cupoane, bonuri, tichete de reducere,
programe de fidelitate, carduri cadou şi
certificate cadou; servicii de consiliere,
informare şi consultanţă cu privire la toate
cele menţionate anterior.
36 Servicii financiare; servicii bancare;
asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare;
servicii de asigurare şi finanţare a aparatelor,
sistemelor şi instalaţiilor de telecomunicaţii;
furnizare de facilităţi şi servicii de carduri de
credit; furnizare de servicii de transfer
electronic de fonduri şi de facilităţi de
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tranzacţionare online; procesarea plăţilor
pentru achiziţionarea de bunuri şi servicii prin
intermediul unei reţele de comunicaţii
electronice; servicii de plată automatizată;
tranzacţii bancare electronice prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare (Internet
banking); prelucrarea electronică a plăţilor
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare; transfer electronic de fonduri
prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii;
servicii de plată furnizate prin intermediul
dispozitivelor şi aparatelor de telecomunicaţie
wireless (fără fir); servicii de garantare a
mandatelor poştale; procesare de plăţi; transfer
de moneda electronică; servicii de plăţi
contactless; servicii de investiţii şi
administrare de fonduri; administrare de
fonduri şi de investiţii; servicii financiare
computerizate; furnizare de servicii de
evaluare online; afaceri imobiliare;
administrarea de imobiliare şi informaţii şi
consiliere cu privire la acestea; servicii de
furnizare de informaţii financiare; cotaţii
bursiere; servicii de furnizare de informaţii
privind acţiunile şi titlurile; brokeraj de acţiuni
şi obligaţiuni; strângere de fonduri; colectarea
de fonduri de caritate, organizarea colectărilor
şi organizarea de activităţi pentru strângere de
fonduri; sponsorizare financiară; servicii de
discount; servicii de informaţii şi consiliere cu
privire la asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, tranzacţii bancare de acasă şi prin
Internet (home banking si Internet banking),
informaţii despre titluri şi acţiuni, brokeraj
pentru acţiuni şi obligaţiuni, furnizate online
din baze de date computerizate sau de pe
Internet; servicii de consiliere, consultanţă şi
informaţii în domeniul tuturor serviciilor
menţionate anterior.
38 Servicii de telecomunicaţii; servicii de
comunicaţii; servicii de telefonie, telefonie
mobila, fax, telex, colectare şi transmitere de

mesaje, transmisie de mesaje prin pager radio,
redirecţionare de apeluri, răspuns automat,
informaţii telefonice sau poştă electronică;
transmisie, livrare şi recepţie de sunete, date,
imagini, muzică şi informaţii; servicii de
livrare a mesajelor electronice; servicii de
informaţii online privind telecomunicaţiile;
servicii de schimb de date; transfer de date
prin telecomunicaţii; transmisia de fişiere
digitale; servicii de comunicaţii prin satelit;
servicii de transmisie; difuzare sau transmisie
de programe radio sau de televiziune, de filme
şi jocuri interactive; servicii de videotext,
teletext şi videotext interactiv; difuzare,
transmisie şi livrare de conţinut multimedia şi
de jocuri electronice prin intermediul de reţele
de comunicaţii electronice; servicii de
mesagerie video; servicii de videoconferinţă;
servicii de videotelefonie; telecomunicaţii de
informaţii (inclusiv pagini web), de programe
pentru calculator si de orice alte date;
închirierea timpului de acces la un server de
baza de date; furnizarea de conexiuni de
telecomunicaţii pentru linii telefonice de
asistenţă şi pentru centre de intermediere
telefonică (call center); servicii de
comunicaţii telefonice furnizate pentru linii
telefonice de asistenţă şi pentru centre de
intermediere telefonică (call center); servicii
de furnizare a accesului la Internet; furnizarea
de conexiuni de telecomunicaţii sau de
link-uri către Internet sau către baze de date;
furnizarea accesului utilizatorilor la Internet
(furnizori de servicii); furnizarea şi operarea
de conferinţe electronice, grupuri de discuţii
şi camere de chat; furnizarea accesului la
site-uri web de muzică digitală pe Internet;
furnizarea accesului la site-uri web de muzica
MP3 pe Internet; transmitere de muzică
digitală prin telecomunicaţii; furnizarea
accesului la infrastructuri şi reţele de
telecomunicaţii pentru operatori terţi şi pentru
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terţi; închirierea de infrastructuri şi reţele de
telecomunicaţii operatorilor terţi şi terţilor;
operarea şi furnizarea de servicii specifice
motoarelor de căutare; servicii de accesare a
telecomunicaţiilor; transmiterea mesajelor şi
imaginilor asistată de calculator; servicii de
comunicaţii prin calculator; transmisie şi
distribuţie de date sau imagini audiovizuale
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare sau prin Internet; furnizarea
accesului temporar al terţilor la Internet;
transmisia electronică a datelor privind plăţile
electronice prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare; agenţii de ştiri; transmisie de
ştiri şi informaţii de actualitate; luare spre
închiriere, leasing sau dare spre închiriere a
aparatelor, instrumentelor, instalaţiilor sau
componentelor utilizate în scopul furnizării
serviciilor mai sus menţionate; servicii de
consiliere, informaţii şi consultanţă în
domeniul tuturor serviciilor menţionate
anterior.
41 Servicii de educaţie şi instruire; servicii de
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
informaţii referitoare la educaţie, la
divertisment şi la evenimentele sportive şi
culturale, furnizate online de la o bază de date
computerizata sau de pe Internet sau prin alte
mijloace; servicii de jocuri electronice
furnizate de la o bază de date computerizată
sau de pe Internet; servicii de închiriere de
jocuri video, audio şi pentru calculator;
servicii de divertisment de radio şi de
televiziune; publicarea şi producţia de muzică,
de filme (altele decât filmele publicitare), de
programe radio şi de televiziune şi de
programe de teleshopping şi de webshopping;
organizarea de jocuri şi competiţii; furnizarea
de publicaţii electronice, nedescărcabile;
furnizarea de programe pentru jocuri video de
larg consum şi pentru aparate de jocuri
portabile prin comunicaţii wireless (fără fir)

(nedescărcabile); publicarea cărţilor şi
jurnalelor electronice online; furnizare, pe un
site web interactiv, de divertisment de film,
televiziune şi muzical; publicare de texte în
format electronic sau în alt format; servicii de
publicare şi producţie de înregistrări de sunet
şi/sau imagine; expoziţii; furnizare de acces
online la expoziţii şi servicii conexe
expoziţiilor; organizare, producţie şi
prezentare de concerte muzicale, spectacole
de muzică, de teatru şi de video, festivaluri,
turnee şi alte spectacole, evenimente şi
activităţi muzicale şi culturale; organizare,
administrare sau coordonare de evenimente cu
jocuri video; servicii de editare postproducţie
în domeniul muzicii, videoclipurilor şi
filmelor; servicii de programare a ştirilor în
vederea transmiterii prin Internet; organizare
şi coordonare de conferinţe, seminare,
simpozioane, tutoriale, ateliere de lucru,
cursuri, convenţii şi expoziţii; învăţământ
interactiv şi de la distanţă sau cursuri şi
sesiuni de instruire furnizate online prin
intermediul unui link de telecomunicaţii sau
al unei reţele de calculatoare sau furnizate
prin alte mijloace; servicii de traducere;
servicii specifice galeriilor de artă, furnizate
online prin intermediul unui link de
telecomunicaţii; jocuri de noroc; servicii de
club; servicii de rezervare de bilete pentru
evenimente de divertisment, sportive şi
culturale; servicii ale bibliotecilor electronice
de furnizare de informaţii electronice
(inclusiv informaţii arhivate) sub formă de
texte electronice, informaţii şi date audio
şi/sau video, jocuri şi materiale de
divertisment; furnizare şi organizare de
conferinţe electronice, grupuri de discuţii şi
camere de chat; furnizarea de muzică digitală
(nedescărcabilă) de pe internet; furnizarea de
fotografii, poze, desene grafice, clipuri
muzicale, filme, filme video şi programe
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audiovizuale (nedescărcabile), online sau de la
baze de date computerizate sau de pe internet
sau de pe site-uri de internet; servicii de
fotografie; informaţii şi servicii de consiliere
în domeniul tuturor serviciilor menţionate
anterior.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de proiectare,
referitoare la acestea; servicii de cercetare de
laborator; administrarea cercetărilor,
proiectare şi dezvoltare de proiecte; cercetare,
proiectare şi dezvoltare de produs; cercetare
tehnică; servicii de cercetare, proiectare şi
dezvoltare cu privire la calculatoare, programe
pentru calculator, sisteme de calculator, soluţii
pentru aplicaţii software pe calculator, jocuri
pe calculator, software pentru calculator,
sisteme de prelucrare de date, administrare de
date, sisteme de prelucrare de informaţii
computerizate, servicii de comunicaţii, soluţii
de comunicaţii, aplicaţii de comunicaţii,
sisteme de comunicaţii şi interfeţe de reţea şi
acordare de consultanţă tehnică, informaţii şi
consiliere cu privire la cele menţionate
anterior; proiectare şi dezvoltare de software
de operare pentru reţele de calculatoare şi
servere; proiectare şi dezvoltare de software
de operare pentru reţele tip cloud computing;
proiectare tehnică şi planificare de reţele de
telecomunicaţii; proiectare şi dezvoltare de
programe de securitate pe Internet; proiectare
şi dezvoltare de sisteme de securitate a datelor
electronice; realizarea de teste tehnice; teste
industriale; redactare de rapoarte şi studii
tehnice; servicii IT; servicii informatice tip
cloud computing; actualizare şi proiectare de
hardware pentru calculator; mentenanţă,
actualizare şi proiectare de firmware pentru
calculator, software pentru calculator şi de
programe de calculator; servicii de programare
computerizată; pregătire şi furnizare de
informaţii în domeniul calculatoarelor şi

instalaţiilor pentru reţele de calculatoare;
servicii de consiliere şi consultanţă tehnic în
domeniul IT şi domeniul telecomunicaţiilor;
consultanţă în domeniul reţelelor şi serviciilor
informatice tip cloud computing; consultanţă
tehnică cu privire la utilizarea şi folosirea de
software pentru calculator; servicii de
consultanţă şi informaţii în domeniul
integrării sistemelor de calculator, tehnologia
informaţiei (IT), arhitectură şi infrastructură
tehnologiei informaţiei (IT); consultanţă în
materie de securitate informatică; proiectare
şi dezvoltare de sisteme de calculator şi de
sisteme şi echipamente de telecomunicaţii;
administrare de servicii informatice; servicii
de asistenţă operaţională pentru reţele de
calculatoare, reţele de telecomunicaţii şi reţele
pentru transmisie de date; servicii informatice
online; servicii de programare prestate online;
programare de programe de securitate pentru
Internet; furnizarea accesului la o reţea
electronică online pentru recuperarea de date;
închirierea de calculatoare; proiectare, desen
şi întocmirea documentaţiei, toate pentru
compilarea paginilor web pe Internet; servicii
de proiectare de imagini virtuale şi
interactive; crearea, administrarea şi
mentenanţă bazelor de date, reţelelor de tip
Intranet şi site-urilor web; crearea,
mentenanţă şi găzduirea site-urilor web pentru
terţi; găzduirea de baze de date, bloguri web,
portaluri web; găzduire de platforme pe
Internet; găzduire de aplicaţii software pentru
calculatoare, pentru terţi; găzduire de spaţiu
de memorie pe Internet; găzduire şi închiriere
de spaţiu de stocare pentru pagini web;
găzduire de platforme de comerţ electronic pe
Internet; găzduire a aplicaţiilor multimedia şi
interactive; găzduire de software pentru
administrarea bibliotecilor; găzduire de
facilităţi online pentru conducerea discuţiilor
interactive; furnizarea de facilităţi web online
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pentru terţi; găzduire de date, fişiere, aplicaţii
şi informaţii computerizate; găzduire de
servere; servicii de instalare şi mentenanţă de
software pentru calculator; închirierea
timpului de acces la o baza de date
computerizată; închirierea timpului de acces la
buletine informatice şi la forumuri şi la reţele
de calculatoare; furnizarea de acces temporar
la aplicaţii online, instrumente software şi
software online nedescărcabil pentru operare
de reţele de calculatoare şi servere; închiriere
de software de operare pentru utilizarea unei
reţele tip cloud computing şi accesul la
aceasta; închirierea de software de operare
pentru reţele informatice şi servere; închirierea
serverelor web; închiriere de software de
jocuri pentru calculator; furnizare de acces
temporar la software de operare online
nedescărcabil pentru accesarea şi folosirea
unei reţele informatice de tip cloud
computing; furnizarea accesului temporar la
programe de securitate pentru Internet;
închiriere de spaţiu de memorie pe servere
pentru găzduirea de buletine informative
electronice; servicii ale furnizorilor de
Internet; compilarea, crearea şi mentenanţă
unor registre de nume de domenii; proiectare,
administrare şi mentenanţă de site-uri web,
pagini web şi portaluri pentru accesarea de
texte, imagini şi muzică furnizate fie prin
calculatoare, fie prin telefoane mobile;
furnizarea de informaţii şi servicii de
consiliere online prin intermediul unei baze de
date computerizate sau prin internet;
monitorizarea sistemelor computerizate prin
acces de la distanţă; servicii pentru securitatea
calculatoarelor pentru protecţia contra
accesului neautorizat în reţele; administrare de
proiecte IT; configurare de reţele de
calculatoare prin software; servicii de
integrare a sistemelor informatice;
configurarea reţelelor de calculatoare prin

folosirea software-ului; administrare de
proiecte informatice în domeniul prelucrării
datelor electronice [EDP]; administrare de
servere; prognoză meteorologică; servicii de
informaţii meteorologice; decoraţiuni
interioare; operare şi furnizare de motoare de
căutare pe Internet; servicii de informare şi
consiliere, cu privire la toate serviciile mai
sus menţionate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04442
(151) 02/07/2015
(732) FUNDATIA ART ENCOUNTERS

FOUNDATION, Str. Coriolan
Brediceanu nr. 10/D, Clădirea City
Business Development Centre,
Mezanin, Camera M8, judeţul Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Timisoara Biennale

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

41 Activităţi culturale, divertisment,
organizarea de expoziţii de artă, organizarea
de expoziţii în scop cultural sau educativ,
organizarea de workshop-uri, seminarii şi
simpozioane.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04443
(151) 02/07/2015
(732) FUNDATIA ART ENCOUNTERS

FOUNDATION, Str. Coriolan
Brediceanu nr. 10/D, Clădirea City
Business Development Centre,
Mezanin, Camera M8, judeţul Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Art Encounters

(531) Clasificare Viena:270509; 270515;  

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

41 Activităţi culturale, divertisment,
organizarea de expoziţii de artă, organizarea
de expoziţii în scop cultural sau educativ,
organizarea de workshop-uri, seminarii şi
simpozioane.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04435
(151) 02/07/2015
(732) S.C. QUEO MANAGEMENT

S.R.L., Bd. Dacia nr. 65, etaj 3, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

540)

Le Vivier - Cuisine a Vivre

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04436
(151) 02/07/2015
(732) DUMITRU RAREŞ IONUŢ, Str.

Banat, nr. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CAFFÉ EVÉ from Naples with love

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben
(531) Clasificare Viena:110304; 110320;

270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04449
(151) 02/07/2015
(732) S.C. COMPLEX ASTORIA S.R.L.,

Str. Ion Banescu nr. 15, cam. 2, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

COMPLEX ASTORIA MAMAIA fondat
in 1970

(591) Culori revendicate:negru, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010104; 010301;

010316; 261113; 270507; 270508;
290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04450
(151) 02/07/2015
(732) DANUBIU ENTERPRISES S.R.L.,

Şos. Pipera - Tunari nr. 134, vila nr. 4,
camera 2, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

F 21

531) Clasificare Viena:270502; 270524;
270711;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri  Mărci depuse în data de 02.07.2015

34

(210) M 2015 04451
(151) 02/07/2015
(732) DANUBIU ENTERPRISES S.R.L.,

Şos. Pipera - Tunari nr. 134, vila nr. 4,
camera 2,  jude ţul I lfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

F 21

(591) Culori revendicate:negru, galben

  
(531) Clasificare Viena:270711; 290102;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie, bijuterii,
pietre preţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04452
(151) 02/07/2015
(732) DANUBIU ENTERPRISES S.R.L.,

Şos. Pipera - Tunari nr. 134, vila nr. 4,
camera 2, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

FOREVER 21

(531) Clasificare Viena:270502; 270524;
270711;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04453
(151) 02/07/2015
(732) DANUBIU ENTERPRISES S.R.L.,

Şos. Pipera - Tunari nr. 134, vila nr. 4,
camera 2, jude ţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

FOREVER 21

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270711;

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

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04437
(151) 02/07/2015
(732) ASOCIATIA ZEPPELIN, Str.

Constantin Disescu nr. 13, mansardă,
sector 1, 011087, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

HALELE CAROL

(531) Clasificare Viena:270502; 270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04454
(151) 02/07/2015
(732) DANUBIU ENTERPRISES S.R.L.,

Şos. Pipera - Tunari nr. 134, vila nr. 4,
camera 2, jude ţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

FOREVER XXI            
WWW.FOREVER21.COM

(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:270501; 270723;

290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale sau placate cu acestea,
necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietre preţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04426
(151) 02/07/2015
(732) S.C. FASHION JEANS STORE

S.R.L., Str. Intrarea Fulgerului nr.
3-5, parter, ap. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SANTA BARBARA Outfitters

(591) Culori revendicate:gri, roşu închis

  
(531) Clasificare Viena:030707; 030716;

270507; 290112;  

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

25 Articole de îmbracaminte şi încaltaminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04427
(151) 02/07/2015
(732) S.C. AGRO LIFE S.R.L., Str. Walter

Mărăcineanu nr. 37, Jud. Ilfov,
077145, PANTELIMON ROMANIA

(540)

FERT LIFE

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04428
(151) 02/07/2015
(732) S.C. GO-GO AUTO S.R.L., Calea

Munteniei DN 2, T.83, P.435, Jud.
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GO-GO AUTO

(531) Clasificare Viena:260305; 261113;
270508;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04429
(151) 02/07/2015
(732) CONSTANTIN DANIEL-SORIN,

Str. Samuil Vulcan nr. 19, sc. 2, ap.
18, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ROMANIAN POKER MASTERS RPM

(591) Culori revendicate:negru, verde, roşu,
albastru, alb, bej, gri

  
(531) Clasificare Viena:020914; 210107;

290115;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi

magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipament de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbracaminte şi încaltaminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04430
(151) 02/07/2015
(732) CONSTANTIN DANIEL-SORIN,

Str. Samuil Vulcan nr. 19, sc. 2, ap.
18, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

ROMANIAN POKER CHAMPIONSHIP
RPC

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

  
(531) Clasificare Viena:020915; 210101;

210107; 290115;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,

semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipament de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04431
(151) 02/07/2015
(732) PIVOT NOIR S.R.L., Str. Dimitrie

Ralet, nr. 1A, parter, camera 2, Jud.
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

PIVOT NOIR

(531) Clasificare Viena:270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04444
(151) 02/07/2015
(732) FUNDAŢIA ART ENCOUNTERS

FOUNDATION, Str. Coriolan
Brediceanu nr. 10/D, Clădirea City
Business Development Centre,
Mezanin, Camera M8, judeţul Timiş,
, TIMIŞOARA ROMANIA 

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

(540)

Timisoara Art Encounters

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

41 Activităţi culturale, divertisment,
organizarea de expoziţii de arta, organizarea
de expoziţii în scop cultural sau educativ,
organizarea de workshop-uri, seminarii şi
simpozioane.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 04446
(151) 02/07/2015
(732) S.C. DEA PIZZA S.R.L., Str. Mihail

Kogălniceanu nr. 3, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

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

(540)

PIZZERIA TREVI

  
(531) Clasificare Viena:020104; 020123;

020723; 020725; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Restaurant şi pizzerie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04447
(151) 02/07/2015
(732) EDENRED, 166-180 Boulevard

Gabriel Peri, 92240, MALAKOFF
FRANTA 

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

(540)

Ticket Flexi

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
276C), roşu (Patone 485C)

(531) Clasificare Viena:260101; 260124;
261501; 270502; 290112;  

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

35 Organizarea de afaceri şi administrare de
afaceri în legătură cu furnizarea de bonuri
valorice, cupoane, cartele preplătite, carduri
de debit sau carduri de credit, carduri de
cadouri sau orice alte mijloace de plată;
gestionarea afacerilor comerciale şi
consultanţă în domeniul afacerilor
comerciale; procesarea administrativă a
comenzilor de cumpărare de bonuri valorice,
cartele preplătite, carduri de debit sau carduri
de credit, carduri de cadouri; servicii de
administrare a afacerilor pentru procesarea
vânzărilor făcute pe Internet de bonuri
valorice, cupoane, cartele preplătite, carduri
de debit sau carduri de credit, carduri de
cadouri sau orice alte mijloace de plată.
36 Emiterea, compensarea şi rambursarea de
bonuri valorice, cupoane, taloane, cartele
preplătite, carduri de debit sau carduri de
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credit, carduri de cadouri sau orice alte
mijloace de plată, în special prin intermediul
unei reţele de calculatoare sau a unor
telefoane mobile care să permită organizarea
plăţii pentru asigurarea meselor, alimentelor
şi a oricărui produs sau serviciu; emiterea,
compensarea şi rambursarea de bonuri
valorice, cupoane, taloane, cartele preplătite,
carduri de debit sau carduri de credit sau orice
alte mijloace de plată, în special prin
intermediul unei reţele de calculatoare sau a
unor telefoane mobile care să permită
organizarea plăţii a oricărui produs sau
serviciu şi  în special furnizarea
combustibililor, a serviciilor de reparaţii auto
şi a serviciilor de spălare a vehiculelor;
emiterea, compensarea, rambursarea de
bonuri valorice, cupoane, taloane, cartele
preplătite, carduri de debit sau carduri de
credit sau orice alte mijloace de plată, în
special prin intermediul unei reţele de
calculatoare sau a unor telefoane mobile care
să permită organizarea plăţii pentru furnizarea
serviciilor de cazare, de turism, de transport
de persoane, de călătorii şi facilitate de
recreere; emiterea, compensarea, rambursarea
de bonuri valorice, cupoane, taloane, cartele
preplătite, carduri de debit sau carduri de
credit sau orice alte mijloace de plată, în
special prin intermediul unei reţele de
calculatoare sau a unor telefoane mobile care
să permita organizarea plăţii pentru oferirea
de instruire şi predare în scoli, universităţi sau
unităţi de învăţământ profesional; emiterea,
compensarea, rambursarea de bonuri valorice,
cupoane, taloane, cartele preplătite, carduri de
debit sau carduri de credit, sau orice alte
mijloace de plată, în special prin intermediul
unei reţele de calculatoare sau a unor
telefoane mobile care să permită organizarea
plăţii pentru furnizarea de servicii de
curăţătorie şi spălătorie pentru haine şi

servicii de călcătorie pentru lenjerie; emiterea,
compensarea, rambursarea de bonuri valorice,
cupoane, taloane, cartele preplătite, carduri de
debit sau carduri de credit sau orice alte
mijloace de plată, în special prin intermediul
unei reţele de calculatoare sau a unor
telefoane mobile care să permită organizarea
plăţii pentru furnizarea de servicii de îngrijire
a copiilor, grădiniţe, creşe, oferirea de
guvernante, furnizarea de servicii de îngrijire
a sănătăţii şi a corpului; emiterea,
compensarea, rambursarea de bonuri valorice,
cupoane, taloane, cartele preplătite, carduri de
debit sau carduri de credit sau orice alte
mijloace de plată, în special prin intermediul
unei reţele de calculatoare sau a unor
telefoane mobile care să permită organizarea
plăţii pentru furnizarea de servicii de
grădinărit; servicii financiare în legatură cu
posesia de carduri de fidelitate, carduri de
cadouri; servicii de plată prin intermediul
cartelelor preplătite, cardurilor de debit,
cardurilor de credit, cardurilor de fidelitate şi
cardurilor de cadouri; servicii financiare în
legătură cu posesia de cupoane valorice
promoţionale de loialitate sau de cadouri;
servicii de plată prin intermediul cupoanelor
valorice promoţionale de loialitate sau de
cadouri.
42 Furnizarea unui sistem platformă web şi a
unui portal on line pentru a fi folosit în
legătură cu oferirea de bonuri valorice,
cupoane, cartele preplătite, carduri de debit
sau carduri de credit, carduri de cadouri sau
orice alte mijloace de plată; furnizarea de
servicii de aplicaţii conţinând software pentru
primirea, transmiterea şi afişarea bonurilor
valorice şi primirea şi transmiterea datelor
pentru cumpărarea de bonuri valorice;
găzduirea unei platforme de internet pentru
oferirea de bonuri valorice, cupoane, cartele
preplătite, carduri de debit sau carduri de
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credit, carduri de cadouri sau orice alte
mijloace de plată; gestionarea, monitorizarea
şi supervizarea accesului la informaţii online
pe internet, intranet şi alte mijloace de
comunicaţii electronice; toate serviciile
menţionate mai sus fiind în legătură cu
oferirea de bonuri valorice, cupoane, cartele
preplătite, carduri de debit sau carduri de
credit, carduri de cadouri sau orice alte
mijloace de plată; furnizarea de motoare de
căutare pentru a obţine date prin intermediul
reţelelor de comunicaţii; oferirea de utilizare
temporară de software pentru calculatoare şi
de facilităţi online care să permită
utilizatorilor să acceseze şi să descarce
software de calculatoare; servicii de
consultanţă în domeniul hardware şi software
de calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 04448
(151) 02/07/2015
(732) PICOIU VALENTIN, Str. Eliberării

nr. 34, bl. DE22, sc. B, et. 2, ap. 21,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

SWEETS CLATITE & INGHETATA BY
OXFIX

(591) Culori revendicate:galben, roşu

(531) Clasificare Viena:260118; 270502;
290112;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜


