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Cereri Mărci publicate în 11/10/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06308 04/10/2017 SC GELOR TRADING COM SRL ROMLUX

2 M 2017 06352 04/10/2017 SORIN RĂDAN Dacă tu poţi(ştii) să mergi, noi
te putem învăţa(te învăţăm) să
dansezi!

3 M 2017 06359 04/10/2017 S.C. ICSTB INVEST
MANAGEMENT S.R.L.

FERMA LU' BUCUR

4 M 2017 06360 04/10/2017 S.C. AGIL POPA S.R.L.-D GIO'S uniforme profesionale

5 M 2017 06361 04/10/2017 LUX DIVINA SRL BERAR FEST

6 M 2017 06362 04/10/2017 FRESCOVERDE S.R.L. MAI PROASPĂT DECÂT
PROASPĂT

7 M 2017 06363 04/10/2017 S.C. RL GLOBAL ACTIV
SERVICES S.R.L

MOTORVLOG

8 M 2017 06364 04/10/2017 OCTAVIAN ANDRONIC Romanian Journal of Clinical
Research

9 M 2017 06365 04/10/2017 SC ERELKA SRL BARCICLETA

10 M 2017 06366 04/10/2017 GO COLOR SRL SPORTS FESTIVAL

11 M 2017 06367 04/10/2017 ELENA FRANCISC-ŢURCANU
HORIA FRANCISC-ŢURCANU

Maestrul Interior Dezvoltare
Personală Integrală

12 M 2017 06368 04/10/2017 SC TEOPET SERVCOM SRL PRODACICA

13 M 2017 06369 04/10/2017 CONCORD COMMUNICATION
SRL

Good news

14 M 2017 06370 04/10/2017 TRUCKS APPS MAPONIA

15 M 2017 06371 04/10/2017 RAMONA GABRIELA BOSTAN TWO R PROJECT

16 M 2017 06372 04/10/2017 S.C. KIT INVESTMENTS
IMOBILI S.R.L.

KIT INVESTMENTS IMOBILI

17 M 2017 06373 04/10/2017 Omar Arnaout Omar Arnaout

18 M 2017 06374 04/10/2017 DAN MARIUS BOMPA HOT

19 M 2017 06375 04/10/2017 EMITA BEAU BOUTIQUE S.R.L. GAAL HAIRPLAY

20 M 2017 06376 04/10/2017 Isabelle-Anita Tudor limone

21 M 2017 06377 04/10/2017 SC DENTA SRL DENTA CLINICĂ
STOMATOLOGICĂ

22 M 2017 06378 04/10/2017 Atelierul de Vise ORAŞUL DE LEMN CULTURĂ |
TRADIŢIE | NATURĂ
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2017 06379 04/10/2017 TOP TEXTIL SRL LAVETERIA Cu noi, murdăria

intră în şomaj

24 M 2017 06380 04/10/2017 COSMOVICI PAUL BISTROMAR

25 M 2017 06381 04/10/2017 SC ORGANIC TERRA organik.ro

26 M 2017 06382 04/10/2017 SKYFALL SRL-D de la Mosu'

27 M 2017 06383 04/10/2017 VODAFONE GROUP PLC Hai să ne bucurăm împreună de
viitor Ready vodafone
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(210) M 2017 06308
(151) 04/10/2017
(732) SC GELOR TRADING COM SRL,

STR. LAMINORULUI, NR. 6A,
JUD. DÂMBOVIŢA RO-130089,
TÂRGOVIŞTE , ROMANIA

(540)

ROMLUX
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.04

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

9. Aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric.
11. Aparate de iluminat, de incălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei și instalații sanitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06352
(151) 04/10/2017
(732) SORIN RĂDAN, STR.

DUMBRAVA NOUĂ NR. 43,
BL. S19, SC. 1, ET. 7, AP. 30,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 052066,
ROMANIA

(540)

Dacă tu poţi(ştii) să mergi,
noi te putem învăţa(te
învăţăm) să dansezi!

(531) Clasificare Viena: 02.07.02;
02.07.16; 02.07.23; 27.05.10;
27.05.11; 24.17.04

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

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06359
(151) 04/10/2017
(732) S.C. ICSTB INVEST

MANAGEMENT S.R.L., STR. 1
NR. 52, CAMERA 2, SAT NISCOV,
JUDEŢUL BUZĂU, VERNESTI,
ROMANIA

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

(540)
FERMA LU' BUCUR

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină
şi preparate din cereale, pâine, patiserie
şi cofetărie, înghetată, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri, condimente, gheaţă, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
31. Produse agricole, horticole, forestiere
şi cereale, animale vii, fructe şi legume
proaspete, seminţe, plante şi flori naturale,
mâncare pentru animale, malţ, (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru

prepararea băuturilor, (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse 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).
43. Restaurante şi cazare temporară,
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06360
(151) 04/10/2017
(732) S.C. AGIL POPA S.R.L.-D, STR.

MERILOR NR. 4P, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

GIO'S uniforme profesionale
(591) Culori revendicate:alb, negru,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.11;
09.03.13; 01.01.05; 27.03.15;
27.05.15

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06361
(151) 04/10/2017
(732) LUX DIVINA SRL, STR. 13

DECEMBRIE NR. 96, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, ROMANIA

(540)
BERAR FEST

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06362
(151) 04/10/2017
(732) FRESCOVERDE S.R.L., STR.

ONESTILOR NR. 1, BL. A3, ET.
8, AP. 40, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL , B-DUL
DACIA, NR.48, BL.D-10, AP.3,
ORADEA, 410346, BH, ROMANIA

(540)
MAI PROASPĂT

DECÂT PROASPĂT

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
31. Produse agricole, de acvacultura,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06363
(151) 04/10/2017
(732) S.C. RL GLOBAL ACTIV

SERVICES S.R.L, STR. DRUMUL
TABEREI NR. 109 BL. A7, SC. C,
AP. 33, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

MOTORVLOG
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06364
(151) 04/10/2017
(732) OCTAVIAN ANDRONIC, ŞOS.

PANTELIMON NR. 326, BL. D2,
AP. 43, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Romanian Journal

of Clinical Research
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
16. Reviste medicale (tipărituri).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06365
(151) 04/10/2017
(732) SC ERELKA SRL, STR.

ZAMBILELOR NR. 30, SAT
PREAJBA, JUDEŢUL DOLJ,
MALU MARE, ROMANIA

(540)

BARCICLETA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 15.07.01; 15.07.03;
26.11.13

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică
şi de sport, decoraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06366
(151) 04/10/2017
(732) GO COLOR SRL, STR.

REPUBLICII NR. 107, ET. 4,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)

SPORTS FESTIVAL
(591) Culori revendicate:galben, verde,

albastru, mov, roşu

(531) Clasificare Viena: 29.01.15;
27.05.01; 27.05.02; 26.11.07;
27.05.07; 27.05.04

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06367
(151) 04/10/2017
(732) ELENA FRANCISC-ŢURCANU,

ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
NR. 22G, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA
HORIA FRANCISC-ŢURCANU,
ŞOS. BUCUREŞTI-TÂRGOVIŞTE
NR. 22G, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Maestrul Interior Dezvoltare
Personală Integrală

(591) Culori revendicate:albastru, auriu

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 25.01.19;
26.13.25

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

41. Cursuri de dezvoltare personala,
instruire cu privire la dezvoltarea personala,
furnizare de cursuri de instruire în
dezvoltarea personala, organizarea şi
conducerea de workshop-uri, organizare
de ateliere şi seminare, organizare de
seminarii şi conferinţe, organizarea şi
conducerea de seminarii, realizarea de
seminarii, servicii educative în materie de
dezvoltare spirituală.
44. Servicii de psihologie, furnizare
de informaţii referitoare la psihologie,
servicii de psihologie oferite individual sau
grupurilor.

45. Călăuzire (spirituala), îndrumare
spirituală, consiliere spirituala, servicii
astrologice şi spirituale, consiliere cu privire
la orientarea spirituală.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06368
(151) 04/10/2017
(732) SC TEOPET SERVCOM SRL,

STR. ALEEA PARCULUI NR. 1,
SC A, JUDEŢUL BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(740) CIPI ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU 2, NR.
2, SC. B, AP. 2, JUD. BACĂU,
BACĂU, BC, ROMANIA

(540)
PRODACICA

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

31. FURAJE PENTRU ANIMALE.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06369
(151) 04/10/2017
(732) CONCORD COMMUNICATION

SRL, STR. JIULUI NR. 133, ET. 1,
AP.2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Good news
(591) Culori revendicate:magenta, gri

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06370
(151) 04/10/2017
(732) TRUCKS APPS, STR. CERNICA

NR. 94, JUDEȚUL ILFOV,
PANTELIMON, ROMANIA

(540)

MAPONIA
(591) Culori revendicate:portocaliu,

albastru

(531) Clasificare Viena: 01.15.15;
18.01.21; 26.01.04; 26.01.05;
26.01.06; 27.05.01; 29.01.12

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06371
(151) 04/10/2017
(732) RAMONA GABRIELA BOSTAN,

STR. FELEACU NR. 3-5, BL. 11E,
SC. 2, ET. 3, AP. 27, CAMERA
1, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
TWO R PROJECT

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06372
(151) 04/10/2017
(732) S.C. KIT INVESTMENTS

IMOBILI S.R.L., STR. ALEEA
GAROFIȚEI NR. 20, PIAȚA
AGROALIMENTARĂ, BIROUL
NR. 1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
KIT INVESTMENTS IMOBILI

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06373
(151) 04/10/2017
(732) Omar Arnaout, STR. RÂMNICU

VÂLCEA NR. 19, BL. 23, SC.
1, ET. 6, AP. 35, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Omar Arnaout
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06374
(151) 04/10/2017
(732) DAN MARIUS BOMPA, STR.

PRAHOVA NR. 25, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
HOT

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

43. Servicii de alimentație publică.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06375
(151) 04/10/2017
(732) EMITA BEAU BOUTIQUE S.R.L.,

STR. SPLAIUL INDEPENDENȚEI
NR. 273, ET. 2, CORP 1, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ARIANA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, CALEA ARADULUI NR. 33,
AP.7, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA

(540)
GAAL HAIRPLAY

(511) Produse si/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 protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasăconform
Clasificării de la NISA.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06376
(151) 04/10/2017
(732) Isabelle-Anita Tudor, STR.

GHEORGHE PETRASCU NR.
51, BL. PM54, SC. A, ET. 9, AP.
33, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, RO.BU, ROMANIA

(540)

limone
(531) Clasificare Viena: 05.07.12;

05.07.22; 27.05.01; 27.05.07

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

35. Strângerea la un loc în avantajul
terţilor a produselor diverse din producţie
proprie şi a unor terţi (exceptând transportul
lor), pentru a permite clienţilor să le vadă
şi să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii pot fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii
de vânzare cu amănuntul şi/sau cu ridicata
prin magazine fizice sau online de produse
diverse, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi
informaţii de piaţă, promovare de bunuri şi
servicii ale terţilor prin intermediul reţelelor
de calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare
cu amănuntul şi/sau cu ridicată.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06377
(151) 04/10/2017
(732) SC DENTA SRL, STR. LUCREŢIU

PĂTRAŞCANU NR. 2, SC. G,
PARTER, JUD. BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

(740) RODALL SRL, STR. POLONĂ
NR. 115, BL.15, SC.A, AP.19,
SECTOR 1, BUCURESTI,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

(591) Culori revendicate:negru, verde
deschis, verde închis, bleumarin,
albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.14;
27.05.01; 27.05.02; 02.09.10

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

10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare, material de sutură,
dinți, implanturi (proteze) folosite în
stomatologie, proteze stomatologice,
proteze dentare şi danturi.
40. Tratament de materiale, servicii oferite
de un tehnician dentar.
44. Servicii medicale, servicii de
igienă şi frumuseţe pentru oameni,
servicii stomatologice, servicii ale clinicilor
medicale, servicii de asistenţă medicală,
îngrijire medicală, servicii de asistenţă
medicală oferite de o clinică dentară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06378
(151) 04/10/2017
(732) Atelierul de Vise, STR. OLARI

NR. 43, SECTOR 2
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR. 3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCUREŞTI

(540)

ORAŞUL DE LEMN CULTURĂ
| TRADIŢIE | NATURĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 07.01.09;
07.01.24

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

20. Produse din lemn respectiv produse de
artizanat din lemn si anume mese, scaune,
cutii, figurine, rame, tâmplărie artistică,
elemente decorative, lucrări de artă din
lemn.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială ,
lucrări de birou
43. Servicii de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06379
(151) 04/10/2017
(732) TOP TEXTIL SRL, BD. MATEI

BASARAB NR. 8-10, PARTER
+ETAJ 1, JUD. IALOMIŢA,
SLOBOZIA, ROMANIA

(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STR. TACHE IONESCU
NR. 5, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010352, ROMANIA

(540)

LAVETERIA Cu noi,
murdăria intră în şomaj

(591) Culori revendicate:verde, negru,
alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 05.05.20; 05.05.21

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

21. Material pentru curăţare, cârpe de
curăţat din microfibre, lavete, lavete de
spălat vase, lavete pentru şters lentilele
aparatelor foto (cârpe pentru curăţat),
materiale pentru lustruire (cârpe), cârpe
pentru ştergerea prafului, cârpe de bumbac
pentru curăţat, cârpe de şters praful, cârpe
pentru spălat duşumele, cârpe de curăţat,
perii pentru curăţat, bureţi metalici pentru
curăţat, mături pentru curăţenie, bureţi de
curăţat de uz casnic, cârpe pentru curăţare
confecţionate din celuloză, perii pentru
curăţare, material pentru perii de curăţare.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, comerţ şi servicii de informare
a consumatorilor, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu articole de curăţare,

servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu articole de curăţare, servicii de
relaţii cu publicul, prezentări de produse şi
servicii de afişare a produselor, distribuirea
de materiale publicitare, de marketing
şi materiale promoţionale, prelucrare
administrativă de comenzi de marfă,
servicii de comenzi online, vânzare prin
licitaţie publică, prelucrarea administrativă
a datelor, promovarea vânzărilor pentru
terţi, servicii de administrare pentru birou
şi administrarea afacerilor, toate serviciile
menţionate în această clasă în legătură cu
produsele din clasa 21.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06380
(151) 04/10/2017
(732) COSMOVICI PAUL, STR. ION

NEGULICI NR. 7, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STR. TACHE IONESCU
NR. 5, AP. 13, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 010352, ROMANIA

(540)
BISTROMAR

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

29. Peşte, paste de carne, produse
alimentare din peşte, peşte conservat,
peşte sărat, peşte uscat, peşte afumat,
peşte prelucrat, peşte congelat, peşte
marinat, pastă de peşte, specialităţi şi
preparte din peşte, crochete de peşte,
mâncăruri din peşte, file de peşte, conserve
de peşte, peşte în conservă, geluri din
peşte, icre de peşte preparate, peşte fiert
şi uscat, peşte gătit şi congelat, batoane de
peşte file, icre de peşte procesate, alimente
refrigerate din peşte, quenelle (peşte),
mâncăruri pe bază de peşte, produse din
peşte la borcan, produse congelate pe bază
de peşte, produs tartinabil pe bază de
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peşte, peşte, fructe de mare şi moluşte,
produs tartinabil pe bază de peşte afumat,
rulouri din pastă de peşte, prăjite, paste
de peşte şi fructe de mare, preparate
pe bază de peşte, alimente refrigerate
constând în principal din peşte, produse
din peşte preparate, pentru consum uman,
uleiuri comestibile obţinute din peşte,
produse lactate şi înlocuitori, brânzeturi,
uleiuri şi grăsimi, fructe, ciuperci şi legume
prelucrate, inclusiv nuci şi leguminoase, suc
de scoici, sosuri pentru gustări, supă de
peşte, supe.
35. Management de restaurant pentru
terţi, administrare a afacerilor pentru
restaurante, servicii de marketing în
domeniul restaurantelor, consiliere de
afaceri privind francizarea de restaurante,
asistenţă pentru administrarea afacerilor în
domeniul exploatării restaurantelor, servicii
de consultanţă comercială cu privire
la deschiderea de restaurante, servicii
de consultanţă comercială cu privire la
administrarea de restaurante, asistenţă
pentru administrarea afacerilor în domeniul
înfiinţării şi exploatării restaurantelor,
servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet
şi livrare la domiciliu, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, servicii de relaţii
cu publicul, prezentări de produse şi servicii
de afişare a produselor, comerţ şi servicii
de informare a consumatorilor, comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata de produse
alimentare, vânzare prin licitaţie publică,
asistenţă în afaceri, management şi servicii
administrative, prelucrarea administrativă a
datelor, servicii de consultanţă în afaceri,
studii de piaţă, colectarea şi sistematizarea
datelor de afaceri, promovarea vânzărilor.
43. Rezervări la restaurant, restaurante
cu autoservire, restaurante de delicatese,
restaurante (servirea mesei), restaurante
pentru turişti, rezervări pentru restaurante
şi mese, furnizarea de recenzii despre
restaurante, servicii de informare privind

restaurantele, restaurante specializate în
preparate la grătar, servicii de restaurant
cu servire la pachet, servicii de restaurante
cu mâncare specific din peşte şi fructe
de mare, servire de alimente şi băuturi în
restaurante şi baruri, furnizare de alimente
şi băuturi în restaurante şi baruri, servire
de alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante, servicii de restaurant care
includ servicii de bar cu licenţă, spaţii
pentru festivităţi şi facilităţi temporare de
birouri şi reuniuni, furnizare de alimente
şi băuturi în bistrouri, localuri tip snack-
bar, pregătirea mâncărurilor şi a băuturilor,
pregătirea şi furnizare de alimente şi băuturi
destinate consumului imediat, prepararea
alimentelor, prepararea mâncării, servicii
ale bistrourilor, servicii contractuale de
alimentaţie, servicii de bar cu servire de
vin, servicii de bufet, servicii de local public,
servicii de mâncare la pachet, servicii
de preparare a alimentelor, servicii de
rezervări la restaurant, servicii de terasă
berărie, servicii în domeniul gustărilor,
servicii pentru prepararea mâncărurilor şi a
băuturilor, snack-baruri, servire de băuturi
alcoolice, servire de alimente şi băuturi,
servicii de catering, catering, servicii de
catering pentru firme, servicii de catering
pentru petreceri, serviciu de catering pentru
instituţii, servicii de catering pentru centre
de conferinţe, servicii de catering pentru
spaţii special amenajate pentru târguri şi
expoziţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06381
(151) 04/10/2017
(732) SC ORGANIC TERRA, STR.

IULIU MANIU NR. 7, CORP.
A, SC. 2, ET. 2, BUCUREŞTI,
061072, ROMANIA

(540)
organik.ro
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

35. Gestiunea afacerilor comerciale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06382
(151) 04/10/2017
(732) SKYFALL SRL-D, STR. MIRCEA

CEL MARE NR. 81, JUDEŢUL
PRAHOVA, PLOIEŞTI, ROMANIA

(540)

de la Mosu'
(591) Culori revendicate:maro, negru,

galben, crem, alb

(531) Clasificare Viena: 09.01.10;
02.01.01; 02.01.04; 27.05.01;
29.01.15

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

39. Servicii de ambalare de produse
alimentare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06383
(151) 04/10/2017
(732) VODAFONE GROUP PLC,

VODAFONE HOUSE, THE
CONNECTION, NEWBURY,
BERKSHIRE, RG14 2FN, MAREA
BRITANIE

(740) INTELLEXIS SRL , STR.
CUŢITUL DE ARGINT NR. 68,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040558,
B, ROMANIA

(540)

Hai să ne bucurăm împreună
de viitor Ready vodafone

(531) Clasificare Viena: 01.15.21;
24.17.04; 26.01.16; 27.05.01;
27.05.02

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

9. Aparate şi instrumente pentru
telecomunicaţii, telefonie şi comunicaţii,
radiotelefoane, telefoane fixe şi mobile,
telefoane mobile, aparatură portabilă de
telecomunicaţii, telefoane smart, huse
pentru telefoane, computere portabile,
mobile şi tablete, aparate de telecomunicaţii
şi de calcul sub formă de accesorii
vestimentare, aparatură şi instrumente
pentru comunicaţii de date, sisteme pentru
procesare vocală, echipament pentru
reţele de computere şi comunicaţii de
date, aparatură mobilă pentru date ,
sisteme de procesare de date, baze
de date (medii) electronice, platforme şi
soft pentru telefonie digitală, echipament
de calcul pentru telecomunicaţii, reţele
de telecomunicaţii, modemuri, routere de
reţea, instalaţii pentru comunicaţii de bandă
largă, decodoare, aparatură de recepţie
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client inclusiv aparatură care oferă un
ghid interactiv de vizionare şi/sau un
recorder pentru înregistrarea programelor
audio şi de televiziune, aparatură electrică
şi electronică destinată folosirii la recepţia
emisiunilor prin satelit, terestre sau
prin cablu, aparatură şi instrumente
pentru procesarea, transmiterea, stocarea,
logarea, recepţia şi accesarea datelor sub
formă de date codificate, text, audio,
imagini grafice sau video sau o combinaţie
a acestor formate, echipamente şi aparate
telefonice fără fir, telecomenzi pentru
aparate electrice şi electronice, asistenţi
digitali personali, senzori electronici inclusiv
pedometre, altimetre şi cântare, cititoare
de coduri de bare şi scanere de
coduri cu răspuns rapid, înregistrări
audio şi video, suporturi pentru stocarea
informaţiilor, datelor, imaginilor şi sunetului,
conţinut media digital (descărcabil de
pe internet) inclusiv filme, programe de
televiziune, programe radio, video, imagini,
muzică, text, date, grafice şi tonuri
de sonerie, furnizate dintr-o bază de
date computerizată, din internet sau altă
reţea electronică, aparate şi instrumente
pentru recepţie şi transmisie prin satelit,
jocuri pe calculator şi video, inclusiv
jocuri descărcabile, publicaţii electronice
(descărcabile) furnizate online din bază
de date computerizată sau din internet
sau altă reţea digitală, date pe suport
electronic destinat citirii automate, audio,
video şi date descărcabile în format
digital furnizate dintr-o bază de date
computerizată, din internet sau altă reţea
electronică, încărcătoare de baterie pentru
folosirea la aparatura de telecomunicaţii,
baterii, alimentatoare de rezervă pentru
baterii, echipamente periferice pentru
televizoare şi computere, computere
inclusiv laptopuri şi notebook-uri, agende
personale electronice, aparatură şi
instrumente electronice şi prin satelit pentru
navigaţie şi poziţionare, inclusiv sisteme de

poziţionare globală, unităţi pentru montare
pe birou sau pe bordul maşinii care includ
un difuzor şi permit folosirea fără mâini a
unui aparat telefonic, suporturi de telefon
pentru montarea în autovehicul, aparatură
şi instrumente electronice de uz didactic,
aparatură de măsură, contoare inteligente,
carduri magnetice blanc şi preînregistrate,
carduri care conţin un microprocesor,
carduri telefonice, carduri magnetice de
debit, de credit şi de plată, carduri de
credit pentru telefon, carduri codificate,
programe pentru computere, inclusiv
programe furnizate dintr-o bază de date
computerizată, din internet sau altă reţea
electronică, programe pentru comunicaţii
de date, soft pentru aplicaţii, inclusiv
aplicaţii pentru telefoane mobile, aplicaţii
software descărcabile pentru computere,
soft (programe) pentru computere pentru
comunicaţii de date fără fir, soft (programe)
pentru computere şi aplicaţii pentru
sincronizarea, transmisia şi partajarea
vocii, datelor, calendarelor şi conţinutului
între unul sau mai multe echipamente
electronice, pentru achiziţionarea de
aplicaţii pentru echipamente electronice
mobile şi pentru achiziţii în condiţii
de securitate cu folosirea criptării, soft
(programe) pentru sisteme de operare,
soft (programe) pentru computere, pentru
transmisiuni online şi pentru criptarea şi
stocarea conţinutului audio, video, grafic,
text şi de date pe şi prin intermediul
reţelelor de comunicare, soft (programe)
pentru computere, care permite crearea de
reţele peer-to-peer şi partajarea fişierelor,
soft (programe) pentru motoare de
căutare, soft (programe) pentru stabilirea
şi coordonarea comunicării între utilizatorii
de computer care partajează informaţii
şi date audio prin reţele electronice
de comunicaţii, soft (programe) pentru
televizoare interactive, soft (programe)
pentru editare de imagini şi video
inclusiv aplicaţii software pentru utilizarea
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pe terminale mobile, soft (programe)
pentru identificarea persoanelor, soft
(programe) pentru controlul accesului,
control video şi detectarea prezenţei
persoanelor, soft (programe) pentru
securitate informatică, inclusiv antivirus,
firewall, antispam, anti-spyware, filtrare
web, soft (programe) pentru detectarea
intruziunilor, soft (programe) pentru reţele
virtuale private, soft (programe) pentru
recepţia, procesarea, transmiterea şi
afişarea informaţiei referitoare la forma
fizică, greutate, indicele de obezitate, ritmul
de somn, poziţie, altitudine, vreme şi
temperatură, programe de computer pentru
managementul informaţiei referitoare la
urmărirea, respectarea şi motivarea în
cadrul unui program de îngrijire a
sănătăţii ţi formei fizice, dispozitive anti-
furt nu pentru autovehicule, senzori anti-
coliziune pentru vehicule, instrumente
şi aparate pentru localizarea activelor
mobile, aparatură şi echipamente pentru
transmiterea şi recepţionarea informaţiei de
la activele mobile, echipamente şi aparate
pentru comanda la distanţă a aparatelor
electrice şi electrocasnice, echipamente
şi instalaţii de alarmă, echipamente
de poziţionare şi navigare prin satelit,
sisteme pentru descărcarea şi actualizarea
programelor de computer către şi de la
aparatajul electronic, aparate şi instalaţii
electronice şi biometrice pentru controlul
accesului, aparatură pentru identificarea
persoanelor, sisteme de televiziune cu
circuit închis, camere, camere video
şi video recordere pentru televiziunea
cu circuit închis, aparatură optică
şi fotografică, vitezometre electronice,
kilometraje electronice, tahometre
electronice, aparatură pentru măsurarea
vitezei vehiculelor, înregistratoare de
kilometraj pentru vehicule, senzori
electrici sau electronici pentru vehicule,
senzori electronici, sirene, încuietori
electrice pentru vehicule, aparatură pentru

telecomandă, chei electronice pentru
vehicule, sisteme electronice pentru acces
fără cheie la vehicul şi pentru demaror,
sisteme pentru deschiderea şi închiderea
automată a uşilor, capotei,
portbagajului şi acoperişului maşinii,
aparatură de comunicaţii integrată în căştile
de motocicletă, aparatură GPS, aparatură
pentru autovehicule pentru determinarea
sau semnalizarea poziţiei vehiculului,
localizarea poziţiei, traseului de deplasare,
timpului, condiţiilor de trafic, prezenţei
maşinilor de intervenţie şi a condiţiilor
periculoase, sisteme de comunicare între
vehicule şi infrastructura rutieră, aparate
pentru detectarea marcajelor rutiere,
sisteme şi instrumente pentru teleghidarea
vehiculelor, sisteme de monitorizare şi
asistenţă pentru unghiul mort şi schimbarea
benzii, computere de bord pentru
vehicule, echipament electric, electronic
sau optic de bord pentru vehicule, inclusiv
vehicule terestre, sisteme de diagnostic
şi telecomandă de bord pentru vehicule,
sisteme pentru descărcarea şi actualizarea
programelor computerizate de la şi către
vehicule, dispozitive pentru detecţia şi /
sau schimbul de date între un vehicul şi o
unitate de control în scopuri de securitate,
aparatură de parcare asistată, aparate
pentru detecţia obstacolelor, asistenţi de
parcare, sisteme şi alarme pentru detecţie
la marşarier şi pentru unghiul mort,
sisteme de detecţie precoliziune şi pentru
evitarea coliziunilor, aparatură electronică
pentru imobilizarea vehiculelor, sisteme
computerizate pentru interiorul vehiculelor
cu ecrane sensibile la atingere.
35. Servicii de publicitate, marketing
şi promovare, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu telefoanele,
telefoanele mobile, telefoanele smart,
aparatură digitală mobilă, aparatură
de telecomunicaţii, soft de calculator,
computere şi reţele electronice de
telecomunicaţii şi accesorii pentru astfel
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de bunuri, receptoare şi modemuri client,
aparatură de telecomunicaţii, echipamente
şi accesorii, servicii de vânzări cu
amănuntul în legătură cu telecomunicaţiile
şi serviciile computerizate, servicii de
preluare a apelului şi mesagerie
vocală, oferirea de spaţiu pe pagini
web pentru publicitatea bunurilor şi
serviciilor, regruparea pentru beneficiul
terţilor a unei varietăţi de bunuri din
domeniul comunicaţiilor, oferind clienţilor
posibilitatea de a vedea şi a achiziţiona
în mod convenabil aceste bunuri,
inclusiv astfel de servicii prestate prin
intermediul reţelei dintr-o bază de date
computerizată, din internet sau altă reţea
electronică, regruparea, pentru beneficiul
terţilor, a unei varietăţi de servicii în
domeniul divertismentului, modei, stilului,
muzicii, sporturilor, ştirilor, problemelor
curente, afacerilor, finanţelor, comerţului,
tehnologiei, ştiinţei, naturii, industriei,
transportului, artei, istoriei, turismului şi
culturii, jocurilor şi activităţilor conexe,
filmelor şi navigaţiei, oferind clienţilor
posibilitatea de a vedea şi a achiziţiona în
mod convenabil aceste bunuri, regruparea,
pentru beneficiul terţilor, a unei varietăţi
de furnizori de servicii, şi anume furnizori
de conţinut multimedia digital inclusiv
programe, aplicaţii soft, filme, programe
de televiziune, video, muzică, text, date,
imagini, grafice şi tonuri de sonerie prin
intermediul internetului sau a unei reţele
de telecomunicaţii sau printr-un serviciu
de transmisiune online, oferind clienţilor
posibilitatea de a vedea şi achiziţiona în
mod convenabil aceste servicii, furnizarea
de informaţii şi consiliere potenţialilor
cumpărători de servicii şi bunuri,
administrarea programelor de loialitate care
includ reduceri şi beneficii, servicii legate
de cardurile de loialitate, organizarea,
administrarea şi supravegherea vânzărilor
şi a schemelor de ofertare promoţională,
furnizarea de informaţii şi consiliere în

legătură cu furnizarea şi promovarea
produselor şi selecţia şi afişarea bunurilor,
compilarea şi sistematizarea informaţiei
în baze de date computerizate şi baze
de date pe internet cu funcţie de
căutare, compilarea de agende, inclusiv
agende de afaceri şi comerciale, pentru
publicarea prin intermediul bazelor de
date computerizate, pe internet sau altă
reţea electronică, căutarea, navigarea
şi accesarea informaţiei comerciale,
paginilor şi altor resurse disponibile pe
reţelele computerizate globale, pentru
terţi, organizarea conţinutului informaţional
furnizat printr-o reţea globală de computere
în funcţie de preferinţele utilizatorilor
(compilarea informaţiilor), organizarea şi
susţinerea de expoziţii în scopuri de afaceri,
servicii de baze de date şi procesare
de date, servicii de managementul
datelor, colectarea datelor de afaceri
comerciale, servicii de analiza şi minarea
datelor de afaceri comerciale, servicii
de promovarea afacerilor, cercetare,
management, administraţie, asistenţă
şi informare, servicii de strategie
şi planificarea afacerilor, prognoză
economică, marketing, cercetarea pieţei
şi sondare, publicarea textelor publicitare,
compilarea informaţiilor statistice,
furnizarea informaţiilor comerciale,
difuzarea publicităţii pentru terţi prin reţea
fără fir, aparatură de telecomunicaţii sau
echipamente sau o reţea globală de
computere, servicii de publicitate furnizate
prin intermediul televiziunii şi radioul şi
prin mass-media electronică, servicii de
preluare apel telefonic şi mesagerie vocală,
furnizarea de informaţie şi consiliere
cu privire la furnizarea şi promovarea
produselor şi selecţia ţi afişarea
mărfurilor, servicii club clienţi, în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
încheiere de abonamente la servicii
de telecomunicaţii pentru terţi, încheiere
de abonamente la servicii telematice,
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telefonice sau computerizate (Internet),
abonamente la canale de televiziune,
licitaţii prin reţele de telecomunicaţii,
servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea informaţiilor despre produse
prin intermediul reţelelor de telecomunicaţii
pentru reclamă şi vânzări de produse,
publicitate şi promovarea vânzărilor în
legătură cu bunuri şi servicii oferite
şi comandate prin intermediul reţelelor
de telecomunicaţii, servicii de promovare
a afacerilor oferite prin intermediul
telefonului, organizarea pentru terţi de
servicii de întâmpinare telefonică şi servicii
de recepţie clienţi telefonică, servicii de
informaţie comercială furnizate prin acces
la o bază de date computerizată, servicii de
abonament la muzică online.
38. Telecomunicaţii, telefonie şi
telecomunicaţii mobile şi fixe,
telecomunicaţii prin satelit, telecomunicaţii
celulare, radiotelefonie şi telefonie celulară,
radio fax, servicii de paging prin radio şi
radiocomunicaţii, servicii de transmisiune
voce, mesaje vocale şi mesagerie
electronică vocală, servicii de poştă
electronică pentru date şi voce, închirierea
şi leasingul aparaturii de telecomunicaţii,
radio, radiotelefonie şi radiofax, închirierea
facilităţilor de telecomunicaţii, leasingul
circuitelor telefonice, comunicaţii de date
prin radio, reţele de telecomunicaţii
şi prin satelit, transmisie şi recepţie
prin radio, servicii de comunicaţii prin
satelit, televiziune şi/sau radio, servicii
pentru transmisia şi recepţia comunicaţiilor
vocale, transmisiuni voce prin IP, servicii
de comunicaţii şi telecomunicaţii printr-
o reţea globală de computere sau prin
internet, colectarea şi transmisia de mesaje
telefonice şi de telefonie mobilă, livrarea
şi recepţia de sunete, date şi imagini,
servicii de preluare apel telefonic pentru
terţi, servicii de răspuns automat la telefon
(telecomunicaţii), servicii de numerotare
personalizată, închirierea de echipamente

de telecomunicaţii pentru înlocuire în caz
de defecţiuni, pierdere sau furt, furnizarea
de servicii de internet, în particular servicii
de acces la internet, servicii de informaţii
prin telecomunicaţii (inclusiv pagini web),
programe de computer şi orice alte date,
servicii de poştă electronică, furnizarea
de ecrane personalizate pe aparatura de
telecomunicaţii, furnizarea de servicii de
bandă largă, servicii de comunicaţii fără
fir, telefonie fără fir, servicii ale reţelelor
digitale de telecomunicaţii, servicii de
portal, furnizarea de servicii de agendă
telefonică şi de afaceri, furnizarea de
servicii bazate pe poziţia geografică pentru
aparatura de telecomunicaţii, furnizarea de
servicii prin aplicaţii pe telefonul celular
inclusiv acelea care utilizează un canal de
comunicare criptat, furnizarea de informaţii
cu privire la, sau pentru identificarea,
aparatelor şi instrumentelor telefonice şi
de telecomunicaţii, servicii de joncţiune
şi rutare pentru telecomunicaţii, servicii
de transfer (transmitere) date, transfer de
date prin telecomunicaţii, transmisiuni de
date prin internet, transmisiuni de conţinut
media digital, inclusiv filme, programe
de televiziune, programe radio, video,
muzică, text, date, imagini, grafice şi
tonuri de sonerie, prin intenet ori o reţea
de telecomunicaţii, livrarea (transmiterea)
de conţinut media digital, inclusiv filme,
programe de televiziune, programe radio,
video, muzică, text, date, imagini, grafice şi
tonuri de sonerie, prin intenet ori o reţea de
telecomunicaţii, servicii de transmisiuni de
date, servicii de radiodifuziune, servicii de
difuzare date, difuzarea sau transmisiunea
programelor de radio sau televiziune,
transmiterea conţinutului audio, video şi
multimedia în format digital prin reţele de
telecomunicaţii, transmisia electronică a
fişierelor audio şi video prin intermediul
computerului sau altor reţele electronice
de comunicare, transmiterea ştirilor şi
informaţiilor despre problemele curente,
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livrarea (transmiterea) de muzică în format
digital prin reţele de telecomunicaţii,
furnizarea de acces la reţelele de
socializare, servicii video text, telex şi de
vizionare a datelor, servicii de mesagerie,
şi anume transmiterea, recepţionarea şi
înaintarea mesajelor sub formă de text ,
audio, imagini grafice sau video sau o
combinaţie a acestor formate, servicii de
mesagerie unificată, servicii de mesagerie
vocală, furnizarea de servicii de reţele de
date, servicii de
videoconferinţă, servicii de videotelefonie,
furnizarea de conexiuni de telecomunicaţii
la internet sau la baze de date,
transmisiunea de mesaje, date şi
imagini asistată de calculator, servicii de
comunicare computerizate, furnizarea şi
organizarea de teleconferinţe, furnizarea
şi închirierea timpului de acces la
baze de date computerizate, forumuri
computerizate, reţele de computere, reţele
interactive de communicare computerizate,
publicaţii electronice în diferite domenii,
cataloage de bunuri şi servicii şi materiale
de cercetare şi de referinţă în format
computerizat, furnizarea de acces la
materiale, pagini web şi portaluri educative,
servicii de comunicaţii pentru comanda
la distanţă a aparaturii electronice,
reţele de comunicaţii pentru reţele
de contoare inteligente, monitorizarea
apelurilor telefonice de la abonaţi
şi informarea serviciilor de urgenţă,
transmisiuni electronice de date şi
documente prin terminale de computer şi
echipamente electronice, transmisiuni de
semnale pentru comerţul electronic prin
sisteme de telecomunicaţii şi sisteme de
comunicaţii date, furnizarea de acces la
reţelele electronice de comunicaţii şi bazele
de date
electronice, furnizarea de facilităţi de
comunicaţii pentru transferul datelor
digitale, comunicare de date prin
intermediul telecomunicaţiilor, transmisiuni

de date, inclusiv prin aparatura audio-
vizuală, transmisiuni de semnale de sunet,
imagine, video şi date, furnizarea de
acces la bazele de date, servicii de
interconexiuni de date bancare, servicii de
schimb electronic de date (transmitere),
servicii de date pentru poşta electronică,
servicii de difuzare şi comunicaţii de date,
furnizarea de acces pentru terţi utilizatori la
infrastructura de telecomunicaţii, furnizarea
de informaţii despre telecomunicaţii,
furnizarea de conexiuni electronice de
telecomunicaţii, servicii de portal de
conexiune de telecomunicaţii, servicii de
telecomunicaţii interactive, servicii ale
reţelelor de telecomunicaţii, servicii de
consultanţă în telecomunicaţii, servicii de
telecomunicaţii pentru pasagerii liniilor
aeriene.

41. Educaţie, servicii de instruire,
divertisment, sport şi activităţi culturale,
educaţie şi instrucţie inclusiv astfel de
servicii care sunt furnizate online de pe
un computer, de pe Internet sau altă reţea
electronică, furnizarea de servicii de jocuri,
divertisment prin radio şi televiziune inclusiv
serviicii care se furnizează online de pe
un computer, de pe internet sau altă reţea
electronică, activităţi sportive şi culturale,
furnizarea de publicaţii electronice online,
publicarea de cărţi şi reviste în format
electronic online, organizarea şi susţinerea
de conferinţe, seminarii, simpozioane,
sesiuni de pregătire şi ateliere, cursuri
interactive şi la distanţă şi sesiuni oferite
online printr-o conexiune de telecomunicaţii
sau o reţea computerizată sau furnizate
prin orice alt mijloc, servicii de bibliotecă
electronică pentru furnizarea de informaţii
în format electronic (inclusiv informaţie
de arhivă) sub formă de text, informaţie
audio şi/sau video, furnizarea de conţinut
digital inclusiv muzică, filme, jocuri şi
alte aplicaţii soft dintr-o bază de date
computerizată, din internet sau altă reţea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
04/10/2017

electronică, toate în scop de divertisment
ori educaţional, furnizarea de baze de date
online cu funcţie de căutare, şi cataloage
pentru obţinerea de informaţii în domeniul
muzical, video, film, cărţi, televiziune,
jocuri şi sport (divertisment), producţia de
conţinut multimedia, publicarea şi difuzarea
de conţinut multimedia digital generat
de utilizatori, publicarea de jurnale web
scrise şi în format video, servicii de
divertisment furnizate online dintr-o bază
de date computerizată sau din internet,
informaţii cu caracter educativ furnizate
online dintr-o bază de date computerizată
sau din internet, servicii de divertisment
furnizate prin telefon, concursuri furnizate
prin telefon (divertisment) , furnizarea de
informaţii sportive prin telefon, servicii de
bibliotecă furnizate prin intermediul unei
baze de date computerizate, servicii de
jocuri electronice furnizate prin intermediul
internetului, furnizarea de muzică în format
digital din internet, publicarea de materiale
care pot fi accesate din baze de date sau
din internet, furnizarea de publicaţii din
internet accesibile prin browser, publicaţii
electronice, furnizarea de jocuri interactive
multiplayer prin intermediul reţelelor de
comunicaţii inclusiv prin internet.
42. Servicii de stocare şi accesare date,
servicii de internet şi anume crearea
de indexuri de informaţii, pagini web
şi alte resurse disponibile pe o reţea
globală de computere pentru terţi, crearea,
întreţinerea, şi actualizarea bazelor de date
cu informaţii despre trafic şi călătorii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


