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(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2016 07612

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
11/11/2016 S.C. CLUBUL ISTETILOR S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
Curcubeul Emotiilor

2 M 2016 07679

11/11/2016 MYGADGET MY GADGET

G MYGADGET GET THAT
GADGET AND PLAY.RO

3 M 2016 07681

11/11/2016 S.C. VINEX MURFATLAR S.R.L.

DACIA VINORUM

4 M 2016 07682

11/11/2016 S.C. ATELIER CONCEPT &
DESIGN STUDIO S.R.L.

Suntem 3D by ATELIER
CONCEPT & DESIGN STUDIO

5 M 2016 07683

11/11/2016 S.C. VINEX MURFATLAR S.R.L.

VINUM TRAIANI

6 M 2016 07684

11/11/2016 DEMETER ROBERT

GRAAL

7 M 2016 07685

11/11/2016 GRIGORAS
ANGELICA-BRANDUSA

BASIC BY STEPHAN PELGER

8 M 2016 07686

11/11/2016 S.C. BIOFARM S.A.

Ascultă ritmul inimii tale! Fă-o
fericită cu Extravalerianic Biofarm
Cardio

9 M 2016 07687

11/11/2016 Tailored PR & Events S.R.L.

TAILORAD crafting your very own
stories

10 M 2016 07689

11/11/2016 CABINET STOMATOLOGIC .
BORTA V. ADRIAN

ECADENT cheia zâmbetului
sănătos

11 M 2016 07690

11/11/2016 S.C. T.O. PIETRICICA S.R.L.

PIEDRA

12 M 2016 07691

11/11/2016 S.C. SMARTECH S.R.L.

SMART HOUR

13 M 2016 07692

11/11/2016 S.C. BLUE/GOLD MARKETING
S.R.L.

Blue Residence

14 M 2016 07693

11/11/2016 ALBU CARMEN-CRISTINA

Cosânzeana.Me

15 M 2016 07694

11/11/2016 ASOCIATIA GHIZILOR MONTANI
DIN ROMANIA

ASOCIATIA GHIZILOR
MONTANI DIN ROMANIA

16 M 2016 07695

11/11/2016 DOUBLEYOU STORE S.R.L.

BE DOUBLEYOU

17 M 2016 07696

11/11/2016 DOUBLEYOU STORE S.R.L.

W Be you. be doubleyou!
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2016 07697

Data
Titular
Denumire
Depozit
Marcă
(151)
(732)
(540)
11/11/2016 S.C. APPLIED SOLUTIONS S.R.L. iONCO - CABINET VIRTUAL DE
ONCOLOGIE

19 M 2016 07698

11/11/2016 MASTERCARD INTERNATIONAL mastercard
INCORPORATED

20 M 2016 07699

11/11/2016 MASTERCARD INTERNATIONAL mastercard
INCORPORATED

21 M 2016 07700

11/11/2016 MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED

22 M 2016 07701

11/11/2016 DUMITRIU CONSTANTIN

Aferim

23 M 2016 07702

11/11/2016 S.C. ZAREA S.A.

ATHENÉE PRO

24 M 2016 07703

11/11/2016 SUCIU MARCELUS-LUCIAN

CUPTIVO NARCOFFEE
ROASTERS

25 M 2016 07704

11/11/2016 S.C. RAUL BBQ S.R.L.

RAUL BBQ PUI PE JAR poftă de
grătar

26 M 2016 07705

11/11/2016 S.C. ULTRASONIC S.R.L.

Ultrasonic

27 M 2016 07706

11/11/2016 OTAKU ENTERTAINMENT S.R.L. Otaku Festival

28 M 2016 07707

11/11/2016 OTAKU ENTERTAINMENT S.R.L. Otaku

2

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de 11.11.2016

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu, negru
(531) Clasificare Viena:260106; 270501;
290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9 Aparate si instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare (supraveghere), salvare
şi învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii; suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; discuri compacte, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare
digitale;mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor,
calculatoare; software de calculator si
programe de calculator (descarcabile/software
de calculator înregistrat); programe de operare
pe calculator, înregistrate; hardware şi
software de calculator (înregistrat şi/sau
descărcabil) pentru facilitarea şi administrarea
plăţilor, operaţiuni bancare (banking), carduri
de credit, carduri de debit, carduri de plată,
bancomat (ATM-uri), valoare stocată (stored
value), transfer electronic de fonduri, plăţi
electronice, procesare şi transmitere
electronică de date de plată a facturilor,
servicii de plată în numerar (cash
disbursement), servicii de autentificarea
tranzacţiei, rutare (routing), servicii de
autorizare şi decontare, detectarea şi controlul
fraudelor, servicii de recuperare în caz de
dezastru şi servicii de criptare; aparate şi
instrumente de telecomunicaţii şi electrice, şi

(210) M 2016 07612
(151) 11/11/2016
(732) S.C. CLUBUL ISTETILOR S.R.L.,
Calea Grivitei nr. 212, bl. J, sc. B, ap.
5, sector 1, 010758, BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)
Curcubeul Emotiilor

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07698
(151) 11/11/2016
(732) M A S T E R C A R D
I N T E R N A T I O N A L
INCORPORATED, 2000 Purchase
Street, 10577, PURCHASE S.U.A.
NEW YORK
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

mastercard
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anume, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea de date, inclusiv
sunete şi imagini; maşini de contabilitate;
aparate pentru urmărirea, gestionarea şi
analiza conturilor financiare prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare; hardware
şi software de calculator, şi anume pentru
dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor
de calculatoare locale şi cu arie largă; sisteme
de citire carduri de memorie şi sisteme de
citire a datelor din memorie, şi anume,
memorii cu circuite integrate şi memorii de
carduri bancare; publicaţii electronice
descărcabile; aparate de tipărire inclusiv
aparate de tipărire pentru sistemele de
prelucrare a datelor şi a sistemelor de
tranzacţii financiare; codificatoare şi
decodoare; modemuri; hardware şi software
de calculator pentru a facilita tranzacţiile de
plată prin mijloace electronice prin reţele
wireless, reţele globale de calculatoare şi /sau
dispozitive de telecomunicaţii mobile;
hardware de calculator şi software de criptare,
chei de criptare, certificate digitale, semnături
digitale, software pentru stocare sigură a
datelor şi recuperarea şi transmiterea de
informaţii confidenţiale ale clienţilor folosite
de către persoanele fizice, instituţiile bancare
şi financiare; software si hardware de
calculator pentru a facilita identificarea şi
autentificarea dispozitivelor pentru
comunicare near field (NFC) şi a
dispozitivelor pentru identificare pe frecventa
radio (RFID); hardware şi software de
calculator care conţin un portofel digital care
memorează informaţiile referitoare la
conturile clienţilor, pentru accesarea
cupoanelor, voucherelor, codurilor de pe
vouchere şi rabaturilor (reducerilor) la
comercianţii cu amănuntul şi pentru a obţine
premii de fidelitate sau în bani care pot fi
creditate în conturile lor; programe de

calculator care pot fi descărcate şi aplicaţii
software pentru telefoane mobile şi alte
dispozitive digitale care conţin un portofel
digital care permit utilizatorilor să acceseze
informaţii de comparaţie a preţurilor, opiniile
despre produse (product reviews), link-uri
către site-urile de vânzare cu amănuntul ale
terţilor, precum şi informaţii despre
discounturi; aplicaţie software pentru utilizare
în legătură cu terminalele de plată contactless
cu scopul de a permite comercianţilor să
accepte tranzacţii de comerţ mobile
contactless, prezentare contactless a
acreditărilor (credentials) de loialitate, şi de
compensare contactless cu cupoane, rabaturi
(reduceri), discount-uri, vouchere şi oferte
speciale; aplicaţie software care permite
comercianţilor să livreze cupoane, rabaturi
(reduceri), discount-uri, vouchere si oferte
speciale direct pe dispozitivele de
telecomunicaţii mobile ale consumatorilor
livrate prin contactless RFID, sau comunicaţii
NFC; aplicaţie software care permite
comercianţilor să instaleze postere inteligente
în locaţii in magazine (in-store locations) de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata pe care
consumatorii pot sa le acceseze cu
dispozitivele lor de telecomunicaţii mobile
pentru a avea acces la cupoane, rabaturi
(reduceri), discount-uri, vouchere si oferte
speciale livrate prin contactless RFID sau
comunicaţii NFC; cipuri cu circuite integrate
pentru a fi folosite în telefoane mobile şi
dispozitive NFC si RFID; carduri codificate
magnetice şi carduri care conţin un cip cu
circuit integrat (carduri inteligente); carduri de
securitate codificate; carduri codificate cu
caracteristici de securitate în scopuri de
autentificare; carduri codificate cu
caracteristici de securitate în scopuri de
identificare; carduri impregnate cu hologramă
(codificate); carduri de încărcare (charge
4
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menţionate anterior.
35 Publicitate; conducerea (managementul)
afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou; servicii de consiliere de afaceri;
investigaţii de afaceri; agenţii de informaţii
comerciale; prezentarea de bunuri prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul; servicii de comparare de preţuri;
orzanizarea de expoziţii în scopuri
commerciale sau publicitare; servicii de
consultanţă în marketing; servicii de cercetare
de piaţă; urmărire, analiză, prognoză şi
raportare a comportamentului de cumpărare a
deţinătorului de card; promovarea vânzării de
bunuri şi servicii ale altora prin intermediul
unor recompense şi stimulente generate în
legătură cu utilizarea de credit, de debit şi
carduri de plată; administrarea afacerilor de
programe de fidelizare şi recompensare;
asistenţă comercială, industrială şi în
managementul afacerilor; estimări în afaceri;
servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor; studii de marketing; informaţii
statistice (de afaceri); pregătire de extrase de
cont; contabilitate; cercetare de afaceri; relaţii
publice; publicarea de texte publicitare;
emiterea de pliante publicitare; servicii de
vânzare cu amănuntul furnizate prin mijloace
de telecomunicaţii mobile, în legătură cu
furnizarea de carduri de credit şi carduri de
debit; servicii de vânzare cu amănuntul
furnizate on-line, prin intermediul reţelelor sau
prin alte mijloace electronice, utilizând
informaţii digitalizate electronic în legătură cu
furnizarea de carduri de credit şi carduri de
debit; gestionarea bazelor de date de
calculator; promovarea concerte şi evenimente
culturale ale altora, organizarea de expoziţii cu
scopuri comerciale sau de publicitate;
publicitate pentru transport, călătorie, hoteluri,
cazare, hrană şi mese, sport, divertisment şi
vizitarea obiectivelor turistice; furnizarea de

cards), carduri bancare, carduri de credit,
carduri de debit, carduri cu cip, carduri cu
valoare stocată, carduri electronice de suport
de date, carduri de plată şi carduri de plată
toate codificate; carduri bancare, şi anume,
carduri bancare magnetice codificate şi
carduri bancare folosind memorii magnetice şi
memorii cu circuite integrate; cititoare de
carduri de plată; cititoare carduri magnetice
codificate, cititoare carduri electronice de
suport de date, unităţi de criptare electronice,
hardware de calculator, terminale de
calculator, software de calculator pentru
utilizare în servicii financiare, industria
bancară (banking) şi de telecomunicaţii;
software de calculator conceput pentru a
permite cardurilor inteligente să interacţioneze
cu terminale şi cititoarele; cipuri de calculator
încorporate în telefoane şi alte dispozitive de
comunicare; echipament de telecomunicaţii;
terminale de tranzacţionare pentru puncte de
vânzare şi software de calculator pentru
transmitere, afişare şi stocare de tranzacţii,
identificare şi informaţii financiare utilizate în
serviciile financiare, industriile bancare
(banking) şi telecomunicaţiilor; dispozitive de
identificare radiofrecvenţă (transpondere);
aparate de verificare electronică pentru a
verifica autentificarea de carduri de încărcare
(charge cards), carduri bancare, carduri de
credit, carduri de debit şi carduri de plată;
maşini de eliberare de numerar; dispozitive
periferice de calculator şi produse electronice,
şi anume maşini de calculat, organizatori
electronici, carneţele electronice, planificatori
de buzunar, telefoane mobile, aparate de
telefoane mobile (mobile telephone handsets),
calculatoare tabletă (tablet computers),
cititoare digitale şi asistenţi personali digitali
(PDA-uri) şi alarme; mouse pad-uri;
echipament pentru stingerea incendiilor;
parti/piese şi accesorii pentru toate produsele
5
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riscurilor pentru terţi în domeniul creditelor de
consum; diseminarea de informaţii financiare
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare, informaţii financiare puse la
dispoziţie prin calculator prin intermediul unei
reţele de calculatoare securizate de informare
şi servicii de consiliere în ceea ce priveşte
toate serviciile de mai sus; furnizarea de
servicii financiare pentru suportul serviciilor
de vânzare cu amănuntul furnizate prin
mijloace de telecomunicaţii mobile, şi anume,
servicii de plată prin intermediul dispozitivelor
wireless; furnizarea de servicii financiare
pentru suportul serviciilor de vânzare cu
amănuntul furnizate on-line, prin intermediul
reţelelor electronice; analiză financiară şi
consultanţă; servicii bancare (banking) şi de
credit; servicii bancare, de plată, de credit, de
debit, de încasare (charge), de plată numerar
(cash disbursement), servicii de acces la
depozit cu valoare stocată; servicii de
verificare a cecurilor; procesarea tranzacţiilor
financiare, atât on-line, prin intermediul unei
baze de date de calculator sau prin intermediul
telecomunicaţiilor şi la punctul de vânzare;
servicii de procesare a tranzacţiilor financiare
de către deţinătorii de carduri prin bancomate
(ATM-uri); furnizarea de detalii de balanţă,
depuneri şi retrageri de bani pentru deţinătorii
de carduri prin intermediul
bancomatelor(ATM-uri); servicii
reglare/decontare financiare şi servicii de
autorizare financiară în legătură cu procesarea
de tranzacţii de plată financiară; servicii de
asigurare de călătorie; emiterea şi încasarea de
cecuri de călătorie şi vouchere de călătorie;
servicii de autentificare plătitor; verificarea
informaţiilor financiare; întreţinerea
înregistrărilor financiare; servicii de plată la
distanţă; servicii de portmoneu electronic cu
valoare stocată, servicii de plăţi electronice şi
servicii de autorizare şi reglare/decontare a

informaţii cu privire la achiziţionarea de
bunuri şi servicii on-line prin internet şi alte
reţele de calculatoare; managementul
înregistrărilor financiare; servicii de
informare, consiliere şi consultanţă referitoare
la toate serviciile menţionate mai sus.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; consultanţă
financiară; informaţie financiara; sponsorizare
financiară; servicii financiare, şi anume,
servicii bancare (banking), servicii de card de
credit, servicii de card de debit, servicii de
carduri de încarcare (charge cards), servicii de
carduri pre-plătite oferite prin carduri cu
valoare stocată, tranzacţii electronice de credit
şi debit, servicii de plată şi prezentare a
facturilor, plata numerar (cash disbursement),
verificarea cecurilor, încasarea cecurilor
(check cashing), servicii de acces depozit şi
servicii bancomate (ATM-uri), servicii de
autorizare şi decontare/reglementare a
tranzacţiilor, reconciliere tranzacţie,
gestionarea numerarului, reglarea fondurilor
consolidate, procesarea disputelor consolidate,
informaţii financiare cu referire la servicii de
depozit de date şi informaţii despre profilul
clientului, şi servicii aferente de schimb, de
a c c e s
( g a t e w a y ) ,
d e
reglare(decontare)/reconciliere şi servicii de
mutare de fonduri în domeniul cardurilor de
plată, servicii de procesare de plăţi
electronice, servicii de autentificare şi
verificare a tranzacţiei de plată, servicii de
schimb de valori, şi anume, tranzacţiile în
numerar electronice securizate şi transmisii
electronice de numerar, prin reţele de
calculatoare publice pentru a facilita comerţul
electronic, oferind informaţii financiare, şi
anume date şi raporturi de carduri de credit şi
carduri de debit, servicii de transfer electronic
de fonduri şi servicii de schimb valutar,
servicii de evaluare şi gestionare financiară a
6
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imobiliare; servicii de asigurare imobiliară;
asigurare pentru proprietarii de proprietăţi;
servicii de asigurare cu privire la proprietate;
finanţare imobiliară; brokeraj imobiliar;
expertize imobiliare; servicii de agenţii
imobiliare; evaluări de bunuri imobiliare;
administrare de bunuri imobiliare;
administrarea afacerilor financiare legate de
b u n u r i i mo b i l i a r e ; fur n i z a r e a d e
împrumuturi/credite imobiliare; servicii de
finanţare legate de dezvoltare imobiliară;
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar; servicii financiare legate de
proprietăţi imobiliare şi construcţii; servicii
financiare pentru achiziţionarea de bunuri
imobiliare; organizarea unor acorduri de
împrumut garantate cu bunuri imobiliare;
organizarea de coproprietate de bunuri
imobiliare; aranjarea furnizării de finanţare
pentru procurarea imobilului; asistenţă în
domeniul achiziţiilor şi intereselor imobiliare;
investiţii de capital în domeniul imobiliar;
servicii de investiţii imobiliare comerciale;
servicii financiare referitoare la achiziţionarea
de proprietăţi; servicii financiare legate de
vânzarea de proprietăţi; evaluare financiară a
proprietăţilor funciare absolute (financial
valuation of freehold property); evaluare
financiară a proprietăţlor închiriate;
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare (arranging letting of real estate);
intermediere de contracte de arendare de
bunuri imobiliare (arranging of leases of real
estate); leasing de proprietăţi; leasing de
proprietăţi imobiliare; leasing de proprietăţi
funciare absolute (leasing of freehold
property); servicii de management imobiliar
privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare;
evaluare de proprietate; managementul
portofoliului de proprietate; management de
proprietate; servicii de consiliere cu privire la
deţinerea de proprietăţi imobiliare; servicii de

tranzacţiilor; furnizarea de servicii de debit şi
de credit prin intermediul unor dispozitive de
identificare radio frecvenţa (transpondere);
furnizarea de servicii de debit şi de credit prin
intermediul dispozitivelor de comunicare şi de
telecomunicaţii; furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de
vânzare cu amănuntul furnizate prin mijloace
de telecomunicaţii mobile, incluzând servicii
de plată prin intermediul dispozitivelor
wireless; procesarea tranzacţiilor de credit şi
de debit prin telefon şi prin link-ul de
telecomunicaţii; furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de
vânzare cu amănuntul furnizate on-line, prin
intermediul reţelelor sau alte mijloace
electronice, utilizând informaţii digitalizate
electronic; servicii de schimb de valori, şi
anume, schimbul securizat de valoare, inclusiv
în numerar electronic, prin intermediul
reţelelor de calculatoare accesibile prin
intermediul cardurilor inteligente; servicii de
plată a facturilor furnizate prin intermediul
unui site web; servicii bancare on-line (on-line
banking); servicii financiare furnizare prin
telefon şi prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare sau internet; servicii
financiare, şi anume, furnizarea de plăţi
mobile contactless prin comercianţi la vânzare
cu amănuntul, on-line şi locaţiile cu ridicata;
servicii financiare, şi anume, oferind un
portofel digital bazat pe acces in cloud, care
stochează informaţii de cont ale clientului
pentru a avea acces la cupoane, vouchere,
coduri de pe vouchere şi reduceri (rabates) la
comercianţii de vânzare cu amănuntul şi
pentru a obţine recompense de loialitate sau
recompense monetare care pot fi creditate în
conturile lor, prin intermediul unui sistem
cash-back; servicii de proprietate imobiliară;
evaluări imobiliare; managementul
investiţiilor imobiliare; servicii de investiţii
7
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sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de proiectare (design),
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare
de hardware şi software de calculator;
conversia de date sau documente din format
fizic în format electronic; servicii de
consultanţă pentru hardware si software de
calculator; programare pentru calculator;
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
gestionarea sistemelor informatice, a bazelor
de date şi a aplicaţiilor; furnizarea folosirii
temporara de software nedescarcabil şi
aplicaţii pentru gestionarea, localizarea,
activarea si revocarea autentificării şi
acreditările digitale a dispozitivelor de
comunicaţii near field (NFC); proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea de
hardware de calculator şi de aplicaţii software
pentru dispozitive mobile digitale; proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea
programelor de calculator care pot fi
descărcate şi aplicaţii software pentru
telefoane mobile şi alte dispozitive digitale
care permit utilizatorilor să acceseze cupoane,
vouchere, coduri de pe vouchere, rabaturi
(reduceri), informaţii comparare preţuri,
opiniile despre produse (product reviews),
link-uri către site-urile de vânzare cu
amănuntul ale terţilor, precum şi informaţii
despre discounturi; proiectarea, dezvoltarea,
întreţinerea şi actualizarea programelor de
calculator care pot fi descărcate şi aplicaţii
software care permit utilizatorilor să acceseze
oferte de promovare a vânzărilor şi de a obţine
recompense monetare, care pot fi creditate în
conturile lor, prin intermediul unui sistem de
cash-back; furnizor de aplicaţii software
(ASP) oferind software pentru primirea,
transmiterea şi afişarea de vouchere, cupoane,
coduri de pe vouchere, oferte speciale,

consiliere cu privire la evaluarea imobiliară;
servicii de consiliere în materie imobiliară
pentru corporaţii; servicii de informare
computerizate cu privire la bunuri imobiliare;
servicii de consultanţă cu privire la bunuri
imobiliare; furnizarea de informaţii în legătură
cu proprietăţi imobiliare; furnizarea de
informaţii cu privire la piaţa imobiliară;
servicii de cercetare cu privire la achiziţia de
bunuri imobiliare; servicii de cercetare cu
privire la selectarea bunurilor imobiliare;
finanţare ipotecară (mortgage financing) şi
securizarea activelor (asset securization);
servicii de consultanţă cu privire la soluţiile de
plată, servici bancare (banking), card de
credit, card de debit şi card de plată; servicii
de informare, consiliere şi consultanta
referitoare la toate serviciile menţionate mai
sus.
38 Telecomunicaţii; servicii de
telecomunicaţii mobile; servicii de
telecomunicaţii bazate pe internet; servicii de
comunicaţii de date; servicii de transmisie
electronică de date prin intermediul unei reţele
globale de procesare de date la distanţă,
inclusiv prin internet; servicii pentru
transmisia, furnizarea sau afişarea de
informaţii provenind dintr-o bancă de date
stocată pe calculator sau prin internet în
domeniul serviciilor financiare; transmisie de
date prin utilizarea de prelucrare electronică a
imaginii prin legătură telefonică mobilă; poşta
electronică, servicii de trimitere şi primire a
mesajelor; serviciile de difuzare de programe
de televiziune, de radio si de pe internet;
asigurarea accesului multi-utilizator la o reţea
de informaţii computerizată securizată pentru
transferul şi diseminarea unei game de
informaţii în domeniul serviciilor financiare;
servicii de cartele telefonice preplătite;
servicii de informare, consiliere şi consultanţa
referitoare la toate serviciile menţionate mai
8
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comentarii (reviews), informaţii despre
produse, informaţii de comparare a preţurilor,
link-uri către site-uri web, precum şi primirea
şi transmiterea de date pentru achiziţionarea
de bunuri şi servicii; furnizor de servicii de
aplicaţii oferind software pentru a oferi
consumatorilor informaţii cu privire la
discount-uri, vouchere si oferte speciale
pentru produsele şi serviciile altora; servicii
de furnizare de servicii de aplicare în ceea ce
priveşte software-ul de reţele sociale; design
grafic pentru compilarea de pagini web pe
internet; informaţii referitoare la hardware sau
software de calculator furnizate on-line dintr-o
reţea globală de calculatoare sau de pe
internet; crearea şi menţinerea site-uri web;
găzduire a site-urilor web ale altora; crearea
de pagini web; proiectarea, crearea şi
găzduirea de site-uri web comerciale;
proiectarea, crearea şi găzduirea de site-uri
web de plată a facturilor; servicii de calculator
şi internet şi anume, furnizarea unei baze de
date electronice on-line printr-o reţea globală
de calculatoare în domeniul autentificării şi
verificării identităţii; codificarea şi
decodificarea de date în domeniul
informaţiilor financiare; servicii de
autentificare semnătură digitală pentru
autentificarea altora, şi anume, criptarea
datelor şi integritatea datelor; furnizarea
pentru terţi de date criptate şi semnate digital
şi autentificate în vederea utilizării în emiterea
şi validarea certificatelor digitale în domeniul
autentificării documentelor; verificare,
autentificare, emitere, distribuire şi gestionare
de certificate digitale; servicii de consultanţă
tehnică în domeniul programării de
calculatoare, reţelelor computerizate în
domeniul financiar, prelucrarea de date,
siguranţa comunicaţiilor, codarea şi decodarea
de date şi siguranţă reţelelor locale;
diseminarea de informaţii printr-o reţea

globală de calculatoare în domediul de
software de calculator, hardware de calculator,
reţele computerizate financiare şi reţele locale;
servicii de prelucrare a datelor şi de verificare
a datelor; servicii de stocare a datelor şi de
recuperare a datelor; servicii de depozit de
date şi informaţii privind profilul de client;
leasing de timp de acces la o bază de date
computerizată; servicii de informare,
consiliere şi consultanţă cu privire la toate
serviciile menţionate anterior.
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citire a datelor din memorie, şi anume,
memorii cu circuite integrate şi memorii de
carduri bancare; publicaţii electronice
descărcabile; aparate de tipărire inclusiv
aparate de tipărire pentru sistemele de
prelucrare a datelor şi a sistemelor de
tranzacţii financiare; codificatoare şi
decodoare; modemuri; hardware şi software de
calculator pentru a facilita tranzacţiile de plată
prin mijloace electronice prin reţele wireless,
reţele globale de calculatoare şi /sau
dispozitive de telecomunicaţii mobile;
hardware de calculator şi software de criptare,
chei de criptare, certificate digitale, semnături
digitale, software pentru stocare sigură a
datelor şi recuperarea şi transmiterea de
informaţii confidenţiale ale clienţilor folosite
de către persoanele fizice, instituţiile bancare
şi financiare; software si hardware de
calculator pentru a facilita identificarea şi
autentificarea dispozitivelor pentru
comunicare near field (NFC) şi a
dispozitivelor pentru identificare pe frecventa
radio (RFID); hardware şi software de
calculator care conţin un portofel digital care
memorează informaţiile referitoare la conturile
clienţilor, pentru accesarea cupoanelor,
voucherelor, codurilor de pe vouchere şi
rabaturilor (reducerilor) la comercianţii cu
amănuntul şi pentru a obţine premii de
fidelitate sau în bani care pot fi creditate în
conturile lor; programe de calculator care pot
fi descărcate şi aplicaţii software pentru
telefoane mobile şi alte dispozitive digitale
care conţin un portofel digital care permit
utilizatorilor să acceseze informaţii de
comparaţie a preţurilor, opiniile despre
produse (product reviews), link-uri către
site-urile de vânzare cu amănuntul ale terţilor,
precum şi informaţii despre discounturi;
aplicaţie software pentru utilizare în legătură
cu terminalele de plată contactless cu scopul

cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare (supraveghere), salvare
şi învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii; suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; discuri compacte, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare
digitale;mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
datelor, calculatoare; software de calculator si
programe de calculator (descarcabile/software
de calculator înregistrat); programe de operare
pe calculator, înregistrate; hardware şi
software de calculator (înregistrat şi/sau
descărcabil) pentru facilitarea şi administrarea
plăţilor, operaţiuni bancare (banking), carduri
de credit, carduri de debit, carduri de plată,
bancomat (ATM-uri), valoare stocată (stored
value), transfer electronic de fonduri, plăţi
electronice, procesare şi transmitere
electronică de date de plată a facturilor,
servicii de plată în numerar (cash
disbursement), servicii de autentificarea
tranzacţiei, rutare (routing), servicii de
autorizare şi decontare, detectarea şi controlul
fraudelor, servicii de recuperare în caz de
dezastru şi servicii de criptare; aparate şi
instrumente de telecomunicaţii şi electrice, şi
anume, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea de date, inclusiv
sunete şi imagini; maşini de contabilitate;
aparate pentru urmărirea, gestionarea şi
analiza conturilor financiare prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare; hardware
şi software de calculator, şi anume pentru
dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor
de calculatoare locale şi cu arie largă; sisteme
de citire carduri de memorie şi sisteme de
10
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hardware de calculator, terminale de
calculator, software de calculator pentru
utilizare în servicii financiare, industria
bancară (banking) şi de telecomunicaţii;
software de calculator conceput pentru a
permite cardurilor inteligente să interacţioneze
cu terminale şi cititoarele; cipuri de calculator
încorporate în telefoane şi alte dispozitive de
comunicare; echipament de telecomunicaţii;
terminale de tranzacţionare pentru puncte de
vânzare şi software de calculator pentru
transmitere, afişare şi stocare de tranzacţii,
identificare şi informaţii financiare utilizate în
serviciile financiare, industriile bancare
(banking) şi telecomunicaţiilor; dispozitive de
identificare radiofrecvenţă (transpondere);
aparate de verificare electronică pentru a
verifica autentificarea de carduri de încărcare
(charge cards), carduri bancare, carduri de
credit, carduri de debit şi carduri de plată;
maşini de eliberare de numerar; dispozitive
periferice de calculator şi produse electronice,
şi anume maşini de calculat, organizatori
electronici, carneţele electronice, planificatori
de buzunar, telefoane mobile, aparate de
telefoane mobile (mobile telephone handsets),
calculatoare tabletă (tablet computers),
cititoare digitale şi asistenţi personali digitali
(PDA-uri) şi alarme; mouse pad-uri;
echipament pentru stingerea incendiilor;
parti/piese şi accesorii pentru toate produsele
menţionate anterior.
35 Publicitate; conducerea (managementul)
afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou; servicii de consiliere de afaceri;
investigaţii de afaceri; agenţii de informaţii
comerciale; prezentarea de bunuri prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul; servicii de comparare de preţuri;
orzanizarea de expoziţii în scopuri
commerciale sau publicitare; servicii de
consultanţă în marketing; servicii de cercetare

de a permite comercianţilor să accepte
tranzacţii de comerţ mobile contactless,
prezentare contactless a acreditărilor
(credentials) de loialitate, şi de compensare
contactless cu cupoane, rabaturi (reduceri),
discount-uri, vouchere şi oferte speciale;
aplicaţie software care permite comercianţilor
să livreze cupoane, rabaturi (reduceri),
discount-uri, vouchere si oferte speciale direct
pe dispozitivele de telecomunicaţii mobile ale
consumatorilor livrate prin contactless RFID,
sau comunicaţii NFC; aplicaţie software care
permite comercianţilor să instaleze postere
inteligente în locaţii in magazine (in-store
locations) de comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata pe care consumatorii pot sa le
acceseze cu dispozitivele lor de
telecomunicaţii mobile pentru a avea acces la
cupoane, rabaturi (reduceri), discount-uri,
vouchere si oferte speciale livrate prin
contactless RFID sau comunicaţii NFC; cipuri
cu circuite integrate pentru a fi folosite în
telefoane mobile şi dispozitive NFC si RFID;
carduri codificate magnetice şi carduri care
conţin un cip cu circuit integrat (carduri
inteligente); carduri de securitate codificate;
carduri codificate cu caracteristici de
securitate în scopuri de autentificare; carduri
codificate cu caracteristici de securitate în
scopuri de identificare; carduri impregnate cu
hologramă (codificate); carduri de încărcare
(charge cards), carduri bancare, carduri de
credit, carduri de debit, carduri cu cip, carduri
cu valoare stocată, carduri electronice de
suport de date, carduri de plată şi carduri de
plată toate codificate; carduri bancare, şi
anume, carduri bancare magnetice codificate
şi carduri bancare folosind memorii magnetice
şi memorii cu circuite integrate; cititoare de
carduri de plată; cititoare carduri magnetice
codificate, cititoare carduri electronice de
suport de date, unităţi de criptare electronice,
11
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credit, servicii de card de debit, servicii de
carduri de încarcare (charge cards), servicii de
carduri pre-plătite oferite prin carduri cu
valoare stocată, tranzacţii electronice de credit
şi debit, servicii de plată şi prezentare a
facturilor, plata numerar (cash disbursement),
verificarea cecurilor, încasarea cecurilor
(check cashing), servicii de acces depozit şi
servicii bancomate (ATM-uri), servicii de
autorizare şi decontare/reglementare a
tranzacţiilor, reconciliere tranzacţie,
gestionarea numerarului, reglarea fondurilor
consolidate, procesarea disputelor consolidate,
informaţii financiare cu referire la servicii de
depozit de date şi informaţii despre profilul
clientului, şi servicii aferente de schimb, de
a c c e s
( g a t e w a y ) ,
d e
reglare(decontare)/reconciliere şi servicii de
mutare de fonduri în domeniul cardurilor de
plată, servicii de procesare de plăţi electronice,
servicii de autentificare şi verificare a
tranzacţiei de plată, servicii de schimb de
valori, şi anume, tranzacţiile în numerar
electronice securizate şi transmisii electronice
de numerar, prin reţele de calculatoare publice
pentru a facilita comerţul electronic, oferind
informaţii financiare, şi anume date şi
raporturi de carduri de credit şi carduri de
debit, servicii de transfer electronic de fonduri
şi servicii de schimb valutar, servicii de
evaluare şi gestionare financiară a riscurilor
pentru terţi în domeniul creditelor de consum;
diseminarea de informaţii financiare prin
intermediul unei reţele globale de calculatoare,
informaţii financiare puse la dispoziţie prin
calculator prin intermediul unei reţele de
calculatoare securizate de informare şi servicii
de consiliere în ceea ce priveşte toate serviciile
de mai sus; furnizarea de servicii financiare
pentru suportul serviciilor de vânzare cu
amănuntul furnizate prin mijloace de
telecomunicaţii mobile, şi anume, servicii de

de piaţă; urmărire, analiză, prognoză şi
raportare a comportamentului de cumpărare a
deţinătorului de card; promovarea vânzării de
bunuri şi servicii ale altora prin intermediul
unor recompense şi stimulente generate în
legătură cu utilizarea de credit, de debit şi
carduri de plată; administrarea afacerilor de
programe de fidelizare şi recompensare;
asistenţă comercială, industrială şi în
managementul afacerilor; estimări în afaceri;
servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor; studii de marketing; informaţii
statistice (de afaceri); pregătire de extrase de
cont; contabilitate; cercetare de afaceri; relaţii
publice; publicarea de texte publicitare;
emiterea de pliante publicitare; servicii de
vânzare cu amănuntul furnizate prin mijloace
de telecomunicaţii mobile, în legătură cu
furnizarea de carduri de credit şi carduri de
debit; servicii de vânzare cu amănuntul
furnizate on-line, prin intermediul reţelelor
sau prin alte mijloace electronice, utilizând
informaţii digitalizate electronic în legătură cu
furnizarea de carduri de credit şi carduri de
debit; gestionarea bazelor de date de
calculator; promovarea concerte şi evenimente
culturale ale altora, organizarea de expoziţii
cu scopuri comerciale sau de publicitate;
publicitate pentru transport, călătorie, hoteluri,
cazare, hrană şi mese, sport, divertisment şi
vizitarea obiectivelor turistice; furnizarea de
informaţii cu privire la achiziţionarea de
bunuri şi servicii on-line prin internet şi alte
reţele de calculatoare; managementul
înregistrărilor financiare; servicii de
informare, consiliere şi consultanţă referitoare
la toate serviciile menţionate mai sus.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; consultanţă
financiară; informaţie financiara; sponsorizare
financiară; servicii financiare, şi anume,
servicii bancare (banking), servicii de card de
12
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plată prin intermediul dispozitivelor wireless;
furnizarea de servicii financiare pentru
suportul serviciilor de vânzare cu amănuntul
furnizate on-line, prin intermediul reţelelor
electronice; analiză financiară şi consultanţă;
servicii bancare (banking) şi de credit; servicii
bancare, de plată, de credit, de debit, de
încasare (charge), de plată numerar (cash
disbursement), servicii de acces la depozit cu
valoare stocată; servicii de verificare a
cecurilor; procesarea tranzacţiilor financiare,
atât on-line, prin intermediul unei baze de date
de calculator sau prin intermediul
telecomunicaţiilor şi la punctul de vânzare;
servicii de procesare a tranzacţiilor financiare
de către deţinătorii de carduri prin bancomate
(ATM-uri); furnizarea de detalii de balanţă,
depuneri şi retrageri de bani pentru deţinătorii
de carduri prin intermediul
bancomatelor(ATM-uri); servicii
reglare/decontare financiare şi servicii de
autorizare financiară în legătură cu procesarea
de tranzacţii de plată financiară; servicii de
asigurare de călătorie; emiterea şi încasarea de
cecuri de călătorie şi vouchere de călătorie;
servicii de autentificare plătitor; verificarea
informaţiilor financiare; întreţinerea
înregistrărilor financiare; servicii de plată la
distanţă; servicii de portmoneu electronic cu
valoare stocată, servicii de plăţi electronice şi
servicii de autorizare şi reglare/decontare a
tranzacţiilor; furnizarea de servicii de debit şi
de credit prin intermediul unor dispozitive de
identificare radio frecvenţa (transpondere);
furnizarea de servicii de debit şi de credit prin
intermediul dispozitivelor de comunicare şi de
telecomunicaţii; furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de
vânzare cu amănuntul furnizate prin mijloace
de telecomunicaţii mobile, incluzând servicii
de plată prin intermediul dispozitivelor
wireless; procesarea tranzacţiilor de credit şi

de debit prin telefon şi prin link-ul de
telecomunicaţii; furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de
vânzare cu amănuntul furnizate on-line, prin
intermediul reţelelor sau alte mijloace
electronice, utilizând informaţii digitalizate
electronic; servicii de schimb de valori, şi
anume, schimbul securizat de valoare, inclusiv
în numerar electronic, prin intermediul
reţelelor de calculatoare accesibile prin
intermediul cardurilor inteligente; servicii de
plată a facturilor furnizate prin intermediul
unui site web; servicii bancare on-line (on-line
banking); servicii financiare furnizare prin
telefon şi prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare sau internet; servicii
financiare, şi anume, furnizarea de plăţi
mobile contactless prin comercianţi la vânzare
cu amănuntul, on-line şi locaţiile cu ridicata;
servicii financiare, şi anume, oferind un
portofel digital bazat pe acces in cloud, care
stochează informaţii de cont ale clientului
pentru a avea acces la cupoane, vouchere,
coduri de pe vouchere şi reduceri (rabates) la
comercianţii de vânzare cu amănuntul şi
pentru a obţine recompense de loialitate sau
recompense monetare care pot fi creditate în
conturile lor, prin intermediul unui sistem
cash-back; servicii de proprietate imobiliară;
evaluări imobiliare; managementul
investiţiilor imobiliare; servicii de investiţii
imobiliare; servicii de asigurare imobiliară;
asigurare pentru proprietarii de proprietăţi;
servicii de asigurare cu privire la proprietate;
finanţare imobiliară; brokeraj imobiliar;
expertize imobiliare; servicii de agenţii
imobiliare; evaluări de bunuri imobiliare;
administrare de bunuri imobiliare;
administrarea afacerilor financiare legate de
b u n u r i i mo b i l i a r e ; f u r n i z a r e a d e
împrumuturi/credite imobiliare; servicii de
finanţare legate de dezvoltare imobiliară;
13
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finanţare ipotecară (mortgage financing) şi
securizarea activelor (asset securization);
servicii de consultanţă cu privire la soluţiile de
plată, servici bancare (banking), card de credit,
card de debit şi card de plată; servicii de
informare, consiliere şi consultanta referitoare
la toate serviciile menţionate mai sus.
38 Telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
mobile; servicii de telecomunicaţii bazate pe
internet; servicii de comunicaţii de date;
servicii de transmisie electronică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare de
date la distanţă, inclusiv prin internet; servicii
pentru transmisia, furnizarea sau afişarea de
informaţii provenind dintr-o bancă de date
stocată pe calculator sau prin internet în
domeniul serviciilor financiare; transmisie de
date prin utilizarea de prelucrare electronică a
imaginii prin legătură telefonică mobilă; poşta
electronică, servicii de trimitere şi primire a
mesajelor; serviciile de difuzare de programe
de televiziune, de radio si de pe internet;
asigurarea accesului multi-utilizator la o reţea
de informaţii computerizată securizată pentru
transferul şi diseminarea unei game de
informaţii în domeniul serviciilor financiare;
servicii de cartele telefonice preplătite; servicii
de informare, consiliere şi consultanţa
referitoare la toate serviciile menţionate mai
sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de proiectare (design),
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare
de hardware şi software de calculator;
conversia de date sau documente din format
fizic în format electronic; servicii de
consultanţă pentru hardware si software de
calculator; programare pentru calculator;
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
gestionarea sistemelor informatice, a bazelor
de date şi a aplicaţiilor; furnizarea folosirii

servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar; servicii financiare legate de
proprietăţi imobiliare şi construcţii; servicii
financiare pentru achiziţionarea de bunuri
imobiliare; organizarea unor acorduri de
împrumut garantate cu bunuri imobiliare;
organizarea de coproprietate de bunuri
imobiliare; aranjarea furnizării de finanţare
pentru procurarea imobilului; asistenţă în
domeniul achiziţiilor şi intereselor imobiliare;
investiţii de capital în domeniul imobiliar;
servicii de investiţii imobiliare comerciale;
servicii financiare referitoare la achiziţionarea
de proprietăţi; servicii financiare legate de
vânzarea de proprietăţi; evaluare financiară a
proprietăţilor funciare absolute (financial
valuation of freehold property); evaluare
financiară a proprietăţlor închiriate;
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare (arranging letting of real estate);
intermediere de contracte de arendare de
bunuri imobiliare (arranging of leases of real
estate); leasing de proprietăţi; leasing de
proprietăţi imobiliare; leasing de proprietăţi
funciare absolute (leasing of freehold
property); servicii de management imobiliar
privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare;
evaluare de proprietate; managementul
portofoliului de proprietate; management de
proprietate; servicii de consiliere cu privire la
deţinerea de proprietăţi imobiliare; servicii de
consiliere cu privire la evaluarea imobiliară;
servicii de consiliere în materie imobiliară
pentru corporaţii; servicii de informare
computerizate cu privire la bunuri imobiliare;
servicii de consultanţă cu privire la bunuri
imobiliare; furnizarea de informaţii în legătură
cu proprietăţi imobiliare; furnizarea de
informaţii cu privire la piaţa imobiliară;
servicii de cercetare cu privire la achiziţia de
bunuri imobiliare; servicii de cercetare cu
privire la selectarea bunurilor imobiliare;
14
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software de calculator furnizate on-line dintr-o
reţea globală de calculatoare sau de pe
internet; crearea şi menţinerea site-uri web;
găzduire a site-urilor web ale altora; crearea de
pagini web; proiectarea, crearea şi găzduirea
de site-uri web comerciale; proiectarea,
crearea şi găzduirea de site-uri web de plată a
facturilor; servicii de calculator şi internet şi
anume, furnizarea unei baze de date
electronice on-line printr-o reţea globală de
calculatoare în domeniul autentificării şi
verificării identităţii; codificarea şi
decodificarea de date în domeniul
informaţiilor financiare; servicii de
autentificare semnătură digitală pentru
autentificarea altora, şi anume, criptarea
datelor şi integritatea datelor; furnizarea
pentru terţi de date criptate şi semnate digital
şi autentificate în vederea utilizării în emiterea
şi validarea certificatelor digitale în domeniul
autentificării documentelor; verificare,
autentificare, emitere, distribuire şi gestionare
de certificate digitale; servicii de consultanţă
tehnică în domeniul programării de
calculatoare, reţelelor computerizate în
domeniul financiar, prelucrarea de date,
siguranţa comunicaţiilor, codarea şi decodarea
de date şi siguranţă reţelelor locale;
diseminarea de informaţii printr-o reţea
globală de calculatoare în domediul de
software de calculator, hardware de calculator,
reţele computerizate financiare şi reţele locale;
servicii de prelucrare a datelor şi de verificare
a datelor; servicii de stocare a datelor şi de
recuperare a datelor; servicii de depozit de
date şi informaţii privind profilul de client;
leasing de timp de acces la o bază de date
computerizată; servicii de informare,
consiliere şi consultanţă cu privire la toate
serviciile menţionate anterior.

temporara de software nedescarcabil şi
aplicaţii pentru gestionarea, localizarea,
activarea si revocarea autentificării şi
acreditările digitale a dispozitivelor de
comunicaţii near field (NFC); proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea de
hardware de calculator şi de aplicaţii software
pentru dispozitive mobile digitale; proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea
programelor de calculator care pot fi
descărcate şi aplicaţii software pentru
telefoane mobile şi alte dispozitive digitale
care permit utilizatorilor să acceseze cupoane,
vouchere, coduri de pe vouchere, rabaturi
(reduceri), informaţii comparare preţuri,
opiniile despre produse (product reviews),
link-uri către site-urile de vânzare cu
amănuntul ale terţilor, precum şi informaţii
despre discounturi; proiectarea, dezvoltarea,
întreţinerea şi actualizarea programelor de
calculator care pot fi descărcate şi aplicaţii
software care permit utilizatorilor să acceseze
oferte de promovare a vânzărilor şi de a obţine
recompense monetare, care pot fi creditate în
conturile lor, prin intermediul unui sistem de
cash-back; furnizor de aplicaţii software
(ASP) oferind software pentru primirea,
transmiterea şi afişarea de vouchere, cupoane,
coduri de pe vouchere, oferte speciale,
comentarii (reviews), informaţii despre
produse, informaţii de comparare a preţurilor,
link-uri către site-uri web, precum şi primirea
şi transmiterea de date pentru achiziţionarea
de bunuri şi servicii; furnizor de servicii de
aplicaţii oferind software pentru a oferi
consumatorilor informaţii cu privire la
discount-uri, vouchere si oferte speciale
pentru produsele şi serviciile altora; servicii
de furnizare de servicii de aplicare în ceea ce
priveşte software-ul de reţele sociale; design
grafic pentru compilarea de pagini web pe
internet; informaţii referitoare la hardware sau

˜˜˜˜˜˜˜
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datelor, calculatoare; software de calculator si
programe de calculator (descarcabile/software
de calculator înregistrat); programe de operare
pe calculator, înregistrate; hardware şi
software de calculator (înregistrat şi/sau
descărcabil) pentru facilitarea şi administrarea
plăţilor, operaţiuni bancare (banking), carduri
de credit, carduri de debit, carduri de plată,
bancomat (ATM-uri), valoare stocată (stored
value), transfer electronic de fonduri, plăţi
electronice, procesare şi transmitere
electronică de date de plată a facturilor,
servicii de plată în numerar (cash
disbursement), servicii de autentificarea
tranzacţiei, rutare (routing), servicii de
autorizare şi decontare, detectarea şi controlul
fraudelor, servicii de recuperare în caz de
dezastru şi servicii de criptare; aparate şi
instrumente de telecomunicaţii şi electrice, şi
anume, aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea de date, inclusiv
sunete şi imagini; maşini de contabilitate;
aparate pentru urmărirea, gestionarea şi
analiza conturilor financiare prin intermediul
unei reţele globale de calculatoare; hardware
şi software de calculator, şi anume pentru
dezvoltarea, întreţinerea şi utilizarea reţelelor
de calculatoare locale şi cu arie largă; sisteme
de citire carduri de memorie şi sisteme de
citire a datelor din memorie, şi anume,
memorii cu circuite integrate şi memorii de
carduri bancare; publicaţii electronice
descărcabile; aparate de tipărire inclusiv
aparate de tipărire pentru sistemele de
prelucrare a datelor şi a sistemelor de
tranzacţii financiare; codificatoare şi
decodoare; modemuri; hardware şi software de
calculator pentru a facilita tranzacţiile de plată
prin mijloace electronice prin reţele wireless,
reţele globale de calculatoare şi /sau
dispozitive de telecomunicaţii mobile;
hardware de calculator şi software de criptare,

(210) M 2016 07700
(151) 11/11/2016
(732) M A S T E R C A R D
I N T E R N A T I O N A L
INCORPORATED, 2000 Purchase
Street, 10577, PURCHASE S.U.A.
NEW YORK
(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu
(531) Clasificare Viena:260106; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9 Aparate si instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare (supraveghere), salvare
şi învăţământ; aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuţia, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru înregistrarea,
transmiterea şi reproducerea sunetului sau
imaginii; suporturi magnetice de înregistrare,
discuri acustice; discuri compacte, DVD-uri şi
alte suporturi de înregistrare
digitale;mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise; case de marcat, maşini
de calculat, echipamente de prelucrare a
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comercianţilor să instaleze postere inteligente
în locaţii in magazine (in-store locations) de
comerţ cu amănuntul şi cu ridicata pe care
consumatorii pot sa le acceseze cu
dispozitivele lor de telecomunicaţii mobile
pentru a avea acces la cupoane, rabaturi
(reduceri), discount-uri, vouchere si oferte
speciale livrate prin contactless RFID sau
comunicaţii NFC; cipuri cu circuite integrate
pentru a fi folosite în telefoane mobile şi
dispozitive NFC si RFID; carduri codificate
magnetice şi carduri care conţin un cip cu
circuit integrat (carduri inteligente); carduri de
securitate codificate; carduri codificate cu
caracteristici de securitate în scopuri de
autentificare; carduri codificate cu
caracteristici de securitate în scopuri de
identificare; carduri impregnate cu hologramă
(codificate); carduri de încărcare (charge
cards), carduri bancare, carduri de credit,
carduri de debit, carduri cu cip, carduri cu
valoare stocată, carduri electronice de suport
de date, carduri de plată şi carduri de plată
toate codificate; carduri bancare, şi anume,
carduri bancare magnetice codificate şi carduri
bancare folosind memorii magnetice şi
memorii cu circuite integrate; cititoare de
carduri de plată; cititoare carduri magnetice
codificate, cititoare carduri electronice de
suport de date, unităţi de criptare electronice,
hardware de calculator, terminale de
calculator, software de calculator pentru
utilizare în servicii financiare, industria
bancară (banking) şi de telecomunicaţii;
software de calculator conceput pentru a
permite cardurilor inteligente să interacţioneze
cu terminale şi cititoarele; cipuri de calculator
încorporate în telefoane şi alte dispozitive de
comunicare; echipament de telecomunicaţii;
terminale de tranzacţionare pentru puncte de
vânzare şi software de calculator pentru
transmitere, afişare şi stocare de tranzacţii,

chei de criptare, certificate digitale, semnături
digitale, software pentru stocare sigură a
datelor şi recuperarea şi transmiterea de
informaţii confidenţiale ale clienţilor folosite
de către persoanele fizice, instituţiile bancare
şi financiare; software si hardware de
calculator pentru a facilita identificarea şi
autentificarea dispozitivelor pentru
comunicare near field (NFC) şi a
dispozitivelor pentru identificare pe frecventa
radio (RFID); hardware şi software de
calculator care conţin un portofel digital care
memorează informaţiile referitoare la
conturile clienţilor, pentru accesarea
cupoanelor, voucherelor, codurilor de pe
vouchere şi rabaturilor (reducerilor) la
comercianţii cu amănuntul şi pentru a obţine
premii de fidelitate sau în bani care pot fi
creditate în conturile lor; programe de
calculator care pot fi descărcate şi aplicaţii
software pentru telefoane mobile şi alte
dispozitive digitale care conţin un portofel
digital care permit utilizatorilor să acceseze
informaţii de comparaţie a preţurilor, opiniile
despre produse (product reviews), link-uri
către site-urile de vânzare cu amănuntul ale
terţilor, precum şi informaţii despre
discounturi; aplicaţie software pentru utilizare
în legătură cu terminalele de plată contactless
cu scopul de a permite comercianţilor să
accepte tranzacţii de comerţ mobile
contactless, prezentare contactless a
acreditărilor (credentials) de loialitate, şi de
compensare contactless cu cupoane, rabaturi
(reduceri), discount-uri, vouchere şi oferte
speciale; aplicaţie software care permite
comercianţilor să livreze cupoane, rabaturi
(reduceri), discount-uri, vouchere si oferte
speciale direct pe dispozitivele de
telecomunicaţii mobile ale consumatorilor
livrate prin contactless RFID, sau comunicaţii
NFC; aplicaţie software care permite
17
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identificare şi informaţii financiare utilizate în
serviciile financiare, industriile bancare
(banking) şi telecomunicaţiilor; dispozitive de
identificare radiofrecvenţă (transpondere);
aparate de verificare electronică pentru a
verifica autentificarea de carduri de încărcare
(charge cards), carduri bancare, carduri de
credit, carduri de debit şi carduri de plată;
maşini de eliberare de numerar; dispozitive
periferice de calculator şi produse electronice,
şi anume maşini de calculat, organizatori
electronici, carneţele electronice, planificatori
de buzunar, telefoane mobile, aparate de
telefoane mobile (mobile telephone handsets),
calculatoare tabletă (tablet computers),
cititoare digitale şi asistenţi personali digitali
(PDA-uri) şi alarme; mouse pad-uri;
echipament pentru stingerea incendiilor;
părţi/piese şi accesorii pentru toate produsele
menţionate anterior.
35 Publicitate; conducerea (managementul)
afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări de
birou; servicii de consiliere de afaceri;
investigaţii de afaceri; agenţii de informaţii
comerciale; prezentarea de bunuri prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul; servicii de comparare de preţuri;
orzanizarea de expoziţii în scopuri
commerciale sau publicitare; servicii de
consultanţă în marketing; servicii de cercetare
de piaţă; urmărire, analiză, prognoză şi
raportare a comportamentului de cumpărare a
deţinătorului de card; promovarea vânzării de
bunuri şi servicii ale altora prin intermediul
unor recompense şi stimulente generate în
legătură cu utilizarea de credit, de debit şi
carduri de plată; administrarea afacerilor de
programe de fidelizare şi recompensare;
asistenţă comercială, industrială şi în
managementul afacerilor; estimări în afaceri;
servicii de consiliere pentru managementul
afacerilor; studii de marketing; informaţii

statistice (de afaceri); pregătire de extrase de
cont; contabilitate; cercetare de afaceri; relaţii
publice; publicarea de texte publicitare;
emiterea de pliante publicitare; servicii de
vânzare cu amănuntul furnizate prin mijloace
de telecomunicaţii mobile, în legătură cu
furnizarea de carduri de credit şi carduri de
debit; servicii de vânzare cu amănuntul
furnizate on-line, prin intermediul reţelelor sau
prin alte mijloace electronice, utilizând
informaţii digitalizate electronic în legătură cu
furnizarea de carduri de credit şi carduri de
debit; gestionarea bazelor de date de
calculator; promovarea concerte şi evenimente
culturale ale altora, organizarea de expoziţii cu
scopuri comerciale sau de publicitate;
publicitate pentru transport, călătorie, hoteluri,
cazare, hrană şi mese, sport, divertisment şi
vizitarea obiectivelor turistice; furnizarea de
informaţii cu privire la achiziţionarea de
bunuri şi servicii on-line prin internet şi alte
reţele de calculatoare; managementul
înregistrărilor financiare; servicii de
informare, consiliere şi consultanţă referitoare
la toate serviciile menţionate mai sus.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare; consultanţă
financiară; informaţie financiara; sponsorizare
financiară; servicii financiare, şi anume,
servicii bancare (banking), servicii de card de
credit, servicii de card de debit, servicii de
carduri de încarcare (charge cards), servicii de
carduri pre-plătite oferite prin carduri cu
valoare stocată, tranzacţii electronice de credit
şi debit, servicii de plată şi prezentare a
facturilor, plata numerar (cash disbursement),
verificarea cecurilor, încasarea cecurilor
(check cashing), servicii de acces depozit şi
servicii bancomate (ATM-uri), servicii de
autorizare şi decontare/reglementare a
tranzacţiilor, reconciliere tranzacţie,
gestionarea numerarului, reglarea fondurilor
18
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consolidate, procesarea disputelor consolidate,
informaţii financiare cu referire la servicii de
depozit de date şi informaţii despre profilul
clientului, şi servicii aferente de schimb, de
a c c e s
( g a t e w a y ) ,
d e
reglare(decontare)/reconciliere şi servicii de
mutare de fonduri în domeniul cardurilor de
plată, servicii de procesare de plăţi
electronice, servicii de autentificare şi
verificare a tranzacţiei de plată, servicii de
schimb de valori, şi anume, tranzacţiile în
numerar electronice securizate şi transmisii
electronice de numerar, prin reţele de
calculatoare publice pentru a facilita comerţul
electronic, oferind informaţii financiare, şi
anume date şi raporturi de carduri de credit şi
carduri de debit, servicii de transfer electronic
de fonduri şi servicii de schimb valutar,
servicii de evaluare şi gestionare financiară a
riscurilor pentru terţi în domeniul creditelor de
consum; diseminarea de informaţii financiare
prin intermediul unei reţele globale de
calculatoare, informaţii financiare puse la
dispoziţie prin calculator prin intermediul unei
reţele de calculatoare securizate de informare
şi servicii de consiliere în ceea ce priveşte
toate serviciile de mai sus; furnizarea de
servicii financiare pentru suportul serviciilor
de vânzare cu amănuntul furnizate prin
mijloace de telecomunicaţii mobile, şi anume,
servicii de plată prin intermediul
dispozitivelor wireless; furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de
vânzare cu amănuntul furnizate on-line, prin
intermediul reţelelor electronice; analiză
financiară şi consultanţă; servicii bancare
(banking) şi de credit; servicii bancare, de
plată, de credit, de debit, de încasare (charge),
de plată numerar (cash disbursement), servicii
de acces la depozit cu valoare stocată; servicii
de verificare a cecurilor; procesarea
tranzacţiilor financiare, atât on-line, prin

intermediul unei baze de date de calculator sau
prin intermediul telecomunicaţiilor şi la
punctul de vânzare; servicii de procesare a
tranzacţiilor financiare de către deţinătorii de
carduri prin bancomate (ATM-uri); furnizarea
de detalii de balanţă, depuneri şi retrageri de
bani pentru deţinătorii de carduri prin
intermediul bancomatelor(ATM-uri); servicii
reglare/decontare financiare şi servicii de
autorizare financiară în legătură cu procesarea
de tranzacţii de plată financiară; servicii de
asigurare de călătorie; emiterea şi încasarea de
cecuri de călătorie şi vouchere de călătorie;
servicii de autentificare plătitor; verificarea
informaţiilor financiare; întreţinerea
înregistrărilor financiare; servicii de plată la
distanţă; servicii de portmoneu electronic cu
valoare stocată, servicii de plăţi electronice şi
servicii de autorizare şi reglare/decontare a
tranzacţiilor; furnizarea de servicii de debit şi
de credit prin intermediul unor dispozitive de
identificare radio frecvenţa (transpondere);
furnizarea de servicii de debit şi de credit prin
intermediul dispozitivelor de comunicare şi de
telecomunicaţii; furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de
vânzare cu amănuntul furnizate prin mijloace
de telecomunicaţii mobile, incluzând servicii
de plată prin intermediul dispozitivelor
wireless; procesarea tranzacţiilor de credit şi
de debit prin telefon şi prin link-ul de
telecomunicaţii; furnizarea de servicii
financiare pentru suportul serviciilor de
vânzare cu amănuntul furnizate on-line, prin
intermediul reţelelor sau alte mijloace
electronice, utilizând informaţii digitalizate
electronic; servicii de schimb de valori, şi
anume, schimbul securizat de valoare, inclusiv
în numerar electronic, prin intermediul
reţelelor de calculatoare accesibile prin
intermediul cardurilor inteligente; servicii de
plată a facturilor furnizate prin intermediul
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servicii financiare referitoare la achiziţionarea
de proprietăţi; servicii financiare legate de
vânzarea de proprietăţi; evaluare financiară a
proprietăţilor funciare absolute (financial
valuation of freehold property); evaluare
financiară a proprietăţlor închiriate;
intermediere pentru închirierea de proprietăţi
imobiliare (arranging letting of real estate);
intermediere de contracte de arendare de
bunuri imobiliare (arranging of leases of real
estate); leasing de proprietăţi; leasing de
proprietăţi imobiliare; leasing de proprietăţi
funciare absolute (leasing of freehold
property); servicii de management imobiliar
privind tranzacţiile cu proprietăţi imobiliare;
evaluare de proprietate; managementul
portofoliului de proprietate; management de
proprietate; servicii de consiliere cu privire la
deţinerea de proprietăţi imobiliare; servicii de
consiliere cu privire la evaluarea imobiliară;
servicii de consiliere în materie imobiliară
pentru corporaţii; servicii de informare
computerizate cu privire la bunuri imobiliare;
servicii de consultanţă cu privire la bunuri
imobiliare; furnizarea de informaţii în legătură
cu proprietăţi imobiliare; furnizarea de
informaţii cu privire la piaţa imobiliară;
servicii de cercetare cu privire la achiziţia de
bunuri imobiliare; servicii de cercetare cu
privire la selectarea bunurilor imobiliare;
finanţare ipotecară (mortgage financing) şi
securizarea activelor (asset securization);
servicii de consultanţă cu privire la soluţiile de
plată, servici bancare (banking), card de credit,
card de debit şi card de plată; servicii de
informare, consiliere şi consultanta referitoare
la toate serviciile menţionate mai sus.
38 Telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii
mobile; servicii de telecomunicaţii bazate pe
internet; servicii de comunicaţii de date;
servicii de transmisie electronică de date prin
intermediul unei reţele globale de procesare de

unui site web; servicii bancare on-line (on-line
banking); servicii financiare furnizare prin
telefon şi prin intermediul unei reţele globale
de calculatoare sau internet; servicii
financiare, şi anume, furnizarea de plăţi
mobile contactless prin comercianţi la vânzare
cu amănuntul, on-line şi locaţiile cu ridicata;
servicii financiare, şi anume, oferind un
portofel digital bazat pe acces in cloud, care
stochează informaţii de cont ale clientului
pentru a avea acces la cupoane, vouchere,
coduri de pe vouchere şi reduceri (rabates) la
comercianţii de vânzare cu amănuntul şi
pentru a obţine recompense de loialitate sau
recompense monetare care pot fi creditate în
conturile lor, prin intermediul unui sistem
cash-back; servicii de proprietate imobiliară;
evaluări imobiliare; managementul
investiţiilor imobiliare; servicii de investiţii
imobiliare; servicii de asigurare imobiliară;
asigurare pentru proprietarii de proprietăţi;
servicii de asigurare cu privire la proprietate;
finanţare imobiliară; brokeraj imobiliar;
expertize imobiliare; servicii de agenţii
imobiliare; evaluări de bunuri imobiliare;
administrare de bunuri imobiliare;
administrarea afacerilor financiare legate de
bunuri imobiliare; furnizarea de
împrumuturi/credite imobiliare; servicii de
finanţare legate de dezvoltare imobiliară;
servicii de brokeraj financiar în domeniul
imobiliar; servicii financiare legate de
proprietăţi imobiliare şi construcţii; servicii
financiare pentru achiziţionarea de bunuri
imobiliare; organizarea unor acorduri de
împrumut garantate cu bunuri imobiliare;
organizarea de coproprietate de bunuri
imobiliare; aranjarea furnizării de finanţare
pentru procurarea imobilului; asistenţă în
domeniul achiziţiilor şi intereselor imobiliare;
investiţii de capital în domeniul imobiliar;
servicii de investiţii imobiliare comerciale;
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date la distanţă, inclusiv prin internet; servicii
pentru transmisia, furnizarea sau afişarea de
informaţii provenind dintr-o bancă de date
stocată pe calculator sau prin internet în
domeniul serviciilor financiare; transmisie de
date prin utilizarea de prelucrare electronică a
imaginii prin legătură telefonică mobilă; poşta
electronică, servicii de trimitere şi primire a
mesajelor; serviciile de difuzare de programe
de televiziune, de radio si de pe internet;
asigurarea accesului multi-utilizator la o reţea
de informaţii computerizată securizată pentru
transferul şi diseminarea unei game de
informaţii în domeniul serviciilor financiare;
servicii de cartele telefonice preplătite;
servicii de informare, consiliere şi consultanţa
referitoare la toate serviciile menţionate mai
sus.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de proiectare (design),
referitoare la acestea; servicii de analiză şi
cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare
de hardware şi software de calculator;
conversia de date sau documente din format
fizic în format electronic; servicii de
consultanţă pentru hardware si software de
calculator; programare pentru calculator;
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
gestionarea sistemelor informatice, a bazelor
de date şi a aplicaţiilor; furnizarea folosirii
temporara de software nedescarcabil şi
aplicaţii pentru gestionarea, localizarea,
activarea si revocarea autentificării şi
acreditările digitale a dispozitivelor de
comunicaţii near field (NFC); proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea de
hardware de calculator şi de aplicaţii software
pentru dispozitive mobile digitale; proiectarea,
dezvoltarea, întreţinerea şi actualizarea
programelor de calculator care pot fi
descărcate şi aplicaţii software pentru
telefoane mobile şi alte dispozitive digitale

care permit utilizatorilor să acceseze cupoane,
vouchere, coduri de pe vouchere, rabaturi
(reduceri), informaţii comparare preţuri,
opiniile despre produse (product reviews),
link-uri către site-urile de vânzare cu
amănuntul ale terţilor, precum şi informaţii
despre discounturi; proiectarea, dezvoltarea,
întreţinerea şi actualizarea programelor de
calculator care pot fi descărcate şi aplicaţii
software care permit utilizatorilor să acceseze
oferte de promovare a vânzărilor şi de a obţine
recompense monetare, care pot fi creditate în
conturile lor, prin intermediul unui sistem de
cash-back; furnizor de aplicaţii software
(ASP) oferind software pentru primirea,
transmiterea şi afişarea de vouchere, cupoane,
coduri de pe vouchere, oferte speciale,
comentarii (reviews), informaţii despre
produse, informaţii de comparare a preţurilor,
link-uri către site-uri web, precum şi primirea
şi transmiterea de date pentru achiziţionarea de
bunuri şi servicii; furnizor de servicii de
aplicaţii oferind software pentru a oferi
consumatorilor informaţii cu privire la
discount-uri, vouchere si oferte speciale pentru
produsele şi serviciile altora; servicii de
furnizare de servicii de aplicare în ceea ce
priveşte software-ul de reţele sociale; design
grafic pentru compilarea de pagini web pe
internet; informaţii referitoare la hardware sau
software de calculator furnizate on-line dintr-o
reţea globală de calculatoare sau de pe
internet; crearea şi menţinerea site-uri web;
găzduire a site-urilor web ale altora; crearea de
pagini web; proiectarea, crearea şi găzduirea
de site-uri web comerciale; proiectarea,
crearea şi găzduirea de site-uri web de plată a
facturilor; servicii de calculator şi internet şi
anume, furnizarea unei baze de date
electronice on-line printr-o reţea globală de
calculatoare în domeniul autentificării şi
verificării identităţii; codificarea şi
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decodificarea de date în domeniul
informaţiilor financiare; servicii de
autentificare semnătură digitală pentru
autentificarea altora, şi anume, criptarea
datelor şi integritatea datelor; furnizarea
pentru terţi de date criptate şi semnate digital
şi autentificate în vederea utilizării în emiterea
şi validarea certificatelor digitale în domeniul
autentificării documentelor; verificare,
autentificare, emitere, distribuire şi gestionare
de certificate digitale; servicii de consultanţă
tehnică în domeniul programării de
calculatoare, reţelelor computerizate în
domeniul financiar, prelucrarea de date,
siguranţa comunicaţiilor, codarea şi decodarea
de date şi siguranţă reţelelor locale;
diseminarea de informaţii printr-o reţea
globală de calculatoare în domediul de
software de calculator, hardware de calculator,
reţele computerizate financiare şi reţele locale;
servicii de prelucrare a datelor şi de verificare
a datelor; servicii de stocare a datelor şi de
recuperare a datelor; servicii de depozit de
date şi informaţii privind profilul de client;
leasing de timp de acces la o bază de date
computerizată; servicii de informare,
consiliere şi consultanţă cu privire la toate
serviciile menţionate anterior.

(210) M 2016 07701
(151) 11/11/2016
(732) DUMITRIU CONSTANTIN, Str.
Dragoş Vodă nr. 11, Vila 14, judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA
(740) S . C .
MARK
TO
MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI
(540)
Aferim

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07702
(151) 11/11/2016
(732) S.C. ZAREA S.A., B-dul Bucureştii
Noi nr. 176, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
ATHENÉE PRO
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

(210) M 2016 07704
(151) 11/11/2016
(732) S.C. RAUL BBQ S.R.L., Str.
Nanterre nr. 90, judeţul Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(540)
(210) M 2016 07703
(151) 11/11/2016
(732) SUCIU MARCELUS-LUCIAN, Str.
Republicii nr. 35, judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)
CUPTIVO NARCOFFEE ROASTERS

RAUL BBQ PUI PE JAR poftă de grătar
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:011505; 080510;
250720; 270501; 270502; 290112;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de catering de alimente şi băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07705
(151) 11/11/2016
(732) S.C. ULTRASONIC S.R.L., Str.
Octavian Goga nr. 4, sector 3, 030982,
BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

Ultrasonic
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(531) Clasificare Viena:260409; 261121;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; articole ortopedice;
material de sutură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

(210) M 2016 07707
(151) 11/11/2016
(732) OTAKU ENTERTAINMENT
S.R.L., Str. Horia nr. 485, jud. Braşov,
507222, PURCĂRENI ROMANIA
(540)
Otaku

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Transmisia şi reproducera sunetelor sau
imaginilor; suporturi de înregistrare
magnetice, discuri acustice, echipament pentru
prelucrarea informaţiei şi calculatoarelor,
programe pentru calculatoare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; fotografii;
papetărie; materiale pentru artişti; materiale
plastice pentru ambalare; caractere tipografice;
clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniul calculatoarelor reconstituire baze de date; servicii de
decoraţiuni interioare, design, estetică
industrială.
45 Gestionarea dreptului de autor şi
consultanţă în domeniul proprietăţii
intelectuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07706
(151) 11/11/2016
(732) OTAKU ENTERTAINMENT
S.R.L., Str. Horia nr. 485, jud. Braşov,
507222, PURCĂRENI ROMANIA
(540)
Otaku Festival

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
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de specialitate; organizarea de competiţii
sportive; consiliere profesională în scopul
educării şi formării în domeniu; închiriere de
echipamente sportive; oferirea de informaţii în
domeniu.

(210) M 2016 07694
(151) 11/11/2016
(732) A S O C I A T I A
GHIZILOR
MONTANI DIN ROMANIA, Str.
Molidului nr.9, ap.11, Judeţul Braşov,
, BRASOV ROMANIA
(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07697
(151) 11/11/2016
(732) S.C. APPLIED SOLUTIONS S.R.L.,
Str. Steaua Roşie nr. 31, bl. K, ap. 13,
judeţul Ilfov, , OTOPENI ROMANIA

(540)

(540)

iONCO - CABINET VIRTUAL DE
ONCOLOGIE

ASOCIATIA GHIZILOR MONTANI
DIN ROMANIA

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:210321; 260105;
270501; 270509; 290103;

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru
(531) Clasificare Viena:060104; 260116;
260201; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
39 Servicii de turism şi asistenţă turistică,
servicii oferite de ghizi.
41 Educaţie, formare şi recreere; activităţi
sportive şi culturale; tabere şi stagii de
perfectionare sportivă; organizarea de
concursuri pentru educare şi divertisment;
cronometraj în cadrul manifestaţiilor sportive;
organizarea şi conducerea de congrese,
conferinţe, colocvii şi seminarii în domeniul
sportiv; cultură sportivă; instruire profesională

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07679
(151) 11/11/2016
(732) MYGADGET MY GADGET, Str.
Golia, nr. 2, Jud. Iaşi, 700039, IAŞI
ROMANIA

(210) M 2016 07681
(151) 11/11/2016
(732) S.C. VINEX MURFATLAR S.R.L.,
Str. Cochirleni nr. 1, Jud. Constanţa, ,
CERNAVODĂ ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)

(540)
DACIA VINORUM

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

G MYGADGET GET THAT GADGET
AND PLAY.RO
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;
270522; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Telefoane mobile.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07682
(151) 11/11/2016
(732) S.C. ATELIER CONCEPT &
DESIGN STUDIO S.R.L., Str.
Comana nr. 40, et. 1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(210) M 2016 07683
(151) 11/11/2016
(732) S.C. VINEX MURFATLAR S.R.L.,
Str. Cochirleni nr. 1, Jud. Constanţa, ,
CERNAVODĂ ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSULTANŢĂ
ÎN
PI
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA
(540)

(540)
VINUM TRAIANI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
Suntem 3D by ATELIER CONCEPT &
DESIGN STUDIO

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07684
(151) 11/11/2016
(732) DEMETER ROBERT, Str. Făget, nr.
9, et. 3, ap. 11, Jud. Mureş, , TÂRGU
MUREŞ ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:261325; 270501;
270512; 270517; 270711; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
7 Maşini şi maşini unelte, în special
imprimante tridimensionale şi componentele
lor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(540)

˜˜˜˜˜˜˜

GRAAL
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(531) Clasificare Viena:270501; 270513;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Producţie de muzică creştină; educaţie;
instruire; divertisment; activităţi sportive şi
culturale.

topuri (articole vestimentare); salopete; şepci şi
căciuli pentru sport; căciuli tricotate; mănuşi;
şaluri şi eşarfe; bluze; jachete sport; bluze
sport; bluze de trening; pantaloni de sport;
chiloţi; slipuri (chiloţi de baie); sutiene şi
brasiere; body-uri (lenjerie de corp); body-uri
(articole de îmbrăcăminte); cămăşi şi furouri;
lenjerie intimă; corsete (lenjerie intimă);
papuci de casă; papuci de baie; şosete de lână.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07695
(151) 11/11/2016
(732) DOUBLEYOU STORE S.R.L.,
Intrarea Solzilor nr. 25, ap. 2, parter, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 07696
(151) 11/11/2016
(732) DOUBLEYOU STORE S.R.L.,
Intrarea Solzilor nr. 25, ap. 2, parter, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
BE DOUBLEYOU

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Bijuterii; cercei; coliere (bijuterii);
medalioane (bijuterii); cruciuliţe (bijuterii);
inele (bijuterii); brăţări (bijuterii); lanţuri
(bijuterii); amulete (bijuterii); cutii pentru
bijuterii; imitaţii de bijuterii; bijuterii la
comandă; casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri; curele de ceas.
18 Genţi; portofele; sacoşe textile pentru
cumpărături; sacoşe de umăr; bagaje
(geamantane şi valize), pungi din piele.
25 Îmbrăcăminte; încălţăminte pentru femei;
încălţăminte pentru bărbaţi; curele din piele
(îmbrăcăminte); rochii pentru femei; fuste;
pantaloni; jachete; cămăşi; tricouri; paltoane;

W Be you. be doubleyou!

(531) Clasificare Viena:270501; 270521;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
14 Bijuterii; cercei; coliere (bijuterii);
medalioane (bijuterii); cruciuliţe (bijuterii);
inele (bijuterii); brăţări (bijuterii); lanţuri
(bijuterii); amulete (bijuterii); cutii pentru
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bijuterii; imitaţii de bijuterii; bijuterii la
comandă; casete pentru bijuterii şi cutii pentru
ceasuri; curele de ceas.
18 Genţi; portofele; sacoşe textile pentru
cumpărături; sacoşe de umăr; bagaje
(geamantane şi valize), pungi din piele.
25 Îmbrăcăminte; încălţăminte pentru femei;
încălţăminte pentru bărbaţi; curele din piele
(îmbrăcăminte); rochii pentru femei; fuste;
pantaloni; jachete; cămăşi; tricouri; paltoane;
topuri (articole vestimentare); salopete; şepci
şi căciuli pentru sport; căciuli tricotate;
mănuşi; şaluri şi eşarfe; bluze; jachete sport;
bluze sport; bluze de trening; pantaloni de
sport; chiloţi; slipuri (chiloţi de baie); sutiene
şi brasiere; body-uri (lenjerie de corp);
body-uri (articole de îmbrăcăminte); cămăşi şi
furouri; lenjerie intimă; corsete (lenjerie
intimă); papuci de casă; papuci de baie; şosete
de lână.

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice;
clişee.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale; piei de animale; geamantane şi
valize; umbrele, umbrele de soare şi bastoane,
bice şi articole de şelărie.
24 Ţesături şi înlocuitori de textile; cuverturi
de pat; feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele, broderii, panglici şi şireturi ;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi de cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07685
(151) 11/11/2016
(732) G R I G O R A S
ANGELICA-BRANDUSA, Str. Ion
Topor nr. 11, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

BASIC BY STEPHAN PELGER
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(210) M 2016 07686
(151) 11/11/2016
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul
Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2016 07687
(151) 11/11/2016
(732) Tailored PR & Events S.R.L., Str.
Frumoasă nr. 15, et. 2, ap. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
IRINA ALBUSEL, Str. Nicolae Racota
nr. 4, bl. 69, ap. 32, sector 1 Bucureşti

(540)

(540)

Ascultă ritmul inimii tale! Fă-o fericită cu
Extravalerianic Biofarm Cardio
TAILORAD crafting your very own
stories

(591) Culori revendicate:turcoaz deschis
(pantone 443C), gri albăstrui (pantone
5455C), roşu (pantone 485C), gri
(pantone 446C)
(531) Clasificare Viena:020901; 031301;
270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
5 Supliment nutritiv recomandat în reducerea
manifestărilor cardiace pe substrat psihogen.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:020901; 241521;
260409; 260416; 270501; 290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton; fotografii; papetărie;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); cărţi, semne de cărţi,
semne de cataloage, cărţi de desen, cărţi de
scris sau colorat, broşuri, reviste, publicaţii
periodice, fluturaşi publicitari, postere,
tipărituri, publicaţii tipărite, coperte, felicitări,
invitaţii; reprezentări şi reproduceri grafice,
panouri publicitare din hârtie sau carton,
pancarte din carton sau hârtie, carnete de scris.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; agenţii de
publicitate; publicitate prin poştă, actualizarea

˜˜˜˜˜˜˜
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45 Servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale;
planificarea şi organizarea ceremoniilor de
nuntă.

materialelor publicitare; răspândirea
materialelor publicitare; închirierea spaţiilor
publicitare; consiliere pentru clienţi;
prezentarea produselor în medii de
comunicare pentru retail; servicii de
comparaţie a preţurilor; consultanţă
profesională în afaceri; demonstraţii cu
produse; publicitate prin corespondenţă
directă; reproducerea documentelor;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; marketing; cercetare de
marketing; studii de marketing; publicitate
online pe o reţea de computere; organizarea de
târguri în scopuri comerciale sau publicitare;
publicitate în aer liber; relaţii publice;
publicarea textelor publicitare; scrierea
textelor publicitare; pregătirea secţiunilor
publicitare; închirierea de material publicitar;
publicitate radio, publicitate televizată.
38 Telecomunicaţii; transmiterea de felicitări
online; transmisia de fişiere digitale;
transmiterea mesajelor şi imaginilor asistată
de calculator.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii; rezervarea
locurilor de călătorie; organizarea
croazierelor; rezervări de turism, depozitarea
fizică a datelor sau documentelor stocate
electronic.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv, dar fără limitare
la: organizarea şi susţinerea colocviilor,
concertelor, conferinţelor, congreselor,
seminariilor, spectacolelor, simpozioanelor;
prezentări cinematografice; organizarea de
competiţii (educaţie sau amuzament);
prezentări în săli cinematografice; publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online;
publicarea textelor, altele decât textele
publicitare; fotografie; planificarea
petrecerilor; furnizarea de publicaţii
electronice nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07689
(151) 11/11/2016
(732) CABINET STOMATOLOGIC .
BORTA V. ADRIAN, Str. Bolyai nr.
5, judeţul Harghita, , MIERCUREA
CIUC ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI
(540)

ECADENT cheia zâmbetului sănătos
(591) Culori revendicate:mov, verde, alb
(531) Clasificare Viena:020910; 270501;
270504; 270512; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi
silvicultură.(Solicităm protecţie pentru întreaga
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listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

(210) M 2016 07691
(151) 11/11/2016
(732) S.C. SMARTECH S.R.L., Str.
Prelungirea Bucureşti nr. 206, Corp C1,
Judeţul Călăraşi, , CĂLĂRAŞI
ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07690
(151) 11/11/2016
(732) S.C. T.O. PIETRICICA S.R.L., Str.
Română nr. 63, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
SMART HOUR

(540)
(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, transmiteree reproducerea
sunetului sau imaginii; suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice; mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament
pentru stingerea incendiilor. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de crăciun. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

PIEDRA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
6 Materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.(Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cerceta industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

(591) Culori revendicate:albastru, galben, alb
(531) Clasificare Viena:020125; 070124;
260415; 270501; 290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07693
(151) 11/11/2016
(732) ALBU CARMEN-CRISTINA, Str.
Brânduşelor nr. 88, bl. 1, sc. B, ap. 6,
judeţul Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 07692
(151) 11/11/2016
(732) S.C. BLUE/GOLD MARKETING
S.R.L., Com. Tarlungeni , str.
Zizinului nr. 622, ap. Birou 2, judeţul
Braşov, , Sat Tarlungeni ROMANIA
(740) W E I Z M A N N
ARIANA
&
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Cosânzeana.Me
(540)
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
3 Săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi.
35 Regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 3 (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le

Blue Residence
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cumpere comod; consiliere cu privire la
produse de consum în legătură cu produse
cosmetice; furnizarea de informaţii despre
produse de larg consum şi anume cu privire la
cosmetice; servicii de informaţii şi consiliere
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice; servicii de informare şi de
consiliere comercială pentru consumatori în
domeniul produselor cosmetice; servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la

produse cosmetice; servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poştă pentru
produsele cosmetice; servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru produse cosmetice şi de înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜
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