
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

       CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN  
10.11.2014

PUBLICATE ÎN DATA DE 17.11.2014



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri  M|rci depuse în 10.11.2014

1

Publicate în 17.11.2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2014
06995

10/11/2014 S.C. BETAK S.A. ETRIOR

2 M 2014
07452

10/11/2014 S.C. PSYCHOMETRIC
SYSTEMS S.A.

Mind Deck web app

3 M 2014
07453

10/11/2014 ECOBESCU IONUT DANIEL SensoPRO LINEA EPILAZIONE
PROFESSIONALE

4 M 2014
07454

10/11/2014 S.C. PSYCHOMETRIC
SYSTEMS S.A.

Mind Mi

5 M 2014
07455

10/11/2014 S.C. PSYCHOMETRIC
SYSTEMS S.A.

Mind Ocean software

6 M 2014
07457

10/11/2014 S.C. PSYCHOMETRIC
SYSTEMS S.A.

Mind River software

7 M 2014
07462

10/11/2014 S.C. PSYCHOMETRIC
SYSTEMS S.A.

Mind Spring scanner

8 M 2014
07463

10/11/2014 S.C. PSYCHOMETRIC
SYSTEMS S.A.

Mind Words application

9 M 2014
07492

10/11/2014 RITI DANIELA ZAZA wonderful people

10 M 2014
07498

10/11/2014 SOFTWARE KIT S.R.L. TipExpert

11 M 2014
07572

10/11/2014 N{ST{SOIU C{T{LIN MARIUS RONATIV

12 M 2014
07641

10/11/2014 S.C. BAUER RINGIER S.R.L. Dr. Love

13 M 2014
07642

10/11/2014 CENTRUL CULTURAL MIOVENI Muzeul Constructorului de MaÕini

14 M 2014
07643

10/11/2014 CENTRUL CULTURAL MIOVENI Festivalul NaÛional de Teatru pentru
Copii Õi Tineret LUDICUS

15 M 2014
07644

10/11/2014 ATODIRESEI PETRONELA ARTELLIGENT COMMUNICATION

16 M 2014
07645

10/11/2014 PEPSICO, INC. LAY'S MAXX

17 M 2014
07646

10/11/2014 LUPASCU DANIEL-CODRUT MAYA EVENTS

18 M 2014
07647

10/11/2014 S.C. DANTE INTERNATIONAL
S.A.

MAPPY
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

2

19 M 2014
07648

10/11/2014 S.C. ELMAT S.R.L. NEST OF ANGELS

20 M 2014
07649

10/11/2014 S.C. ROMDIL PROD S.R.L. CANDY STRESS

21 M 2014
07650

10/11/2014 S.C. GEDEON RICHTER
ROMANIA S.A.

PILULA DE A DOUA ZI

22 M 2014
07651

10/11/2014 S.C. FABRICA DE CAFEA
GRUP S.R.L.

FABRICA DE CAFEA

23 M 2014
07652

10/11/2014 S.C. PATISIMO S.R.L. KUBICOOL

24 M 2014
07653

10/11/2014 MUSTAFA ARSLAN ARSLAN

25 M 2014
07655

10/11/2014 SAVU LIVIA RESPECT PENTRU PACIENT

26 M 2014
07656

10/11/2014 CENTRUL MEDICAL UNIREA
S.R.L.

NE PAS{ DE OAMENI REGINA
MARIA REÚEAUA PRIVAT{ DE
S{N{TATE

27 M 2014
07657

10/11/2014 OCHIU CRISTIAN SORIN FWD FORWARD AGENCY

28 M 2014
07658

10/11/2014 AMVROSIA TOP FOODS SPARTANS Classics

29 M 2014
07659

10/11/2014 ROBU IOANA-MIRABELA Veneris

30 M 2014
07660

10/11/2014 S.C. VIRTUAL MODA S.R.L. modaroma

31 M 2014
07661

10/11/2014 PULSE NETWORK LLC pulse

32 M 2014
07662

10/11/2014 S.C. ASSANTE FASHION S.R.L. Antonio Assante

33 M 2014
07663

10/11/2014 CROSSPOINT FINANCE S.R.L. PROPERTY INVEST

34 M 2014
07664

10/11/2014 S.C. GLOBAL PET TRADE
S.R.L.

Din dragoste pentru animale

35 M 2014
07665

10/11/2014 NEAGU CATALIN-FENELON TELECREDIT. IMPRUMUTURI
RAPIDE PENTRU NEVOI
URGENTE!

36 M 2014
07666

10/11/2014 S.C. ELMARDINRO
COMPREST S.R.L.

ELMARDINRO

37 M 2014
07667

10/11/2014 URAM MARIN IOAN Partidul MiÕcarea Transilvan|
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

3

38 M 2014
07668

10/11/2014 URAM MARIN IOAN Partidul MiÕcarea Ardelean|

39 M 2014
07669

10/11/2014 DCC MANAGEMENT
BERATUNG S.R.L.

DCCManagement We know the
game

40 M 2014
07670

10/11/2014 DCC MANAGEMENT
BERATUNG S.R.L.

TheDevelopmentConsultingCompan
y (DCC) - We know the game

41 M 2014
07671

10/11/2014 S.C. LEQUA STAR S.R.L. Fashion Caps
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(210) M 2014 06995
(151) 10/11/2014
(732) S.C. BETAK S.A., Str. Industriei

nr. 4, Jud. BistriÛa-N|s|ud,
420063, BISTRIÚA ROMANIA 

(540)

ETRIOR
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Articole mici din metal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07452
(151) 10/11/2014
(732) S.C. PSYCHOMETRIC SYSTEMS

S.A., Calea DorobanÛilor, nr.
98-100, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
DorobanÛilor nr.3, et.3, ap.9, judeÛ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Mind Deck web app

(591) Culori revendicate:verde (pantone
317), bleu (pantone 3125)

  

(531) Clasificare Viena:270508; 270515;
290112;  

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

9 Material publicat Õi imprimat în form|
electronica (downloadabil); programe de
calculator create în scop de evaluare Õi
instruire, indiferent de suportul de
înregistrare sau difuzare, programe
înregistrate pe suport magnetic sau
desc|rcate dintr-o reÛea informatic|
extern|; medii electronice de stocare de
informa Û i i  înregist rate,  precum
cd-uri,cd-rom-uri.
41 Instruire (training) post evaluare,
inclusiv via internet (e-learning); servicii
de consiliere vocaÛional| Õi cultivare a
aptitudinilor Õi talentelor; organizare de
t|rguri Õi expoziÛii (educative Õi de
divertisment); organizarea de cursuri,
seminarii Õi webinarii, conferinte Õi ateliere
referitoare la interpretarea raportului de
evaluare; servicii de educare a dezvolt|rii
personale; publicare de c|rÛi, reviste,
manuale Õi texte.
42 Servicii de cercetare ÕtiinÛific| în
psihologie; servicii oferite de specialiÕti
care efectueaz|: evalu|ri, estimari,
cercetari Õi rapoarte în domeniul
psihologiei; proiectare Õi dezvoltare de
software dedicate evalu|rii profilului
psihologic.
44 Servicii de evaluare psihologic|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07453
(151) 10/11/2014
(732) ECOBESCU IONUT DANIEL, Str.

Republicii nr. 26, bl. 26, sc. 3, et. 4,
ap. 80, Jud. Gorj, 210153, TÂRGU
JIU ROMANIA 

(540)

SensoPRO LINEA
E P I L A Z I O N E
PROFESSIONALE
  
(531) Clasificare Viena:031301; 270507;

270511;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Uleiuri esenÛiale aromate; uleiuri
esenÛiale; uleiuri pentru uz cosmetic;
m|Õti cosmetice; truse cosmetice;
cosmetice; creme cosmetice; depilatoare;
preparate depilatoare; vopsele cosmetice;
cosmetice pentru sprâncene; creioane
pentru sprâncene; unghii false; produse
pentru machiaj; cear| pentru mustaÛ|;
produse pentru îngrijirea unghiilor;
ÕerveÛele impregnate cu loÛiuni cosmetice;
cear| depilatoare; hârtie epilat; parafin|
de uz cosmetic.
8 Aparate electrice Õi neelectrice pentru
epilat; aparate de lustruit unghiile,
electrice sau neelectrice; seturi de
manichiur|; seturi electrice pentru
manichiur|; pile electrice de unghii.

35 Publicitate; publicitate prin poÕt|;
administrare comercial| a licenÛierii
produselor Õi serviciilor pentru alte
companii; prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail; servicii de
comparaÛie a preÛurilor; demonstraÛii cu
produse; distribuirea materialelor
publicitare; reproducerea documentelor;
agenÛii de import-export; publicitate online
pe o reÛea de computere; organizarea de
expoziÛii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizarea de târguri în
scopuri comerciale sau publicitare;
cercetarea afacerilor; intermedieri de
promoÛii de vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07454
(151) 10/11/2014
(732) S.C. PSYCHOMETRIC SYSTEMS

S.A., Calea DorobanÛilor, nr.
98-100, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
DorobanÛilor nr.3, et.3, ap.9, judeÛ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Mind Mi
(591) Culori revendicate:bleu (pantone

3125 C), verde (pantone 317 C),
gri
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  (531) Clasificare Viena:260418; 270508;

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

9 Material publicat Õi imprimat în form|
electronica (downloadabil); programe de
calculator create în scop de evaluare Õi
instruire, indiferent de suportul de
înregistrare sau difuzare, programe
inregistrate pe suport magnetic sau
descarcate dintr-o reÛea informatic|
extern|; medii electronice de stocare de
informaÛii înregistrate, precum CD-uri,
CD-rom-uri; material publicat Õi imprimat
în form| electronic| (downloadabil).
41 Instruire (training) post evaluare,
inclusiv via internet (e-learning); servicii
de consiliere vocaÛional| Õi cultivare a
aptitudinilor Õi talentelor; organizare de
târguri Õi expoziÛii (educative Õi de
divertisment); organizarea de cursuri,
seminarii Õi webinarii, conferinÛe Õi ateliere
referitoare la interpretarea raportului de
evaluare; servicii de educare a dezvolt|rii
personale; publicare de c|rÛi, reviste,
manuale Õi texte.
42 Servicii de cercetare Õtiintific| în
psihologie; servicii oferite de specialiÕti
care efectueaza: evalu|ri, estim|ri,
cercetari Õi rapoarte în domeniul
psihologiei; proiectare Õi dezvoltare de
software dedicate evaluarii profilului
psihologic.
44 Servicii de evaluare psihologic|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07455
(151) 10/11/2014
(732) S.C. PSYCHOMETRIC SYSTEMS

S.A., Calea DorobanÛilor, nr.
98-100, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
DorobanÛilor nr.3, et.3, ap.9, judeÛ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Mind Ocean software

(591) Culori revendicate:bleu (pantone
3125 C), verde (pantone 317 C),
gri

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

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

9 Material publicat Õi imprimat în form|
electronic| (downloadabil); programe de
calculator create în scop de evaluare Õi
instruire, indiferent de suportul de
înregistrare sau difuzare, programe
inregistrate pe suport magnetic sau
descarcate dintr-o reÛea informatic|
extern|; medii electronice de stocare de
informaÛii înregistrate, precum CD-uri,
CD-rom-uri; material publicat Õi imprimat
în form| electronic| (downloadabil).
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41 Instruire (training) post evaluare,
inclusiv via internet (e-learning); servicii
de consiliere vocaÛional| Õi cultivare a
aptitudinilor Õi talentelor; organizare de
târguri Õi expoziÛii (educative Õi de
divertisment); organizarea de cursuri,
seminarii Õi webinarii, conferinÛe Õi ateliere
referitoare la interpretarea raportului de
evaluare; servicii de educare a dezvolt|rii
personale; publicare de c|rÛi, reviste,
manuale Õi texte.
42 Servicii de cercetare Õtiintific| în
psihologie; servicii oferite de specialiÕti
care efectueaza: evalu|ri, estim|ri,
cercetari Õi rapoarte în domeniul
psihologiei; proiectare Õi dezvoltare de
software dedicate evaluarii profilului
psihologic.
44 Servicii de evaluare psihologic|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07457
(151) 10/11/2014
(732) S.C. PSYCHOMETRIC SYSTEMS

S.A., Calea DorobanÛilor, nr.
98-100, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
DorobanÛilor nr.3, et.3, ap.9, judeÛ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Mind River software

(591) Culori revendicate:bleu (pantone
3125 C), verde (pantone 317 C),
gri

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

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

9 Material publicat Õi imprimat în form|
electronica (downloadabil); programe de
calculator create în scop de evaluare Õi
instruire, indiferent de suportul de
înregistrare sau difuzare, programe
inregistrate pe suport magnetic sau
descarcate dintr-o reÛea informatic|
extern|; medii electronice de stocare de
informaÛii înregistrate, precum CD-uri,
CD-rom-uri; material publicat Õi imprimat
în form| electronic| (downloadabil).
41 Instruire (training) post evaluare,
inclusiv via internet (e-learning); servicii
de consiliere vocaÛional| Õi cultivare a
aptitudinilor Õi talentelor; organizare de
târguri Õi expoziÛii (educative Õi de
divertisment); organizarea de cursuri,
seminarii Õi webinarii, conferinÛe Õi ateliere
referitoare la interpretarea raportului de
evaluare; servicii de educare a dezvolt|rii
personale; publicare de c|rÛi, reviste,
manuale Õi texte.
42 Servicii de cercetare Õtiintific| în
psihologie; servicii oferite de specialiÕti
care efectueaza: evalu|ri, estim|ri,
cercetari Õi rapoarte în domeniul
psihologiei; proiectare Õi dezvoltare de
software dedicate evaluarii profilului
psihologic.
44 Servicii de evaluare psihologic|.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07462
(151) 10/11/2014
(732) S.C. PSYCHOMETRIC SYSTEMS

S.A., Calea DorobanÛilor, nr.
98-100, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
DorobanÛilor nr.3, et.3, ap.9, judeÛ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Mind Spring scanner

(591) Culori revendicate:verde (pantone
317), bleu (pantone 3125), gri

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Material publicat Õi imprimat în form|
electronic| (downloadabil); programe de
calculator create în scop de evaluare Õi
instruire, indiferent de suportul de
înregistrare sau difuzare, programe
înregistrate pe suport magnetic sau
desc|rcate dintr-o reÛea informatic|
extern|; medii electronice de stocare de
informaÛii înregistrate, precum cd-uri,
cd-rom-uri.
41 Instruire (training) post evaluare,
inclusiv via internet (e-learning); servicii

de consiliere vocaÛional| Õi cultivare a
aptitudinilor Õi talentelor; organizare de
târguri Õi expoziÛii (educative Õi de
divertisment); organizarea de cursuri,
seminarii Õi webinarii, conferinÛe Õi ateliere
referitoare la interpretarea raportului de
evaluare; servicii de educare a dezvolt|rii
personale; publicare de c|rÛi, reviste,
manuale Õi texte.
42 Servicii de cercetare ÕtiinÛific| în
psihologie; servicii oferite de specialiÕti
care efectueaz|: evalu|ri, estimari,
cercet|ri Õi rapoarte în domeniul
psihologiei; proiectare Õi dezvoltare de
software dedicate evalu|rii profilului
psihologic.
44 Servicii de evaluare psihologic|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07463
(151) 10/11/2014
(732) S.C. PSYCHOMETRIC SYSTEMS

S.A., Calea DorobanÛilor, nr.
98-100, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
DorobanÛilor nr.3, et.3, ap.9, judeÛ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Mind Words application
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(591) Culori revendicate:verde (pantone
317), bleu (pantone 3125), gri

 
(531) Clasificare Viena:260418; 270508;

290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Material publicat Õi imprimat în form|
electronic| (downloadabil); programe de
calculator create în scop de evaluare Õi
instruire, indiferent de suportul de
înregistrare sau difuzare, programe
înregistrate pe suport magnetic sau
desc|rcate dintr-o reÛea informatic|
extern|; medii electronice de stocare de
informaÛii înregistrate, precum cd-uri,
cd-rom-uri.
41 Instruire (training) post evaluare,
inclusiv via internet (e-learning); servicii
de consiliere vocaÛional| Õi cultivare a
aptitudinilor Õi talentelor; organizare de
târguri Õi expoziÛii (educative Õi de
divertisment); organizarea de cursuri,
seminarii Õi webinarii, conferinte Õi ateliere
referitoare la înterpretarea raportului de
evaluare; servicii de educare a dezvolt|rii
personale; publicare de c|rÛi, reviste,
manuale Õi texte.
42 Servicii de cercetare ÕtiinÛific| în
psihologie; servicii oferite de specialiÕti
care efectueaz|: evalu|ri, estim|ri,
cercet|ri Õi rapoarte în domeniul
psihologiei; proiectare Õi dezvoltare de
software dedicate evalu|rii profilului
psihologic.
44 Servicii de evaluare psihologic|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07498
(151) 10/11/2014
(732) SOFTWARE KIT S.R.L., Str.

Marius Ciopec, nr. 4, ap. 1, Jud.
TimiÕ, 300737, TIMIÔOARA
ROMANIA 

(540)

TipExpert
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 AplicaÛie pentru telefoane inteligente
(programe, unit|Ûi pentru procesare
central| pentru telefon).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07492
(151) 10/11/2014
(732) RITI DANIELA, Bd. 21 Decembrie

1989 nr. 135, bl. M3, ap. 14,
judeÛul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Str.
DorobanÛilor nr.3, et.3, ap.9, judeÛ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

ZAZA wonderful people
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(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

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

41 Cluburi de noapte, servicii de cluburi
(discoteci), servicii de divertisment
furnizate în cluburi de noapte.
43 Baruri, cafenele, restaurante, servicii
de club pentru furnizare de mâncare Õi
b|uturi, servicii prestate de cluburi de
noapte (furnizare de produse alimentare).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07572
(151) 10/11/2014
(732) N{ST{SOIU C{T{LIN MARIUS,

Str. Tineretului, bl. 103, et. 1, ap.
8, Jud. Buz|u, , BUZ{U ROMANIA

(540)

RONATIV
 
(531) Clasificare Viena:011725; 270508;

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de

creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07641
(151) 10/11/2014
(732) S.C. BAUER RINGIER S.R.L.,

Bdul. Dimitrie Pompeiu nr. 6,
sector 2, , BUCUREÔTI ROMANIA

(540)

Dr. Love

(591) Culori revendicate:bleu
 
(531) Clasificare Viena:020901; 270508;

290104;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tip|rituri;
articole de leg|torie; fotografii; papet|rie;
adezivi pentru papet|rie sau menaj;
materiale pentru artiÕti; pensule; maÕini
de scris Õi articole de birou (cu excepÛia
mobilierului); material didactic sau pentru
înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere
tipografice forme de tipar.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.
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41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07642
(151) 10/11/2014
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

Str. Tudor MuÕatescu, bl. V2B,
parter, judeÛul ArgeÕ, , MIOVENI
ROMANIA 

(540)

Muzeul Constructorului de
MaÕini
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07643
(151) 10/11/2014
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

Str. Tudor MuÕatescu, bl. V2B,
parter, judeÛul ArgeÕ, , MIOVENI
ROMANIA 

(540)

Festivalul NaÛional de Teatru
pentru Copii Õi Tineret
LUDICUS
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07657
(151) 10/11/2014
(732) OCHIU CRISTIAN SORIN, Aleea

Slt. DragoÕ Mladinovici, nr. 1, bl. 1,
sc. 2, et. 1, ap. 62, sector 3,
041781, BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

FWD FORWARD AGENCY

(591) Culori revendicate:albastru
deschis, albastru închis

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

290104;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07649
(151) 10/11/2014
(732) S.C. ROMDIL PROD S.R.L., Str.

Europa nr. 25, Jud. MaramureÕ,
430422, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

CANDY STRESS
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Bomboane sticloase.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07650
(151) 10/11/2014
(732) S.C. GEDEON RICHTER

ROMANIA S.A., Str. Cuza Vod|
nr. 99-105, jud. MureÕ, 540306,
TÂRGU MUREÔ ROMANIA 

(540)

PILULA DE A DOUA ZI
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice Õi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical;
substanÛe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; suplimente
dietetice Õi suplimente alimentare,
plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinÛilor Õi pentru
amprente dentare; dezinfectanÛi; produse
pentru distrugerea d|un|torilor; fungicide,
erbicide.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou;
regruparea în avantajul terÛilor a
produselor din domeniul de activitate (cu
excepÛia transportului) permiÛând
consumatorilor s| le vad| Õi s| le
cumpere comod; publicitate inclusiv prin
pagina web pentru produsele din
domeniul de activitate al societ|Ûii; servicii
de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07644
(151) 10/11/2014
(732) ATODIRESEI PETRONELA, Str.

Prim|verii nr. 21, sc. C, ap. 11, et.
3, JudeÛul BotoÕani, , BOTOÔANI
ROMANIA 

(540)

ARTELLIGENT
COMMUNICATION
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07651
(151) 10/11/2014
(732) S.C. FABRICA DE CAFEA GRUP

S.R.L., Str. Postelnucului nr. 4,
sector 1, 011375, BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

FABRICA DE CAFEA

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:150704; 260406;

260418; 270112; 290104;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zah|r, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea; f|in| Õi
preparate din cereale, pâine, patiserie Õi
cofet|rie, îngheÛat|; miere, sirop de
melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri; condimente; gheaÛ|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07652
(151) 10/11/2014
(732) S.C. PATISIMO S.R.L., Str. Saturn

nr. 13, judeÛul GalaÛi, 800344,
GALAÚI ROMANIA 

(540)

KUBICOOL
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zah|r, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea; f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine,
produse de patiserie Õi cofet|rie,
îngheÛat| comestibil|; miere, sirop de
melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri (condimente);
mirodenii; gheaÛ|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07653
(151) 10/11/2014
(732) MUSTAFA ARSLAN, Senlikkoy

Mah.Germeyan Sok. no 6/4 Florya,
, ISTANBUL TURCIA 

(740) PFA NASTASE MIRELA BIANCA,
Str. Zboina Neagr| nr. 8 -10, bl.
91-95, sc. 2, et. 7, ap. 83, sector 6
BUCUREÔTI

(540)

ARSLAN
 (511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
de carne; fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi g|tite; jeleuri,
dulceÛuri; compoturi; ou|, lapte Õi produse
lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zah|r, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea; f|in| Õi
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preparate din cereale, pâine, patiserie Õi
cofet|rie, îngheÛat|; miere, sirop de
melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri; condimente; gheaÛ|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07655
(151) 10/11/2014
(732) SAVU LIVIA, Str. Episcop Ioan

Suciu nr. 6, judeÛul Sibiu, ,
MEDIAÔ ROMANIA 

(540)

RESPECT PENTRU
PACIENT
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
3 În|lbitori Õi alte preparate pentru
sp|lare; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi preparate abrazive;
s|punuri, parfumerie, uleiuri esenÛiale,
cosmetice, loÛiuni pentru p|r, past| de
dinÛi.
5 Produse farmaceutice Õi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical;
substanÛe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; suplimente
dietetice, plasturi, materiale de pansat;
materiale pentru plombarea dinÛilor Õi
pentru amprente dentare; dezinfectanÛi;
produse pentru distrugerea d|un|torilor;
fungicide, erbicide.
10 Aparate Õi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice Õi de uz
veterinar, membre, ochi Õi dinÛi artificiali;
articole ortopedice, material de sutur|.
35 Publ ic i tate;  conducerea Õ i
administrarea afacerilor; lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07656
(151) 10/11/2014
(732) CENTRUL MEDICAL UNIREA

S.R.L., Bd. Ion Ionescu de la Brad
nr. 58, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ÔI ASOCIAÚII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5,
et.3, ap. 13, Sector 1 BUCUREÔTI

(540)

NE PAS{ DE OAMENI
REGINA MARIA REÚEAUA
PRIVAT{ DE S{N{TATE

(591) Culori revendicate:roÕu, negru, gri
  
(531) Clasificare Viena:241313; 270508;

290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igien| Õi de îngrijire a
frumuseÛii pentru oameni sau animale;
servicii de agricultur|, horticultur| Õi de
silvicultur|. 
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45 Servicii juridice; servicii de siguranÛ|
pentru protejarea bunurilor Õi indivizilor;
servicii personale Õi sociale oferite de
c|tre terÛi destinate s| satisfac| nevoile
indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07645
(151) 10/11/2014
(732) PEPSICO, INC., 700 Anderson Hill

Road,, 10577, PURCHASE S.U.A.
NEW YORK

(740) S.C. PETOSEVIC S.R.L., Intrarea
Camil Petrescu nr.1, sector 1
BUCUREÔTI

(540)

LAY'S MAXX
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Gust|ri gata preparate constând în
principal din cartofi, nuci, produse din
nuci, seminÛe, fructe, legume sau
combinaÛii ale acestora, inclusiv cipsuri de
cartofi (potato chips), cipsuri de cartofi
(potato crisps), cipsuri din fructe, gust|ri
pe baz| de fructe, produse tartinabile pe
baz| de fructe, cipsuri din legume, gust|ri
pe baz| de legume, produse tartinabile pe
baz| de legume, cipsuri de taro, gust|ri
din carne de porc, gust|ri din carne de
vit|, gust|ri pe baz| de soia.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07646
(151) 10/11/2014
(732) LUPASCU DANIEL-CODRUT, Str.

F|g|raÕului nr. 34, bl. 14, sc B, ap.
4, et. 1, JudeÛul BraÕov, 507075,
GHIMBAV ROMANIA 

(540)

MAYA EVENTS
  
(531) Clasificare Viena:020904; 270508;

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

41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 07658
(151) 10/11/2014
(732) AMVROSIA TOP FOODS, Fornezi

40, 17675, KALLITHEA GRECIA 
(540)

SPARTANS Classics
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peÕte, p|s|ri Õi vânat; extracte
de came; fructe Õi legume conservate,
congelate, uscate Õi g|tite; jeleuri,
dulceÛuri; compoturi; ou|, lapte Õi produse
lactate; uleiuri Õi gr|simi comestibile.
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30 Cafea, ceai, cacao, zah|r, orez,
tapioca, sago, înlocuitori de cafea; f|in| Õi
preparate din cereale, pâine, patiserie Õi
cofet|rie, îngheÛat|; miere, sirop de
melas|; drojdie, praf de copt; sare,
muÕtar; oÛet, sosuri; condimente; gheaÛ|.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
Õi cereale, neincluse în alte clase; animale
vii; fructe Õi legume proaspete; seminÛe,
plante Õi flori naturale; mâncare pentru
animale; malÛ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07647
(151) 10/11/2014
(732) S.C. DANTE INTERNATIONAL

S.A., Ôos. VirtuÛii nr. 148, sector 6,
, BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia
de Aram| nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6,
ap. 117, sector 2 BUCUREÔTI

(540)

MAPPY
  
(531) Clasificare Viena:040515; 110325;

270508;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate Õi instrumente ÕtiinÛifice,
nautice, geodezice, fotografice,

cinematografice, optice, de cânt|rire, de
m|surare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranÛ| (salvare) Õi
didactice; aparate Õi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetic|, discuri acustice;
discuri compacte, dvd-uri Õi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplat|; case de marcat,
maÕini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaÛiei Õi calculatoare;
software de calculator; extinctoare.
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
de sport necuprinse în alte clase;
decoraÛiuni (ornamente) pentru pomul de
Cr|ciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07659
(151) 10/11/2014
(732) ROBU IOANA-MIRABELA, Str.

Apusului nr. 27, bl. N21, sc. 6, etaj
2, ap. 83, sector 6, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

Veneris

(591) Culori revendicate:alb, roÕu
 (531) Clasificare Viena:020116; 020316;

270508; 290112;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicin|; plasturi Õi material
pentru pansamente; dezinfectante;
produse pentru testarea fertilit|Ûii Õi/sau a
sarcinii; produse destinate igienei sexuale
Õi a prevenirii îmboln|virilor transmise pe
cale sexual|. 
10 Aparate destinate igienei sexuale Õi
prevenirii îmboln|virilor transmise pe cale
sexual|.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou, toate aceste
serviciireferitoare la produsele din clasele
5.
44 Servicii medicale; servicii de igien|
pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07660
(151) 10/11/2014
(732) S.C. VIRTUAL MODA S.R.L.,

Calea Aradului, nr. 36, bl. D18, ap.
12, Jud. Bihor, 410223, ORADEA
ROMANIA 

(540)

modaroma
  
(531) Clasificare Viena:100313; 260118;

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

5 Produse farmaceutice Õi veterinare;
produse igienice pentru medicin|;
alimente Õi substanÛe dietetice adaptate
pentru uz medical sau veterinar, alimente
pentru bebeluÕi; suplimente alimentare
pentru oameni Õi animale; plasturi Õi
mater ia le  pent ru  pansamente;
dezinfectante.
18 Piele Õi imitaÛii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase;
piei de animale; geamantane Õi valize;
umbrele, umbrele de soare; bastoane;
bice Õi articole de Õel|rie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
36 Asigur|ri; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
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activit|Ûi sportive Õi culturale.
42 Servicii ÕtiinÛifice Õi tehnologice,
precum Õi servicii de cercetare Õi de
creaÛie, referitoare la acestea; servicii de
analiz| Õi cercetare industrial|; crearea Õi
dezvoltarea calculatoarelor Õi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07648
(151) 10/11/2014
(732) S.C. ELMAT S.R.L., Str. Gheorghe

Doja nr. 44, JudeÛul Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

NEST OF ANGELS

(591) Culori revendicate:gri
  
(531) Clasificare Viena:270509; 290106;

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

35 Servicii de administrare, de publicitate,
de marketing Õi de promovare a cluburilor
de noapte; consultanÛ| privind
managementul cluburilor de noapte;
gestionare comercial| a cluburilor de
noapte; promovare de evenimente
dansante, evenimente de club de noapte,

concerte, prestaÛii ale cânt|reÛilor;
regruparea în avantajul terÛilor a
produselor alimentare, a b|uturilor
alcoolice Õi nealcoolice permiÛând
consumatorilor s| le vad| Õi s| le
cumpere comod.
41 Servicii pentru localuri de noapte
(divertisment), servicii de cluburi, servicii
de discotec| Õi servicii de cluburi de
noapte, music-hall-uri, servicii de concert,
planificare de petreceri; organizarea
evenimentelor în cluburi de noapte;
servicii de divertisment destinate
cluburilor de noapte.
43 Servicii prestate de cluburi de noapte
(furnizare de produse alimentare);
cafenele; cafenele-restaurant; servicii de
bar; snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07661
(151) 10/11/2014
(732) PULSE NETWORK LLC, 1301

Mchinney, Suite 2500, TX 77010,
HOUSTON S.U.A. 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ôtirbei Vod| nr. 170, bl. 10G, sc. 1,
et. 5, ap. 18, sector 1 BUCUREÔTI

(540)

pulse
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(531) Clasificare Viena:270502; 270511;

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

36 Servicii financiare; afaceri monetare;
servicii financiare, Õi anume, transferuri
electronice de fonduri Õi pl|Ûi; servicii
bancare, Õi anume, servicii automate de
casierie; servicii de prelucrare de date în
domeniul serviciilor de transfer electronic
de fonduri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07662
(151) 10/11/2014
(732) S.C. ASSANTE FASHION S.R.L.,

Bdul. M|r|ÕeÕti, nr. 42, bl. 1, sc. A,
et. 2, ap. 7, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

Antonio Assante
  

(531) Clasificare Viena:020101; 270508;
270514;  

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

25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07663
(151) 10/11/2014
(732) CROSSPOINT FINANCE S.R.L.,

Bd. Agronomiei, nr. 8-16, bl. N.3-1,
sc. 2, ap. 20, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

PROPERTY INVEST
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 PublicaÛii, tip|rituri, anunÛuri cu
informaÛii în domeniul imobiliar.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou; regruparea în avantajul
terÛilor a produselor din clasa 16 (cu
excepÛia transportului lor) permiÛând
consumatorilor s| le vad| Õi s| le
cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07664
(151) 10/11/2014
(732) S.C. GLOBAL PET TRADE

S.R.L., Calea GiuleÕti nr. 333,
sector 6, , BUCUREÔTI ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polon|
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREÔTI

(540)

Din dragoste pentru animale
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
3 În|lbitori Õi alte preparate pentru
sp|lare; preparate pentru cur|Ûare,
lustruire, degresare Õi preparate abrazive;
s|punuri, parfumerie, uleiuri esenÛiale,
cosmetice, loÛiuni pentru p|r, past| de
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dinÛi; preparate pentru îngrijirea
animalelor; deodorante pentru animale de
companie; sampoane pentru animalele de
cas|; produse pentru improspat|rea
respiraÛiei (pentru animale); produse
pentru îndep|rtarea mirosului de animale;
produse pentru îndep|rtarea petelor
provocate de animalele de companie;
cosmetice pentru animale.
5 Produse farmaceutice Õi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical;
substanÛe dietetice de uz medical,
alimente pentru sugari; plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea
dinÛilor Õi pentru amprente dentare;
dezinfectanÛi; produse pentru distrugerea
daun|torilor, fungicide, ierbicide; coliere
antiparazitare pentru animale; zg|rzi
antipurici pentru animale; prafuri antipurici
pentru animale; suplimente alimentare
pentru animale; produse pentru sp|larea
animalelor; covoraÕe educaÛionale pentru
animale de companie; scutece
absorbante din celuloz| pentru animale
de companie; ciment pentru copitele
animalelor.
6 Grajduri (structuri) metalice pentru
animale; cuÕti metalice pentru animale;
clopoÛei pentru animale.
8 Unelte Õi scule (acÛionate manual);
cuÛite, furculiÛe Õi linguri; arme albe;
aparate de ras; maÕini de tuns pentru
animale (unelte de mân|); foarfece
electric de tuns pentru animale
(instrument manual); aparate de tuns
animale (unelte manuale).
10 Aparate Õi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice Õi de uz
veterinar, membre, ochi Õi dinÛi artificiali;
articole ortopedice; material de sutur|.
18 CovoraÕe pentru animale; paturi Õi
cuverturi pentru animale; lese de animale;
îmbr|c|minte pentru animale; articole de

Õel|rie, bice; hamuri pentru animale;
zg|rzi pentru animale.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din
lemn (neincluse în alte clase), plut|, stuf,
trestie, rachit|, os, fildeÕ, os de balen|,
scoici, sidef, spum| de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic; cutii de
cuibare pentru animale; cotete pentru
animale de companie; c|suÛe pentru
animale de companie; ad|posturi Õi paturi
pentru animale; culcuÕuri pentru animale
de companie; perne pentru animale de
companie; paturi pentru animale de
companie; cutii pentru animalele de
companie; cuÕti pentru animale de
companie (din lemn).
21 Ustensile Õi recipiente de menaj sau
de buc|t|rie; piepteni Õi bureÛi; perii;
materiale pentru perii; materiale de
cur|Ûare; lana metalic|; sticl| brut| sau
semiprelucrat| (cu excepÛia sticlei folosite
în construcÛii); sticl|rie, porÛelan Õi faianÛ|
neincluse în alte clase; litiere pentru
animale; perii pentru animale de
companie; terarii de apartament (pentru
animale); lop|Ûele pentru îndep|rtarea
excrementelor animalelor; dispozitive de
hr|nire pentru animale pe care animalele
le pot acÛiona singure; vase pentru
mâncare pentru animale de cas|; cuÕti
pentru animalele de companie; pieptani
pentru animale; t|vi de necesit|Ûi pentru
animale de cas|.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
pentru pomul de Cr|ciun; juc|rii pentru
animale.
31 Produse agricole, horticole, forestiere
Õi cereale, neincluse în alte clase; animale
vii; fructe Õi legume proaspete; seminÛe,
plante Õi flori naturale; mâncare pentru
animale, malÛ; materiale pentru culcusul
animalelor; litier| pentru custile de
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animale; nisip aromat pentru animale de
companie (litiera); scoarÛ| de copac
utilizat| ca litier| pentru animale; argil|
smectica pentru utilizare ca litiera pentru
animale; hârtie cu nisip pentru animale de
companie (litier|); hârtie sablata pentru
animale de companie (taviÛ| de
necesit|Ûi].
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou; regruparea în avantajul
terÛilor a produselor diverse, de pet-hran|
animale, accesorii, cosmetice pentru
animale (cu excepÛia transportului lor)
permiÛând consumatorilor s| le vad| Õi s|
le cumpere comod, inclusiv prin
intermediul de site-uri web; comerÛ
electronic.
39 Transport; ambalare Õi depozitare a
m|rfurilor; organizare de c|l|torii;
transport cu ambulanÛe veterinare;
transport de animale.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale; dresarea de
animale; expoziÛii de animale.
43 Restaurante Õi cazare temporar|;
pensiuni pentru animale.
44 Servicii veterinare; servicii de igien| Õi
frumusete pentru animale; îngrijirea
animalelor, creÕterea, cur|Ûarea Õi
perierea animalelor; toaleta animalelor;
asistenÛ| veterinar|; servicii din
agricultur|, horticultur| Õi silvicultur|.
45 Supravegherea la domiciliu pentru
animalele de companie; plimbarea
animalelor de companie; servicii de
incinerare pentru animale; salvarea
animalelor; servicii juridice; servicii de
securitate pentru protecÛia bunurilor Õi
persoanelor; servicii personale Õi sociale
oferite de terÛi pentru satisfacerea unor
nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07665
(151) 10/11/2014
(732) NEAGU CATALIN-FENELON, Str.

Tudor Arghezi, nr. 21, et. 5, sector
2, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

TELECREDIT.
IMPRUMUTURI RAPIDE
PENTRU NEVOI URGENTE!
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri financiare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07666
(151) 10/11/2014
(732) S.C. ELMARDINRO COMPREST

S.R.L., Str. Principal| nr.395,
JudeÛul BraÕov, 507125, MÂNDRA
ROMANIA 

(740) M.D.P. RIGHTS AGENCY S.R.L.,
Str. Lung| nr. 270, judeÛul BraÕov
BRAÔOV
(540)

ELMARDINRO
  
(531) Clasificare Viena:020914; 270502;

(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe
clase:
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24 Úes|turi Õi produse textile, necuprinse
în alte clase; cuverturi de pat Õi de mas|,
inclusiv perdele, draperii, lenjerie,
cuverturi, huse.
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole
care servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
regruparea în avantajul terÛilor a
produselor diverse (cu excepÛia
t r a n s p o r t u l u i  l o r )  p e r m i Ûâ n d
consumatorilor s| le vad| Õi s| le
cumpere comod; vânzare online Õi în
magazine; servicii export-import.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07667
(151) 10/11/2014
(732) URAM MARIN IOAN, Str.

Leonardo Davinci, nr. 1, Jud.
Bihor ,  417495,  COMUNA
SÂNMARTIN ROMANIA 

(540)

Partidul MiÕcarea
Transilvan|
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; materiale pentru artiÕti; maÕini de
scris Õi articole de birou (cu excepÛia
mobilelor); materiale de instruire sau
înv|Û|mânt (cu excepÛia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07668
(151) 10/11/2014
(732) URAM MARIN IOAN, Str.

Leonardo Davinci, nr. 1, Jud.
Bihor ,  417495,  COMUNA
SÂNMARTIN ROMANIA 

(540)

Partidul MiÕcarea Ardelean|
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton Õi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase;
produse de imprimerie; articole pentru
leg|torie; fotografii; papet|rie; adezivi
(materiale colante) pentru papet|rie sau
menaj; maÕini de scris Õi articole de birou
(cu excepÛia mobilelor); materiale de
instruire sau înv|Û|mânt (cu excepÛia
aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase);
caractere tipografice; cliÕee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|;
lucr|ri de birou.
41 EducaÛie; instruire; divertisment;
activit|Ûi sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 07669
(151) 10/11/2014
(732) D C C  M A N A G E M E N T

BERATUNG S.R.L., Str. Calea
Serban Vod| nr. 213-217, sc. 3, et.
6, ap. 27, cam. 2, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) IP BOUTIQUE, Str. Constantin
BrâncuÕi nr. 9, bl. D15, sc.1,
cam.31, sector 3 BUCUREÔTI

(540)

DCCManagement We know
the game
 
(531) Clasificare Viena:210113; 270508;

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

35 Servicii de consultanÛ| profesional| în
domeniul management-ului inov|rii în
afaceri (de exemplu, servicii privind
îmbun|t|Ûirea inov|rii Õi leadership-ului
din cadrul companiilor, tehnici privind
management-ul inov|rii); asistenÛ| de
management comercial Õi consultanÛ| de
organizare a afacerilor; evalu|ri ale
afacerilor; informaÛii de afaceri;
consultanÛ| comercial| Õi pentru
management-ul afacerilor privind orice
ac t i v i t a te  ce  imp l i c|  fondur i
nerambursabile Õi orice oportunit|Ûi de
finanÛare, precum Õi orice servicii conexe
de asistenÛ|, consiliere comercial| Õi de
management pentru implementarea
proiectelor aprobate pentru finanÛare;
publicitate Õi operaÛiuni de birou necesare
activit|Ûii desf|Õurate de companie;
consultanÛ| privind participarea la

proceduri de atribuire a unor contracte de
achiziÛii de c|tre beneficiari din sectorul
privat sau de c|tre beneficiari autorit|Ûi
contractante; servicii de consultanÛ|
pentru strategia Õi elaborarea de planuri
de afaceri Õi de studii de fezabilitate în
domeniul afacerilor necesare preg|tirii de
aplicaÛii pentru fonduri europene.
36 Servicii de consultanÛ| privind
acordarea de împrumuturi financiare;
servicii de consultanÛ| profesional| oferite
companiilor privind atragerea de fonduri
nerambursabile Õi de alte oportunit|Ûi de
finanÛare pe teritoriul uniunii europene
(UE): grant-uri UE, scheme de ajutor de
stat, fonduri Õi grant-uri norvegiene Õi
EEA, programe alternative privind
fondurile Õi stimulentele financiare,
precum Õi orice alte tipuri de programe de
finanÛare (funding) (inclusiv consultanÛ|
profesional| în toate fazele procesului de
atragere de fonduri Õi de dezvoltare Õi
implementare a proiectelor, de exemplu:
identificarea programelor de finanÛare,
verificarea criteriilor de eligibilitate,
estimarea Õanselor de reuÕit|, preg|tirea
Õi depunerea dosarului de atragere de
fonduri, asistenÛ| în faza de evaluare a
aplicaÛiei de c|tre un operator de
program, asistenÛ| în faza de contractare,
management de proiect în faza de
implementare a proiectului finanÛat);
servicii de consultanÛ| în domeniul
parteneriatului public privat, inclusiv al
atrageri i  de fonduri  europene
nerambursabile în proiecte de parteneriat
public privat; servicii de finanÛare pentru
companii Õi firme nou infiinÛate sau
startup-uri; servicii de consultanÛ| privind
obÛinerea de subvenÛii financiare; servicii
de consultanÛ| privind finanÛarea de
proiecte.
41 Servicii de training, informare Õi
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instruire în domeniul consultanÛei pentru
atragerea de fonduri nerambursabile Õi a
altor oportunit|Ûi de finanÛare pe teritoriul
UE (inclusiv training privind modalit|Ûile în
care se pot accesa anumite grant-uri sau
fonduri Õi procesul de implementare a
unui proiect finanÛat); servicii de training,
informare Õi instruire în domeniul
management-ului inov|rii pentru
companii; organizare Õi susÛinere de orice
tip de prezent|ri, cursuri, sesiuni de
training sau workshop-uri de educaÛie Õi
instruire a publicului în domeniile anterior
menÛionate (inclusiv furnizarea de
publicaÛii sau materiale privind aceste
domenii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07670
(151) 10/11/2014
(732) D C C  M A N A G E M E N T

BERATUNG S.R.L., Str. Calea
Serban Vod| nr. 213-217, sc. 3, et.
6, ap. 27, cam. 2, sector 4, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) IP BOUTIQUE, Str. Constantin
BrâncuÕi nr. 9, bl. D15, sc.1,
cam.31, sector 3 BUCUREÔTI

(540)

TheDevelopmentConsulting
Company (DCC) - We know
the game
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de consultanÛ| profesional| în
domeniul management-ului inov|rii în
afaceri (de exemplu, servicii privind
îmbun|t|Ûirea inov|rii Õi leadership-ului

din cadrul companiilor, tehnici privind
management-ul inov|rii); asistenÛ| de
management comercial Õi consultanÛ| de
organizare a afacerilor; evalu|ri ale
afacerilor; informaÛii de afaceri;
consultanÛ| comercial| Õi pentru
management-ul afacerilor privind orice
ac t i v i ta te  ce  imp l i c|  f ondur i
nerambursabile Õi orice oportunit|Ûi de
finanÛare, precum Õi orice servicii conexe
de asistenÛ|, consiliere comercial| Õi de
management pentru implementarea
proiectelor aprobate pentru finanÛare;
publicitate Õi operaÛiuni de birou necesare
activit|Ûii desf|Õurate de companie;
consultanÛ| privind participarea la
proceduri de atribuire a unor contracte de
achiziÛii de c|tre beneficiari din sectorul
privat sau de c|tre beneficiari autorit|Ûi
contractante; servicii de consultanÛ|
pentru strategia Õi elaborarea de planuri
de afaceri Õi de studii de fezabilitate în
domeniul afacerilor necesare preg|tirii de
aplicaÛii pentru fonduri europene.
36 Servicii de consultanÛ| privind
acordarea de împrumuturi financiare;
servicii de consultanÛ| profesional| oferite
companiilor privind atragerea de fonduri
nerambursabile Õi de alte oportunit|Ûi de
finanÛare pe teritoriul uniunii europene
(UE): grant-uri UE, scheme de ajutor de
stat, fonduri Õi grant-uri norvegiene Õi
EEA, programe alternative privind
fondurile Õi stimulentele financiare,
precum Õi orice alte tipuri de programe de
finanÛare (funding) (inclusiv consultanÛ|
profesional| în toate fazele procesului de
atragere de fonduri Õi de dezvoltare Õi
implementare a proiectelor, de exemplu:
identificarea programelor de finanÛare,
verificarea criteriilor de eligibilitate,
estimarea Õanselor de reuÕit|, preg|tirea
Õi depunerea dosarului de atragere de
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fonduri, asistenÛ| în faza de evaluare a
aplicaÛiei de c|tre un operator de
program, asistenÛ| în faza de contractare,
management de proiect în faza de
implementare a proiectului finanÛat);
servicii de consultanÛ| în domeniul
parteneriatului public privat, inclusiv al
atrageri i  de fondur i  europene
nerambursabile în proiecte de parteneriat
public privat; servicii de finanÛare pentru
companii Õi firme nou infiinÛate sau
startup-uri; servicii de consultanÛ| privind
obÛinerea de subvenÛii financiare; servicii
de consultanÛ| privind finanÛarea de
proiecte.
41 Servicii de training, informare Õi
instruire în domeniul consultanÛei pentru
atragerea de fonduri nerambursabile Õi a
altor oportunit|Ûi de finanÛare pe teritoriul
UE (inclusiv training privind modalit|Ûile în
care se pot accesa anumite grant-uri sau
fonduri Õi procesul de implementare a
unui proiect finanÛat); servicii de training,
informare Õi instruire în domeniul
management-ului inov|rii pentru
companii; organizare Õi susÛinere de orice
tip de prezent|ri, cursuri, sesiuni de
training sau workshop-uri de educaÛie Õi
instruire a publicului în domeniile anterior
menÛionate (inclusiv furnizarea de
publicaÛii sau materiale privind aceste
domenii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 07671
(151) 10/11/2014
(732) S.C. LEQUA STAR S.R.L., Str.

Fabricii nr. 2B-A, bl. 15D, sc. 2, ap.
85, sector 6, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

Fashion Caps
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
18 Piei de animale.
25 Articole cu cozoroace care servesc la
acoperirea capului; articole din piele care
servesc la acoperirea capului; viziere de
soare (articole care servesc la acoperirea
capului); bonete (articole care servesc la
acoperirea capului); articole de
îmbr|c|minte din imitaÛie de piele; articole
de îmbr|c|minte din imitaÛie de piele;
articole de îmbr|c|minte confecÛionate
din imitaÛie de piele; sepci sportive; sepci
pentru golf; sepci de baseball; sepci
(articole de îmbr|c|minte); sepci Õi caciuli
pentru sport; c|ciuli Õi sepci pentru ski;
viziere (sepci).
35 Servicii de vânzare cu am|nuntul în
leg|tur| cu articole care servesc la
acoperirea capului; servicii de vânzare cu
ridicata în leg|tur| cu articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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