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Cereri M|rci publicate în data 07/04/2014
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

02214
31/03/2014 SERBANESCU COSMIN

MARCEL
ACADEMIA DE CONTROL INTERN

2 M 2014
02215

31/03/2014 BANCA ROMÂN{ DE CREDITE
ÔI INVESTIÚII S.A.

BRCI Banca Român| de Credite Õi
InvestiÛii

3 M 2014
02218

31/03/2014 S.C. ANTENA 3 S.A. Numai de Bine

4 M 2014
02219

31/03/2014 S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA
(GMC) S.R.L.

ROMANTIC FM, MUZICA, NU
ZGOMOT

5 M 2014
02220

31/03/2014 S.C. BAUM S.R.L. BAUM BET PARIURI SPORTIVE
www.baumbet.ro

6 M 2014
02221

31/03/2014 S.C. RomVentures S.R.L. Onyx Beacon

7 M 2014
02222

31/03/2014 POP TUDOR-ADRIAN TP TUDOR POP

8 M 2014
02223

31/03/2014 CENTRUL NAÚIONAL DE
FORMARE ÔI
PERFECÚIONARE A
ANTRENORILOR

CENTRUL NAÚIONAL DE
FORMARE ÔI PERFECÚIONARE A
ANTRENORILOR

9 M 2014
02224

31/03/2014 CENTRUL NAÚIONAL DE
FORMARE ÔI
PERFECÚIONARE A
ANTRENORILOR

C.N.F.P.A.

10 M 2014
02225

31/03/2014 S.C. GECSAT S.A. WOOLTECH

11 M 2014
02226

31/03/2014 IRINESCU BOGDAN-DANIEL DULCIURI SINCERE!

12 M 2014
02227

31/03/2014 IRINESCU BOGDAN-DANIEL Moo, elanul pofticios

13 M 2014
02228

31/03/2014 IRINESCU BOGDAN-DANIEL Moo Gelato CEA MAI BUN{
ÎNGHEÚAT{ DIN ORAÔ!

14 M 2014
02229

31/03/2014 S.C. HERBAGETICA S.R.L. FERTILITY STEM

15 M 2014
02230

31/03/2014 SUTU MARIUS
BUDAU EMIL

Hai la Casa!

16 M 2014
02231

31/03/2014 ABDOLGAFUR MUSTAFA HELLTOX
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2

17 M 2014
02232

31/03/2014 HUIBAN CRISTINA Capsuni cu Zahar

18 M 2014
02233

31/03/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ZU KIDS ON THE BLOCK

19 M 2014
02234

31/03/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ZU TRENDS

20 M 2014
02235

31/03/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. POLIÚIA MUZICII

21 M 2014
02236

31/03/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. FEATURING DL. RIM{

22 M 2014
02237

31/03/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. POPESCU & FLICK

23 M 2014
02238

31/03/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. SMILE TV

24 M 2014
02239

31/03/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. OMUL STR{ZII

25 M 2014
02240

31/03/2014 S.C. ANTENA TV GROUP S.A. ADEV{R & PROVOCARE. VEZI DE
CE E ZU ÎN STARE!

26 M 2014
02241

31/03/2014 S.C. BILLA ROMANIA S.R.L. MÂNDRU DE ROMÂNIA

27 M 2014
02242

31/03/2014 ASOCIAÚIA CLUB SPORTIV
MUNICIPAL DELTA AEGYSSUS
TULCEA

CLUB SPORTIV MUNICIPAL
DELTA AEGYSSUS TULCEA

28 M 2014
02243

31/03/2014 S.C. SUD MEDIA PRODUCTION
S.R.L.

SUD FM 92,3 Mhz - Târgu Jiu

29 M 2014
02245

31/03/2014 MICU VLAD REDCON 1

30 M 2014
02246

31/03/2014 CRAMELE ODOBESTI S.A. FLOARE DE PELIN

31 M 2014
02247

31/03/2014 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
OXYGEN

Academia de Sah

32 M 2014
02248

31/03/2014 S.C. FARMACEUTICA
REMEDIA S.A.

Farmaceutica REMEDIA

33 M 2014
02249

31/03/2014 S.C. FARMACEUTICA
REMEDIA S.A.

Farmaciile REMEDIA

34 M 2014
02250

31/03/2014 S.C. FARMACEUTICA
REMEDIA S.A.

Remedia baby magazinul copiilor

35 M 2014
02252

31/03/2014 S.C. BUCURESTI MALL
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L.

FideliCARD by Bucuresti Mall
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36 M 2014
02253

31/03/2014 S.C. PLAZA MALL
DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L.

FideliCARD by Plaza Romania

37 M 2014
02254

31/03/2014 S.C. ANCHOR GRUP S.A. FideliCARD by Anchor Grup

38 M 2014
02255

31/03/2014 S.C. ROTTA NATURA S.A. SILOBILL

39 M 2014
02256

31/03/2014 MIHAI NICUSOR FLORIN BOCCA LUPO CUCINA ITALIANA

40 M 2014
02257

31/03/2014 GHIMIÔI LUCIAN Festivalul interactiv pentru întreaga
familie Amintiri din Copil|rie

41 M 2014
02258

31/03/2014 GHIMIÔI LUCIAN Parada internaÛional| a teatrelor
pentru copii

42 M 2014
02259

31/03/2014 S.C. TORUS KOMPLEX
SOLUTIONS S.R.L.
S.C. TORUS PHARMA
COMPANY S.R.L.

TORUS pharma driven by science

43 M 2014
02261

31/03/2014 S.C. FUNVERTISING S.R.L. LECTURI URBANE
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(210) M 2014 02215
(151) 31/03/2014
(732) BANCA ROMÂN{ DE CREDITE

ÔI INVESTIÚII S.A., Calea GriviÛei
nr. 24, et. 1 Õi et. 2, sector 1, 010732,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

BRCI Banca Român| de Credite Õi
InvestiÛii

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2945 C), roÕu (pantone 1788 C), negru
(pantone process black)

  
(531) Clasificare Viena:260408; 270502;

270508; 290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigur|ri; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02218
(151) 31/03/2014
(732) S.C. ANTENA 3 S.A., Ôos.

BucureÕti- PloieÕti nr. 25-27, et.1,
sector 1, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

Numai de Bine

(591) Culori revendicate:maro, galben
  

(531) Clasificare Viena:050502; 270503;
270508; 290112;  

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

9 Programe de calculator desc|rcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri Õi
sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou, baze de date; organizare de târguri Õi
expoziÛii în scop comercial, publicitar Õi de
promovare.
37 AsistenÛ| tehnic| pentru producÛia de
programe radio-tv.
38 TelecomunicaÛii; difuzarea de programe
radio Õi/sau tv (programe Õi generice radio
Õi/sau tv); consultanÛ| în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuÛii
în spaÛiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaÛii (ziare
Õi reviste cu sau f|r| caracter de periodice),
transport; ambalare Õi depozitarea m|rfurilor;
organizarea de c|l|torii, excursii Õi croaziere.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; filmare, organizarea de
târguri Õi expoziÛii în scop educativ.
42 Crearea Õi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreÛinerea Õi g|zduirea de
pagini Õi site-uri web; furnizarea de motoare
de c|utare pe internet. 
45 LicenÛieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02219
(151) 31/03/2014
(732) S.C. GRUPUL MEDIA CAMINA

(GMC) S.R.L., Bd. Ficusului nr. 44
A, Corp B, et. 4, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

ROMANTIC FM, MUZICA, NU
ZGOMOT

(591) Culori revendicate:negru, roÕu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 270508;

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

clase:
9 Programe de calculator desc|rcabile
(downloadable software), programe de
calculator înregistrate (recorded software),
programe pentru jocuri pe calculator
(computer game programs).
28 Jocuri, echipamente pentru diferite jocuri
Õi sporturi, echipamente de pescuit.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou, baze de date; organizare de târguri Õi
expoziÛii în scop comercial, publicitar Õi de
promovare.
37 AsistenÛ| tehnic| pentru producÛia de
programe radio-tv.
38 TelecomunicaÛii; difuzarea de programe
radio Õi/sau tv (programe Õi generice radio
Õi/sau tv); consultanÛ| în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuÛii
în spaÛiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
39 Distribuirea/difuzarea de publicaÛii (ziare

Õi reviste cu sau f|r| caracter de periodice),
transport; ambalare Õi depozitarea m|rfurilor;
organizarea de c|l|torii, excursii Õi croaziere.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; filmare, organizarea de
târguri Õi expoziÛii în scop educativ.
42 Crearea Õi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreÛinerea Õi g|zduirea de
pagini Õi site-uri web; furnizarea de motoare
de c|utare pe internet. 
45 LicenÛieri de exploatare de programe de
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02248
(151) 31/03/2014
(732) S.C. FARMACEUTICA REMEDIA

S.A., Str. DorobanÛilor nr. 43, JudeÛul
Hunedoara ,  330160,  DEVA
ROMANIA 

(540)

Farmaceutica REMEDIA

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:270508; 290112;  
(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.
35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02249
(151) 31/03/2014
(732) S.C. FARMACEUTICA REMEDIA

S.A., Str. DorobanÛilor nr. 43, JudeÛul
Hunedoara ,  330160,  DEVA
ROMANIA 

(540)

Farmaciile REMEDIA

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:270508; 290112;  
(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.
35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02250
(151) 31/03/2014
(732) S.C. FARMACEUTICA REMEDIA

S.A., Str. DorobanÛilor nr. 43, JudeÛul
Hunedoara ,  330160,  DEVA
ROMANIA 

(540)

Remedia baby magazinul copiilor

(591) Culori revendicate:albastru, verde
 
(531) Clasificare Viena:270508; 270515;

290112;  
(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 medicinal; substanÛe
dietetice de uz medicinal; alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; plasturi;
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinÛilor Õi pentru amprente dentare;
dezinfectanÛi.
10 Aparate Õi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice Õi de uz veterinar,
membre, ochi Õi dinÛi artificiali, articole
ortopedice, material de sutur|.
12 Vehicule; aparate de locomoÛie pe uscat, în
aer sau pe ap|.
25 Articole de îmbr|c|minte Õi înc|lÛ|minte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, juc|rii; articole de gimnastic| Õi
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
pentru pomul de Cr|ciun.
35 Publicitate; conducerea Õi administrarea
afacerilor; lucr|ri de birou.
44 Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igien| Õi frumuseÛe pentru oameni
sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02252
(151) 31/03/2014
(732) S.C.  BUCURESTI MALL

D E V E L O P M E N T  A N D
MANAGEMENT S.R.L., Calea
Vitan nr. 55-59, Complex Comercial
Bucuresti Mall, et. 2, birou S25A,
sector 3, , BUCURESTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREÔTI

(540)

FideliCARD by Bucuresti Mall
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Carduri magnetice Õi/sau codificate; carduri
magnetice codate; carduri magnetice codate
de fidelitate; carduri magnetice codate de
loializare a clienÛilor; carduri cu band|
magnetic|; carduri cu cip electronic
codificate; carduri de identitate magnetice;
carduri de circuite integrate (carduri smart);
software pentru cititoare de carduri;
dispozitive pentru citirea cardurilor; carduri cu
date înregistrate electronic; carduri de
memorie; cartele prepl|tite de telefon
magnetice Õi/sau codificate; carduri de
discount magnetice codate; 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 pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporÛi de înregistrare magnetici,
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;
extinctoare; dispozitive de protecÛie, de uz
personal, împotriva accidentelor; acumulatori
electrici; aerometre; amplificatoare;
dispozitive de alarm|; anozi; antene; maÕini
de m|surat Õi sortat bani; busole; desene
animate; telefoane; dispozitive hands-free
pentru telefoane; maÕini de facturat;
imprimante pentru calculator; lentile de
contact; magneÛi; microfoane; modemuri;
fiÕiere cu muzic| desc|rcabile; muzic| digital|
care poate fi desc|rcat| de pe internet; aparate
GPS; agende electronice; tonuri de apel
desc|rcabile pentru telefoane mobile; imagini
grafice desc|rcabile pentru telefone mobile;
imagini holografice; aparate Õi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru prelucrare de
informaÛii; programe înregistrate de operare
pe calculator; publicaÛii electronice
desc|rcabile; unit|Ûi de disc pentru computere;
programe de calculator (software desc|rcabil);
colaci de salvare; televizoare; software pentru
jocuri; software interactiv desc|rcabil pentru
divertisment; aplicaÛii software; dispozitive
portabile de traducere; alarme de incendiu;
detectoare de fum; aparate de diagnosticare
(nu în scopuri medicale); etichete electronice
pentru m|rfuri; br|Û|ri de identificare
magnetice Õi codificate; m|nuÕi de protecÛie
contra accidentelor; magneÛi decorativi;
microfoane; plase de protecÛie împotriva
accidentelor; contoare de parcare; holograme;
panouri indicatoare luminoase sau mecanice;
panouri publicitare luminoase sau mecanice;
reclame luminoase; echipament pentru
karaoke; bancomate; fiÕiere audio,
audio-vizuale Õi video desc|rcabile.
14 Bijuterii; pietre preÛioase; gablonÛuri;
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ceasuri; inele de chei (brelocuri); obiecte de
art| din metale preÛioase.
16 Carduri din hârtie sau carton (necodificate
magnetic); carduri de fidelitate din hârtie sau
carton (necodificate magnetic); carduri de
loializare a clienÛilor, din hârtie sau carton
(necodificate magnetic); publicaÛii tip|rite;
publicaÛii periodice; c|rÛi; reviste; ziare;
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 mobilelor);
materiale de instruire sau înv|Û|mânt (cu
excepÛia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; obiecte de art|
gravate sau litografiate; atlase; batiste de
hârtie; bibliorafturi; bilete; calendare;
formulare (imprimate); plicuri; mape de birou;
dosare pentru documente (papet|rie); pungi
pentru microunde; dispozitive pentru sigilarea
plicurilor, pentru birouri; prosoape de hârtie;
prospecte; hârtie de ambalaj; cutii din carton
sau hârtie; materiale de ambalat cu bule; pungi
de hârtie pentru cadouri; cutii de cadou din
hârtie sau carton; maÕini de birou de sigilat;
sigilii, Õtampile; steguleÛe din hârtie; tablouri
cu sau f|r| rame; toc|toare de hârtie (articole
de birou); felicit|ri; cartele telefonice
pre-pl|tite (necodificate magnetic) din hârtie
sau carton; reprezent|ri grafice; reproduceri
grafice; broÕuri; c|rÛi de vizit|; vederi poÕtale;
albume; flyere; pliante; afiÕe; voucher-ere
tip|rite; carduri din hârtie sau carton (material
tip|rit) pentru cadouri; produse de imprimerie.
18 Geamantane Õi valize; genÛi; rucsacuri;
portofele; portcarduri; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice Õi articole de Õel|rie;
îmbr|c|minte pentru animalele de companie;
zg|rzi pentru animale.
25 Articole de îmbr|c|minte Õi înc|lÛ|minte,
articole pentru acoperirea capului.

28 Jocuri; juc|rii; articole de gimnastic| Õi de
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
(ornamente) pentru pomul de Cr|ciun; juc|rii
pentru animalele domestice; articole de
pescuit; echipament de pescuit; jocuri
automate; jocuri mecanice; taloane de bingo.
35 Publicitate; organizarea, gestionarea Õi
monitorizarea programelor de stimulare,
recompensare, loializare Õi fidelizare a
clienÛilor; servicii de fidelizare Õi loializare a
clienÛilor în scopuri comerciale, promoÛionale
Õi/sau publicitare; promovarea bunurilor Õi
serviciilor terÛilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate Õi fidelitate; servicii de
carduri de fidelitate; servicii de carduri de
loialitate; organizare, gestionare Õi
monitorizare a programelor de stimulare a
vânz|rilor; organizarea Õi administrarea
programelor de loialitate care implic|
discount-uri sau stimulente pentru client, în
scopul promov|rii produselor Õi serviciilor;
organizarea Õi administrarea unui program de
promovare a produselor Õi serviciilor ce
permite participanÛilor ca, prin intermediul
unui card, s| obÛin| puncte refolosibile,
reduceri la preÛul bunurilor Õi serviciilor, ori
servicii îmbun|t|Ûite; organizarea de campanii
publicitare Õi de promovare, pentru terÛi;
campanii de marketing; organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promov|rii
produselor Õi serviciilor; promovarea
produselor Õi serviciilor altora, prin
distribuirea de materiale tip|rite Õi concursuri
de promovare; consultanÛ| privind
promovarea vânz|rilor; consultanÛ| privind
vânz|rile promoÛionale; urm|rirea volumului
de vânz|ri pentru terÛi; închirierea de standuri
pentru vânzare; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou; servicii de control a stocurilor de
marf|; prelucrare administrativ| a ordinelor de
comand|; servicii de intermediere comercial|
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între clienÛi Õi prestatorii de servicii Õi
produc|torii de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale; strângerea la un loc, în beneficiul
terÛilor, în cadrul unui centru comercial sau a
unui mall, a unei variet|Ûi de magazine en
detail, precum Õi restaurante, fast-food-uri,
s|li de cinema, locuri de joac| Õi de îngrijire
pentru copii, servicii de divertisment, educaÛie
Õi sport, saloane de frumuseÛe, servicii
bancare, pentru a permite clienÛilor s| vad| Õi
s| achiziÛioneze comod bunurile Õi s| utilizeze
Õi s| achiziÛioneze serviciile; strângerea la un
loc, în beneficiul terÛilor, pe internet, a unei
variet|Ûi de retaileri Õi prestatori de servicii,
într-un mall de tip virtual, pentru a permite
clienÛilor s| vad| Õi s| achiziÛioneze cât mai
comod bunurile Õi s| utilizeze Õi s|
achiziÛioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaÛii; strângerea la
un loc, în beneficiul terÛilor, de produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienÛilor s| le vad| Õi s| le
achiziÛioneze cât mai comod (aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, mall-uri, outlet-uri, prin cataloage de
vânzare prin corespondenÛ| sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping); servicii de promovare, pentru
terÛi, a mall-urilor, magazinelor, reÛelelor de
magazine; servicii de publicitate Õi
promovare, pentru terÛi, a s|lilor de jocuri,
centrelor de divertisment, parcurilor de
distracÛie, restaurantelor, serviciilor de
îngrijire a frumuseÛii, s|lilor de cinema;
servicii de promovare, pentru terÛi, a
produselor Õi serviciilor; cercet|ri pentru
afaceri; consultanÛ| pentru conducerea
afacerilor; agenÛii de import-export; agentÛi de
informaÛii comerciale; agenÛii de publicitate;
analiza preÛului de cost; difuzare de anunÛuri

Õi materiale publicitare; asistenÛ| în
conducerea Õi managementul afacerilor;
auditare; închiriere de automate de vânzare;
închiriere de maÕini Õi aparatur| de birou;
c|utare de sponsorizare; cercetarea pieÛei;
servicii pentru compararea preÛurilor;
compilarea informaÛiilor în baze de date
computerizate; prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu am|nuntul; informaÛii Õi sfaturi
comerciale pentru consumatori; decorarea
vitrinelor pentru magazine; distribuire de
eÕantioane; organizarea de expoziÛii, târguri,
concursuri, festivaluri, prezent|ri de mod| în
scopuri publicitare, comerciale Õi de
promovare a vânz|rilor; închiriere de material
publicitar; închiriere de spaÛii publicitare;
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare; publicitate prin poÕt|; vânzare la
licitaÛie; sondaje de opinie; studii de piaÛ|;
preg|tirea Õi publicarea de texte publicitare;
publicitate on-line într-o reÛea computerizat|;
publicitate televizat|; publicitate radiofonic|;
relaÛii publice; servicii de revista presei;
servicii de promovare a vânz|rilor pentru terÛi;
servicii de publicitate outdoor; publicitate Õi
promovarea vânz|rilor cu privire la bunuri Õi
servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaÛii sau pe cale electronic|;
demonstraÛii cu produse; marketing; cercet|ri
în marketing; studii de marketing; servicii de
achiziÛionare pentru alÛii (procurarea de bunuri
Õi servicii pentru alte afaceri); producÛia de
filme publicitare; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare pentru
mall-uri Õi centre comerciale; publicitate
pentru filme cinematografice Õi s|li de
cinema; intermedierea de contracte pentru
terÛi, privind vânzarea Õi cump|rarea de
m|rfuri; furnizare de ghiduri publicitare
online dotate cu funcÛie de c|utare pentru
m|rfuri Õi servicii ale altor comercianÛi online
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de pe internet.
36 Emiterea de semne de valoare, inclusiv
carduri Õi voucher-ere, în ceea ce priveÕte
sistemele de fidelizare Õi loializare a clienÛilor;
emiterea de semne de valoare; servicii de
bancomate; asigur|ri; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; servicii
de administrare de imobile, Õi anume servicii
de închiriere, estimare a bunurilor imobiliare
Õi finanÛare; servicii de închiriere propriet|Ûi
imobiliare; agenÛii imobiliare; emiterea de
carduri de credit; emitere de cartele prepl|tite;
colectarea chiriilor; concesionari de bunuri
imobiliare; încheiere de contracte de închiriere
propriet|Ûi imobiliare; estim|ri financiare de
costuri de reparaÛii; estim|ri financiare;
estim|ri financiare imobiliare; estim|ri
imobiliare; evalu|ri de obiecte de art|;
consultaÛii Õi informaÛii în domeniul financiar
Õi imobiliar; servicii de finanÛare; închirieri de
apartamente; închirieri de spaÛii pentru
birouri; închirieri de spaÛii comerciale;
închiriere de spatii comerciale în mall-uri;
închirieri de propriet|Ûi imobiliare; închirieri
de exploat|ri agricole; tranzacÛii financiare;
consultaÛii Õi informaÛii în domeniul
asigur|rilor; servicii financiare legate de
propriet|Ûi imobiliare; agenÛii de colectare de
debite; servicii de creditare cu privire la
furnizarea de tichete de mas|; strângerea de
fonduri în scopuri caritabile; servicii de
închiriere Õi leasing cu privire la imobile;
leasing de spaÛii comerciale; servicii de
finanÛare; sponsorizarea financiar| a
activit|Ûilor de divertisment, sportive Õi
culturale. 
37 Servicii de construcÛii, reparaÛii Õi instalaÛii
referitoare la ansambluri rezidenÛiale,
mall-uri, centre comerciale, parcuri de
divertisment, centre de divertisment; servicii
de instalare, reparare Õi întreÛinere de maÕini Õi
aparate de amuzament; servicii de construire

Õi întreÛinere a piscinelor; servicii referitoare
la construcÛia Õi reparaÛii de cl|diri, parc|ri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transmisie;
servicii de închiriere de echipamente de
construcÛii; instalarea Õi repararea de aparate
de aer condiÛionat; instalare Õi reparaÛii de
antrepozite; instalare Õi reparaÛii de aparate
electrice; instalare Õi reparare de ascensoare;
întreÛinere, reparaÛii, sp|larea Õi cur|Ûarea
automobilelor; instalarea, mentenanÛ| Õi
reparaÛia maÕinilor Õi echipamentelor de
birouri; instalarea, mentenanÛa Õi reparaÛia de
hardware pentru computere; repararea Õi
întreÛinerea aparatelor de proiecÛie pentru
cinema; cur|Ûarea interiorului cl|dirilor;
construcÛia standurilor de expoziÛii Õi
magazine; informaÛii  în domeniul
construcÛiilor Õi reparaÛiilor; supervizarea
lucr|rilor de construcÛii; cur|Ûarea drumurilor;
demol|ri de construcÛii; cur|Ûarea hainelor;
deratizare; servicii de dezinfectare a cl|dirilor;
cur|Ûarea la exterior a edificiilor; etanÕarea
cl|dirilor; instalarea de uÕi Õi ferestre; servicii
de instalaÛii Õi reparaÛii telefoane; cur|Ûarea
geamurilor; instalare Õi reparaÛii pentru
instalaÛii de înc|lzire; lucr|ri de izolare a
cl|dirilor, restaurare de mobilier Õi opere de
art|; staÛii de service (realimentarea cu
carburant Õi mentenanÛ|); construcÛii
subacvatice; reparaÛii subacvatice; lucr|ri de
tencuire; zid|rie; lucr|ri de zugr|vit;
consultanÛ| în materie de construcÛii;
sp|l|torii auto; reumplerea cartuÕelor de toner.
39 Servicii de transport; servicii de ambalare
Õi depozitare a m|rfurilor; servicii de curierat
(mesaje sau m|rfuri); distribuÛie Õi livrare de
bunuri, colete, scrisori; servicii de localizare Õi
urm|rire de colete Õi scrisori; antrepozitare;
informaÛii în domeniul traficului Õi/sau
transportului; depozitarea fizica a datelor sau
documentelor stocate electronic; închirierea
depozitelor; închirierea de containere de
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depozitare; servicii de expediere; servicii de
expediÛie de m|rfuri; închirierea spaÛiilor de
parcare; înmagazinarea; livrarea de m|rfuri;
mut|ri; servicii de manipulare Õi înc|rcare a
m|rfii; transport de valori; livrarea de ziare;
livrarea de flori; transport de c|l|tori;
organizarea de c|l|torii; agenÛii de turism;
organizare de circuite turistice Õi excursii;
închiriere de maÕini; servicii de Õoferie;
servicii de remorcare; rezervare de locuri
pentru c|l|torii (transport); servicii de
localizare de vehicule.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; servicii oferite de centre
de divertisment; servicii oferite de parcuri de
amuzament; servicii de divertisment oferite
prin intermediul toboganelor cu ap|; închiriere
de echipamente Õi aparate de divertisment;
servicii oferite de s|li de jocuri Õi centre de
jocuri; divertisment sub form| de atracÛii în
parcuri de divertisment sau mall-uri; servicii
de divertisment sub form| de spectacole în
parcuri de divertisment sau mall-uri;
divertisment sub form| de prestaÛii live f|cute
de un personaj animat; furnizare de instalaÛii
recreative; oferirea de informaÛii în materie de
divertisment, prin toate canalele de
comunicare; divertisment on-line, radiofonic
Õi televizat; producÛia de filme (cu excepÛia
celor publicitare); servicii de educaÛie Õi
divertisment pentru copii Õi adulÛi; activit|Ûi
sportive; lecÛii de înot; activit|Ûi pentru timpul
liber Õi pl|cere desf|Õurate în scop educativ,
cultural, sportiv sau de divertisment;
organizarea de evenimente culturale,
educative, sportive sau de divertisment;
agenÛii de bilete; servicii de animatori; agenÛii
de modele pentru artiÕti; servicii oferite de
biblioteci Õi biblioteci mobile; scrierea de
texte, altele decât cele publicitare; publicare
de c|rÛi, ziare, reviste, manuale; servicii de
publicare de texte, altele decât textele

publicitare; publicare on-line; servicii de
casino; servicii de cinema; cluburi de noapte;
cluburi de s|n|tate; servicii oferite de cluburi
(educaÛie sau divertisment); organizarea Õi
conducerea de colocvii, conferinÛe, congrese,
simpozioane, workshop-uri, seminarii,
competiÛii sportive; organizarea Õi conducerea
de concursuri educative sau de divertisment;
organizarea de concursuri Õi evenimente
sportive; închirierea de decoruri pentru
spectacole; servicii de discotec|; exploatarea
publicaÛiilor on-line nedesc|rcabile;
exploatarea s|lilor de jocuri; exploatarea
terenurilor de golf; organizarea de expoziÛii în
scopuri culturale sau educative; proiecÛii de
filme cinematografice; servicii furnizate de
s|li de cinema; servicii de jocuri furnizate
online de la o reÛea computerizat|; organizarea
de loterii, tombole; organizarea de baluri, de
petreceri, de carnavaluri, de concursuri de
frumuseÛe, în scopuri de divertisment;
organizarea de concerte; planificarea de
recepÛii (servicii de divertisment); informaÛii
în materie de recreere; reprezentaÛii teatrale;
rezervarea de locuri pentru spectacole;
producÛie de spectacole; exploatarea
instalaÛiilor sportive; prezentarea de
spectacole live; studiouri de înregistrare;
subtitrare; servicii de traducere; furnizarea de
servicii educaÛionale Õi de divertisment pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joac|;
servicii de divertisment oferite de locuri de
joac| pentru copii; servicii de educaÛie Õi
divertisment oferite în gr|diniÛe Õi centre after
school; închirierea de filme cinematografice;
distribuire de filme cinematografice; circuri;
servicii oferite de un disc-jockey; organizarea
de spectacole de mod| în scopul de
divertisment; producÛia de emisiuni radio Õi tv;
servici i  de  karaoke (exploatarea
echipamentelor de karaoke); închirierea de
juc|rii; închirierea de stadioane; închirierea de
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echipament pentru sport, cu excepÛia
vehiculelor; servicii de fitness; servicii oferite
de un antrenor personal; informare via
hotlines sau call-centers în domeniul educaÛiei
Õi divertismentului; jocuri de noroc, pariuri,
pariuri sportive; închiriere de aparate pentru
cazino Õi aparate de jocuri; exploatarea de
agenÛii de pariuri; închiriere de aparate Õi
accesorii cinematografice; servicii de
divertisment Õi educaÛie oferite în tabere
Õcolare; servicii de fotografiere; organizarea
de spectacole cu laser; servicii oferite de
piscine; oferirea de facilit|Ûi pentru practicarea
sporturilor de iarn|; training (instruire) cu
privire la vânz|ri; organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, educaÛionale sau de
divertisment.
42 Proiectare Õi dezvoltare hardware Õi
software; servicii de arhitectur|; autentificarea
operelor de art|; servicii de art| grafic| Õi
design; programare pentru calculatoare;
consultanÛ| IT; conversia datelor Õi a
programelor informatice; crearea, g|zduirea Õi
întreÛinerea site-urilor web pentru terÛi; design
de decoraÛiuni interioare; servicii de design
vestimentar; dezvoltare de programe de
calculator; servicii de motoare de c|utare pe
internet; închiriere de calculatoare Õi programe
informatice; planificare urban|; proiectarea
sistemelor informatice; actualizarea bazelor de
date informatice; stilism (estetic| industrial|);
cercetarea Õi dezvoltarea de noi produse
pentru terÛi; servicii de protecÛie anti-virus
pentru computere; digitalizarea documentelor
(scanare); oferirea temporar| de sofware
nedesc|rcabil pentru jocuri de calculator Õi
jocuri video; g|zduirea de conÛinut
multimedia Õi de divertisment pentru alÛii;
servicii de analiz| Õi cercetare industrial|.
43 Servicii de alimentaÛie public|, Õi anume
furnizarea de alimente Õi b|uturi în baruri,
restaurante, cafenele, cofet|rii, cantine,

restaurante cu autoservire, restaurante cu
servire rapid|, fast-food-uri; catering; servicii
de cazare temporar| sub forma caselor de
vacanÛ| (cazare temporar|), hoteluri, hosteluri,
moteluri, pensiuni; exploatarea terenului de
camping; rezerv|ri pentru caz|ri temporare;
închiriere de locuri de cazare temporar|;
închiriere de s|li de ÕedinÛ|; creÕe; închirierea
de echipamente de g|tit Õi vesel|; pensiuni
pentru animale; închirierea dozatoarelor de
ap| potabil|; închirierea de scaune, mese, feÛe
de mas| Õi îmbr|c|minte pentru scaune;
închirierea de corturi; închirierea de
construcÛii transportabile.
44 Servicii medicale pentru oameni; centre de
s|n|tate; case de convalescenÛ|; sfaturi
farmaceutice; servicii oferite de un psiholog;
servicii veterinare; servicii de frumuseÛe Õi
igien| pentru animale; servicii de frumuseÛe Õi
igien| destinate oamenilor; închirierea
instalaÛiilor sanitare; consultanÛ| în domeniul
cosmeticii; realizarea de amenaj|ri
peisagistice; fizioterapie; servicii de saun|;
solarii; servicii de tatuare; b|i publice; b|i
turceÕti; servicii de aromaterapie; servicii de
masaj; servicii de aranjare a florilor; servicii
spa pentru s|n|tate Õi medicin|; servicii de
frumuseÛe oferite de un spa de s|n|tate;
închirierea de instalaÛii sanitare; terapii cu
laser în scopuri medicinale; îndep|rtarea
p|rului cu laser; tratamente pentru reducerea
greut|Ûii; servicii de balneologie (servicii
medicale).
45 Servicii juridice; servicii de paz| Õi
protecÛie pentru bunuri Õi persoane; închiriere
a articolelor vestimentare; licenÛierea
propriet|Ûii intelectuale; returnare de obiecte
g|site; servicii de supraveghere pentru copii
mici (baby sitting); servicii personalizate de
cump|r|turi pentru terÛi; servicii de
supraveghere la domiciliu pentru animalele de
companie (pet sitting); servicii matrimoniale;
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servicii de reÛele de socializare on-line;
servicii de aflare a horoscopului; servicii de
mediere; închirierea de seifuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02253
(151) 31/03/2014
(732) S . C .  P L A Z A  M A L L

D E V E L O P M E N T  A N D
MANAGEMENT S.R.L., B-dul
TimiÕoara nr. 26, Complex Comercial
Plaza România, subsol, biroul BD44A,
sector 6, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREÔTI

(540)

FideliCARD by Plaza Romania

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Carduri magnetice Õi/sau codificate; carduri
magnetice codate; carduri magnetice codate
de fidelitate; carduri magnetice codate de
loializare a clienÛilor; carduri cu band|
magnetic|; carduri cu cip electronic
codificate; carduri de identitate magnetice;
carduri de circuite integrate (carduri smart);
software pentru cititoare de carduri;
dispozitive pentru citirea cardurilor; carduri cu
date înregistrate electronic; carduri de
memorie; cartele prepl|tite de telefon
magnetice Õi/sau codificate; carduri de
discount magnetice codate; 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 pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporÛi de înregistrare magnetici,
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;
extinctoare; dispozitive de protecÛie, de uz
personal, împotriva accidentelor; acumulatori
electrici; aerometre; amplificatoare;
dispozitive de alarm|; anozi; antene; maÕini
de m|surat Õi sortat bani; busole; desene
animate; telefoane; dispozitive hands-free
pentru telefoane; maÕini de facturat;
imprimante pentru calculator; lentile de
contact; magneÛi; microfoane; modemuri;
fiÕiere cu muzic| desc|rcabile; muzic| digital|
care poate fi desc|rcat| de pe internet; aparate
GPS; agende electronice; tonuri de apel
desc|rcabile pentru telefoane mobile; imagini
grafice desc|rcabile pentru telefone mobile;
imagini holografice; aparate Õi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru prelucrare de
informaÛii; programe înregistrate de operare
pe calculator; publicaÛii electronice
desc|rcabile; unit|Ûi de disc pentru computere;
programe de calculator (software desc|rcabil);
colaci de salvare; televizoare; software pentru
jocuri; software interactiv desc|rcabil pentru
divertisment; aplicaÛii software; dispozitive
portabile de traducere; alarme de incendiu;
detectoare de fum; aparate de diagnosticare
(nu în scopuri medicale); etichete electronice
pentru m|rfuri; br|Û|ri de identificare
magnetice Õi codificate; m|nuÕi de protecÛie
contra accidentelor; magneÛi decorativi;
microfoane; plase de protecÛie împotriva
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accidentelor; contoare de parcare; holograme;
panouri indicatoare luminoase sau mecanice;
panouri publicitare luminoase sau mecanice;
reclame luminoase; echipament pentru
karaoke; bancomate; fiÕiere audio,
audio-vizuale Õi video desc|rcabile.
14 Bijuterii; pietre preÛioase; gablonÛuri;
ceasuri; inele de chei (brelocuri); obiecte de
art| din metale preÛioase.
16 Carduri din hârtie sau carton (necodificate
magnetic); carduri de fidelitate din hârtie sau
carton (necodificate magnetic); carduri de
loializare a clienÛilor, din hârtie sau carton
(necodificate magnetic); publicaÛii tip|rite;
publicaÛii periodice; c|rÛi; reviste; ziare;
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 mobilelor);
materiale de instruire sau înv|Û|mânt (cu
excepÛia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; obiecte de art|
gravate sau litografiate; atlase; batiste de
hârtie; bibliorafturi; bilete; calendare;
formulare (imprimate); plicuri; mape de birou;
dosare pentru documente (papet|rie); pungi
pentru microunde; dispozitive pentru sigilarea
plicurilor, pentru birouri; prosoape de hârtie;
prospecte; hârtie de ambalaj; cutii din carton
sau hârtie; materiale de ambalat cu bule; pungi
de hârtie pentru cadouri; cutii de cadou din
hârtie sau carton; maÕini de birou de sigilat;
sigilii, Õtampile; steguleÛe din hârtie; tablouri
cu sau f|r| rame; toc|toare de hârtie (articole
de birou); felicit|ri; cartele telefonice
pre-pl|tite (necodificate magnetic) din hârtie
sau carton; reprezent|ri grafice; reproduceri
grafice; broÕuri; c|rÛi de vizit|; vederi poÕtale;
albume; flyere; pliante; afiÕe; voucher-ere
tip|rite; carduri din hârtie sau carton (material
tip|rit) pentru cadouri; produse de imprimerie.

18 Geamantane Õi valize; genÛi; rucsacuri;
portofele; portcarduri; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice Õi articole de Õel|rie;
îmbr|c|minte pentru animalele de companie;
zg|rzi pentru animale.
25 Articole de îmbr|c|minte Õi înc|lÛ|minte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri; juc|rii; articole de gimnastic| Õi de
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
(ornamente) pentru pomul de Cr|ciun; juc|rii
pentru animalele domestice; articole de
pescuit; echipament de pescuit; jocuri
automate; jocuri mecanice; taloane de bingo.
35 Publicitate; organizarea, gestionarea Õi
monitorizarea programelor de stimulare,
recompensare, loializare Õi fidelizare a
clienÛilor; servicii de fidelizare Õi loializare a
clienÛilor în scopuri comerciale, promoÛionale
Õi/sau publicitare; promovarea bunurilor Õi
serviciilor terÛilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate Õi fidelitate; servicii de
carduri de fidelitate; servicii de carduri de
loialitate; organizare, gestionare Õi
monitorizare a programelor de stimulare a
vânz|rilor; organizarea Õi administrarea
programelor de loialitate care implic|
discount-uri sau stimulente pentru client, în
scopul promov|rii produselor Õi serviciilor;
organizarea Õi administrarea unui program de
promovare a produselor Õi serviciilor ce
permite participanÛilor ca, prin intermediul
unui card, s| obÛin| puncte refolosibile,
reduceri la preÛul bunurilor Õi serviciilor, ori
servicii îmbun|t|Ûite; organizarea de campanii
publicitare Õi de promovare, pentru terÛi;
campanii de marketing; organizarea de
campanii de discount-uri în scopul promov|rii
produselor Õi serviciilor; promovarea
produselor Õi serviciilor altora, prin
distribuirea de materiale tip|rite Õi concursuri
de promovare; consultanÛ| privind
promovarea vânz|rilor; consultanÛ| privind
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vânz|rile promoÛionale; urm|rirea volumului
de vânz|ri pentru terÛi; închirierea de standuri
pentru vânzare; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou; servicii de control a stocurilor de
marf|; prelucrare administrativ| a ordinelor de
comand|; servicii de intermediere comercial|
între clienÛi Õi prestatorii de servicii Õi
produc|torii de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale; strângerea la un loc, în beneficiul
terÛilor, în cadrul unui centru comercial sau a
unui mall, a unei variet|Ûi de magazine en
detail, precum Õi restaurante, fast-food-uri,
s|li de cinema, locuri de joac| Õi de îngrijire
pentru copii, servicii de divertisment, educaÛie
Õi sport, saloane de frumuseÛe, servicii
bancare, pentru a permite clienÛilor s| vad| Õi
s| achiziÛioneze comod bunurile Õi s| utilizeze
Õi s| achiziÛioneze serviciile; strângerea la un
loc, în beneficiul terÛilor, pe internet, a unei
variet|Ûi de retaileri Õi prestatori de servicii,
într-un mall de tip virtual, pentru a permite
clienÛilor s| vad| Õi s| achiziÛioneze cât mai
comod bunurile Õi s| utilizeze Õi s|
achiziÛioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaÛii; strângerea la
un loc, în beneficiul terÛilor, de produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienÛilor s| le vad| Õi s| le
achiziÛioneze cât mai comod (aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, mall-uri, outlet-uri, prin cataloage de
vânzare prin corespondenÛ| sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping); servicii de promovare, pentru
terÛi, a mall-urilor, magazinelor, reÛelelor de
magazine; servicii de publicitate Õi
promovare, pentru terÛi, a s|lilor de jocuri,
centrelor de divertisment, parcurilor de
distracÛie, restaurantelor, serviciilor de

îngrijire a frumuseÛii, s|lilor de cinema;
servicii de promovare, pentru terÛi, a
produselor Õi serviciilor; cercet|ri pentru
afaceri; consultanÛ| pentru conducerea
afacerilor; agenÛii de import-export; agentÛi de
informaÛii comerciale; agenÛii de publicitate;
analiza preÛului de cost; difuzare de anunÛuri
Õi materiale publicitare; asistenÛ| în
conducerea Õi managementul afacerilor;
auditare; închiriere de automate de vânzare;
închiriere de maÕini Õi aparatur| de birou;
c|utare de sponsorizare; cercetarea pieÛei;
servicii pentru compararea preÛurilor;
compilarea informaÛiilor în baze de date
computerizate; prezentarea produselor prin
toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu am|nuntul; informaÛii Õi sfaturi
comerciale pentru consumatori; decorarea
vitrinelor pentru magazine; distribuire de
eÕantioane; organizarea de expoziÛii, târguri,
concursuri, festivaluri, prezent|ri de mod| în
scopuri publicitare, comerciale Õi de
promovare a vânz|rilor; închiriere de material
publicitar; închiriere de spaÛii publicitare;
închiriere de timp publicitar în mijloacele de
comunicare; publicitate prin poÕt|; vânzare la
licitaÛie; sondaje de opinie; studii de piaÛ|;
preg|tirea Õi publicarea de texte publicitare;
publicitate on-line într-o reÛea computerizat|;
publicitate televizat|; publicitate radiofonic|;
relaÛii publice; servicii de revista presei;
servicii de promovare a vânz|rilor pentru terÛi;
servicii de publicitate outdoor; publicitate Õi
promovarea vânz|rilor cu privire la bunuri Õi
servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaÛii sau pe cale electronic|;
demonstraÛii cu produse; marketing; cercet|ri
în marketing; studii de marketing; servicii de
achiziÛionare pentru alÛii (procurarea de bunuri
Õi servicii pentru alte afaceri); producÛia de
filme publicitare; servicii de telemarketing;
organizarea de campanii publicitare pentru
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mall-uri Õi centre comerciale; publicitate
pentru filme cinematografice Õi s|li de
cinema; intermedierea de contracte pentru
terÛi, privind vânzarea Õi cump|rarea de
m|rfuri; furnizare de ghiduri publicitare
online dotate cu funcÛie de c|utare pentru
m|rfuri Õi servicii ale altor comercianÛi online
de pe internet.
36 Emiterea de semne de valoare, inclusiv
carduri Õi voucher-ere, în ceea ce priveÕte
sistemele de fidelizare Õi loializare a clienÛilor;
emiterea de semne de valoare; servicii de
bancomate; asigur|ri; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; servicii
de administrare de imobile, Õi anume servicii
de închiriere, estimare a bunurilor imobiliare
Õi finanÛare; servicii de închiriere propriet|Ûi
imobiliare; agenÛii imobiliare; emiterea de
carduri de credit; emitere de cartele prepl|tite;
colectarea chiriilor; concesionari de bunuri
imobiliare; încheiere de contracte de închiriere
propriet|Ûi imobiliare; estim|ri financiare de
costuri de reparaÛii; estim|ri financiare;
estim|ri financiare imobiliare; estim|ri
imobiliare; evalu|ri de obiecte de art|;
consultaÛii Õi informaÛii în domeniul financiar
Õi imobiliar; servicii de finanÛare; închirieri de
apartamente; închirieri de spaÛii pentru
birouri; închirieri de spaÛii comerciale;
închiriere de spatii comerciale în mall-uri;
închirieri de propriet|Ûi imobiliare; închirieri
de exploat|ri agricole; tranzacÛii financiare;
consultaÛii Õi informaÛii în domeniul
asigur|rilor; servicii financiare legate de
propriet|Ûi imobiliare; agenÛii de colectare de
debite; servicii de creditare cu privire la
furnizarea de tichete de mas|; strângerea de
fonduri în scopuri caritabile; servicii de
închiriere Õi leasing cu privire la imobile;
leasing de spaÛii comerciale; servicii de
finanÛare; sponsorizarea financiar| a
activit|Ûilor de divertisment, sportive Õi

culturale. 
37 Servicii de construcÛii, reparaÛii Õi instalaÛii
referitoare la ansambluri rezidenÛiale, mall-uri,
centre comerciale, parcuri de divertisment,
centre de divertisment; servicii de instalare,
reparare Õi întreÛinere de maÕini Õi aparate de
amuzament; servicii de construire Õi
întreÛinere a piscinelor; servicii referitoare la
construcÛia Õi reparaÛii de cl|diri, parc|ri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transmisie;
servicii de închiriere de echipamente de
construcÛii; instalarea Õi repararea de aparate
de aer condiÛionat; instalare Õi reparaÛii de
antrepozite; instalare Õi reparaÛii de aparate
electrice; instalare Õi reparare de ascensoare;
întreÛinere, reparaÛii, sp|larea Õi cur|Ûarea
automobilelor; instalarea, mentenanÛ| Õi
reparaÛia maÕinilor Õi echipamentelor de
birouri; instalarea, mentenanÛa Õi reparaÛia de
hardware pentru computere; repararea Õi
întreÛinerea aparatelor de proiecÛie pentru
cinema; cur|Ûarea interiorului cl|dirilor;
construcÛia standurilor de expoziÛii Õi
magazine; informaÛii  în domeniul
construcÛiilor Õi reparaÛiilor; supervizarea
lucr|rilor de construcÛii; cur|Ûarea drumurilor;
demol|ri de construcÛii; cur|Ûarea hainelor;
deratizare; servicii de dezinfectare a cl|dirilor;
cur|Ûarea la exterior a edificiilor; etanÕarea
cl|dirilor; instalarea de uÕi Õi ferestre; servicii
de instalaÛii Õi reparaÛii telefoane; cur|Ûarea
geamurilor; instalare Õi reparaÛii pentru
instalaÛii de înc|lzire; lucr|ri de izolare a
cl|dirilor, restaurare de mobilier Õi opere de
art|; staÛii de service (realimentarea cu
carburant Õi mentenanÛ|); construcÛii
subacvatice; reparaÛii subacvatice; lucr|ri de
tencuire; zid|rie; lucr|ri de zugr|vit;
consultanÛ| în materie de construcÛii;
sp|l|torii auto; reumplerea cartuÕelor de toner.
39 Servicii de transport; servicii de ambalare
Õi depozitare a m|rfurilor; servicii de curierat
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(mesaje sau m|rfuri); distribuÛie Õi livrare de
bunuri, colete, scrisori; servicii de localizare Õi
urm|rire de colete Õi scrisori; antrepozitare;
informaÛii în domeniul traficului Õi/sau
transportului; depozitarea fizica a datelor sau
documentelor stocate electronic; închirierea
depozitelor; închirierea de containere de
depozitare; servicii de expediere; servicii de
expediÛie de m|rfuri; închirierea spaÛiilor de
parcare; înmagazinarea; livrarea de m|rfuri;
mut|ri; servicii de manipulare Õi înc|rcare a
m|rfii; transport de valori; livrarea de ziare;
livrarea de flori; transport de c|l|tori;
organizarea de c|l|torii; agenÛii de turism;
organizare de circuite turistice Õi excursii;
închiriere de maÕini; servicii de Õoferie;
servicii de remorcare; rezervare de locuri
pentru c|l|torii (transport); servicii de
localizare de vehicule.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; servicii oferite de centre
de divertisment; servicii oferite de parcuri de
amuzament; servicii de divertisment oferite
prin intermediul toboganelor cu ap|; închiriere
de echipamente Õi aparate de divertisment;
servicii oferite de s|li de jocuri Õi centre de
jocuri; divertisment sub form| de atracÛii în
parcuri de divertisment sau mall-uri; servicii
de divertisment sub form| de spectacole în
parcuri de divertisment sau mall-uri;
divertisment sub form| de prestaÛii live f|cute
de un personaj animat; furnizare de instalaÛii
recreative; oferirea de informaÛii în materie de
divertisment, prin toate canalele de
comunicare; divertisment on-line, radiofonic
Õi televizat; producÛia de filme (cu excepÛia
celor publicitare); servicii de educaÛie Õi
divertisment pentru copii Õi adulÛi; activit|Ûi
sportive; lecÛii de înot; activit|Ûi pentru timpul
liber Õi pl|cere desf|Õurate în scop educativ,
cultural, sportiv sau de divertisment;
organizarea de evenimente culturale,

educative, sportive sau de divertisment;
agenÛii de bilete; servicii de animatori; agenÛii
de modele pentru artiÕti; servicii oferite de
biblioteci Õi biblioteci mobile; scrierea de
texte, altele decât cele publicitare; publicare
de c|rÛi, ziare, reviste, manuale; servicii de
publicare de texte, altele decât textele
publicitare; publicare on-line; servicii de
casino; servicii de cinema; cluburi de noapte;
cluburi de s|n|tate; servicii oferite de cluburi
(educaÛie sau divertisment); organizarea Õi
conducerea de colocvii, conferinÛe, congrese,
simpozioane, workshop-uri, seminarii,
competiÛii sportive; organizarea Õi conducerea
de concursuri educative sau de divertisment;
organizarea de concursuri Õi evenimente
sportive; închirierea de decoruri pentru
spectacole; servicii de discotec|; exploatarea
publicaÛiilor on-line nedesc|rcabile;
exploatarea s|lilor de jocuri; exploatarea
terenurilor de golf; organizarea de expoziÛii în
scopuri culturale sau educative; proiecÛii de
filme cinematografice; servicii furnizate de
s|li de cinema; servicii de jocuri furnizate
online de la o reÛea computerizat|; organizarea
de loterii, tombole; organizarea de baluri, de
petreceri, de carnavaluri, de concursuri de
frumuseÛe, în scopuri de divertisment;
organizarea de concerte; planificarea de
recepÛii (servicii de divertisment); informaÛii
în materie de recreere; reprezentaÛii teatrale;
rezervarea de locuri pentru spectacole;
producÛie de spectacole; exploatarea
instalaÛiilor sportive; prezentarea de
spectacole live; studiouri de înregistrare;
subtitrare; servicii de traducere; furnizarea de
servicii educaÛionale Õi de divertisment pentru
copii, prin intermediul grupurilor de joac|;
servicii de divertisment oferite de locuri de
joac| pentru copii; servicii de educaÛie Õi
divertisment oferite în gr|diniÛe Õi centre after
school; închirierea de filme cinematografice;
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distribuire de filme cinematografice; circuri;
servicii oferite de un disc-jockey; organizarea
de spectacole de mod| în scopul de
divertisment; producÛia de emisiuni radio Õi
tv; servicii de karaoke (exploatarea
echipamentelor de karaoke); închirierea de
juc|rii; închirierea de stadioane; închirierea de
echipament pentru sport, cu excepÛia
vehiculelor; servicii de fitness; servicii oferite
de un antrenor personal; informare via
hotlines sau call-centers în domeniul educaÛiei
Õi divertismentului; jocuri de noroc, pariuri,
pariuri sportive; închiriere de aparate pentru
cazino Õi aparate de jocuri; exploatarea de
agenÛii de pariuri; închiriere de aparate Õi
accesorii cinematografice; servicii de
divertisment Õi educaÛie oferite în tabere
Õcolare; servicii de fotografiere; organizarea
de spectacole cu laser; servicii oferite de
piscine; oferirea de facilit|Ûi pentru practicarea
sporturilor de iarn|; training (instruire) cu
privire la vânz|ri; organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, educaÛionale sau de
divertisment.
42 Proiectare Õi dezvoltare hardware Õi
software; servicii de arhitectur|; autentificarea
operelor de art|; servicii de art| grafic| Õi
design; programare pentru calculatoare;
consultanÛ| IT; conversia datelor Õi a
programelor informatice; crearea, g|zduirea Õi
întreÛinerea site-urilor web pentru terÛi; design
de decoraÛiuni interioare; servicii de design
vestimentar; dezvoltare de programe de
calculator; servicii de motoare de c|utare pe
internet; închiriere de calculatoare Õi programe
informatice; planificare urban|; proiectarea
sistemelor informatice; actualizarea bazelor de
date informatice; stilism (estetic| industrial|);
cercetarea Õi dezvoltarea de noi produse
pentru terÛi; servicii de protecÛie anti-virus
pentru computere; digitalizarea documentelor
(scanare); oferirea temporar| de sofware

nedesc|rcabil pentru jocuri de calculator Õi
jocuri video; g|zduirea de conÛinut
multimedia Õi de divertisment pentru alÛii;
servicii de analiz| Õi cercetare industrial|.
43 Servicii de alimentaÛie public|, Õi anume
furnizarea de alimente Õi b|uturi în baruri,
restaurante, cafenele, cofet|rii, cantine,
restaurante cu autoservire, restaurante cu
servire rapid|, fast-food-uri; catering; servicii
de cazare temporar| sub forma caselor de
vacanÛ| (cazare temporar|), hoteluri, hosteluri,
moteluri, pensiuni; exploatarea terenului de
camping; rezerv|ri pentru caz|ri temporare;
închiriere de locuri de cazare temporar|;
închiriere de s|li de ÕedinÛ|; creÕe; închirierea
de echipamente de g|tit Õi vesel|; pensiuni
pentru animale; închirierea dozatoarelor de
ap| potabil|; închirierea de scaune, mese, feÛe
de mas| Õi îmbr|c|minte pentru scaune;
închirierea de corturi; închirierea de
construcÛii transportabile.
44 Servicii medicale pentru oameni; centre de
s|n|tate; case de convalescenÛ|; sfaturi
farmaceutice; servicii oferite de un psiholog;
servicii veterinare; servicii de frumuseÛe Õi
igien| pentru animale; servicii de frumuseÛe Õi
igien| destinate oamenilor; închirierea
instalaÛiilor sanitare; consultanÛ| în domeniul
cosmeticii; realizarea de amenaj|ri
peisagistice; fizioterapie; servicii de saun|;
solarii; servicii de tatuare; b|i publice; b|i
turceÕti; servicii de aromaterapie; servicii de
masaj; servicii de aranjare a florilor; servicii
spa pentru s|n|tate Õi medicin|; servicii de
frumuseÛe oferite de un spa de s|n|tate;
închirierea de instalaÛii sanitare; terapii cu
laser în scopuri medicinale; îndep|rtarea
p|rului cu laser; tratamente pentru reducerea
greut|Ûii; servicii de balneologie (servicii
medicale).
45 Servicii juridice; servicii de paz| Õi
protecÛie pentru bunuri Õi persoane; închiriere
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a articolelor vestimentare; licenÛierea
propriet|Ûii intelectuale; returnare de obiecte
g|site; servicii de supraveghere pentru copii
mici (baby sitting); servicii personalizate de
cump|r|turi pentru terÛi; servicii de
supraveghere la domiciliu pentru animalele de
companie (pet sitting); servicii matrimoniale;
servicii de reÛele de socializare on-line;
servicii de aflare a horoscopului; servicii de
mediere; închirierea de seifuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02254
(151) 31/03/2014
(732) S.C. ANCHOR GRUP S.A., Bd.

TimiÕoara, nr.26Z, Cl|direa Anchor
Plaza, et.11, Corp B, Biroul 11B01 Õi
et.12, Corp A, Biroul 12A01, sector 6,
061331, BUCURESTI ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREÔTI

(540)

FideliCARD by Anchor Grup

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Carduri magnetice Õi/sau codificate; carduri
magnetice codate; carduri magnetice codate
de fidelitate; carduri magnetice codate de
loializare a clienÛilor; carduri cu band|
magnetic|; carduri cu cip electronic
codificate; carduri de identitate magnetice;
carduri de circuite integrate (carduri smart);
software pentru cititoare de carduri;
dispozitive pentru citirea cardurilor; carduri cu

date înregistrate electronic; carduri de
memorie; cartele prepl|tite de telefon
magnetice Õi/sau codificate; carduri de
discount magnetice codate; 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 pentru înregistrarea,
transmiterea, reproducerea sunetului sau
imaginilor; suporÛi de înregistrare magnetici,
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;
extinctoare; dispozitive de protecÛie, de uz
personal, împotriva accidentelor; acumulatori
electrici; aerometre; amplificatoare;
dispozitive de alarm|; anozi; antene; maÕini
de m|surat Õi sortat bani; busole; desene
animate; telefoane; dispozitive hands-free
pentru telefoane; maÕini de facturat;
imprimante pentru calculator; lentile de
contact; magneÛi; microfoane; modemuri;
fiÕiere cu muzic| desc|rcabile; muzic| digital|
care poate fi desc|rcat| de pe internet; aparate
GPS; agende electronice; tonuri de apel
desc|rcabile pentru telefoane mobile; imagini
grafice desc|rcabile pentru telefone mobile;
imagini holografice; aparate Õi instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric; aparate pentru prelucrare de
informaÛii; programe înregistrate de operare
pe calculator; publicaÛii electronice
desc|rcabile; unit|Ûi de disc pentru computere;
programe de calculator (software desc|rcabil);
colaci de salvare; televizoare; software pentru
jocuri; software interactiv desc|rcabil pentru
divertisment; aplicaÛii software; dispozitive
portabile de traducere; alarme de incendiu;
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detectoare de fum; aparate de diagnosticare
(nu în scopuri medicale); etichete electronice
pentru m|rfuri; br|Û|ri de identificare
magnetice Õi codificate; m|nuÕi de protecÛie
contra accidentelor; magneÛi decorativi;
microfoane; plase de protecÛie împotriva
accidentelor; contoare de parcare; holograme;
panouri indicatoare luminoase sau mecanice;
panouri publicitare luminoase sau mecanice;
reclame luminoase; echipament pentru
karaoke; bancomate; fiÕiere audio,
audio-vizuale Õi video desc|rcabile.
14 Bijuterii; pietre preÛioase; gablonÛuri;
ceasuri; inele de chei (brelocuri); obiecte de
art| din metale preÛioase.
16 Carduri din hârtie sau carton (necodificate
magnetic); carduri de fidelitate din hârtie sau
carton (necodificate magnetic); carduri de
loializare a clienÛilor, din hârtie sau carton
(necodificate magnetic); publicaÛii tip|rite;
publicaÛii periodice; c|rÛi; reviste; ziare;
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 mobilelor);
materiale de instruire sau înv|Û|mânt (cu
excepÛia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar; obiecte de art|
gravate sau litografiate; atlase; batiste de
hârtie; bibliorafturi; bilete; calendare;
formulare (imprimate); plicuri; mape de birou;
dosare pentru documente (papet|rie); pungi
pentru microunde; dispozitive pentru sigilarea
plicurilor, pentru birouri; prosoape de hârtie;
prospecte; hârtie de ambalaj; cutii din carton
sau hârtie; materiale de ambalat cu bule; pungi
de hârtie pentru cadouri; cutii de cadou din
hârtie sau carton; maÕini de birou de sigilat;
sigilii, Õtampile; steguleÛe din hârtie; tablouri
cu sau f|r| rame; toc|toare de hârtie (articole
de birou); felicit|ri; cartele telefonice

pre-pl|tite (necodificate magnetic) din hârtie
sau carton; reprezent|ri grafice; reproduceri
grafice; broÕuri; c|rÛi de vizit|; vederi poÕtale;
albume; flyere; pliante; afiÕe; voucher-ere
tip|rite; carduri din hârtie sau carton (material
tip|rit) pentru cadouri; produse de imprimerie.
18 Geamantane Õi valize; genÛi; rucsacuri;
portofele; portcarduri; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice Õi articole de Õel|rie;
îmbr|c|minte pentru animalele de companie;
zg|rzi pentru animale.
25 Articole de îmbr|c|minte Õi înc|lÛ|minte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri; juc|rii; articole de gimnastic| Õi de
sport necuprinse în alte clase; decoraÛiuni
(ornamente) pentru pomul de Cr|ciun; juc|rii
pentru animalele domestice; articole de
pescuit; echipament de pescuit; jocuri
automate; jocuri mecanice; taloane de bingo.
35 Publicitate; organizarea, gestionarea Õi
monitorizarea programelor de stimulare,
recompensare, loializare Õi fidelizare a
clienÛilor; servicii de fidelizare Õi loializare a
clienÛilor în scopuri comerciale, promoÛionale
Õi/sau publicitare; promovarea bunurilor Õi
serviciilor terÛilor prin intermediul unui sistem
de carduri de loialitate Õi fidelitate; servicii de
carduri de fidelitate; servicii de carduri de
loialitate; organizare, gestionare Õi
monitorizare a programelor de stimulare a
vânz|rilor; organizarea Õi administrarea
programelor de loialitate care implic|
discount-uri sau stimulente pentru client, în
scopul promov|rii produselor Õi serviciilor;
organizarea Õi administrarea unui program de
promovare a produselor Õi serviciilor ce
permite participanÛilor ca, prin intermediul
unui card, s| obÛin| puncte refolosibile,
reduceri la preÛul bunurilor Õi serviciilor, ori
servicii îmbun|t|Ûite; organizarea de campanii
publicitare Õi de promovare, pentru terÛi;
campanii de marketing; organizarea de
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campanii de discount-uri în scopul promov|rii
produselor Õi serviciilor; promovarea
produselor Õi serviciilor altora, prin
distribuirea de materiale tip|rite Õi concursuri
de promovare; consultanÛ| privind
promovarea vânz|rilor; consultanÛ| privind
vânz|rile promoÛionale; urm|rirea volumului
de vânz|ri pentru terÛi; închirierea de standuri
pentru vânzare; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou; servicii de control a stocurilor de
marf|; prelucrare administrativ| a ordinelor de
comand|; servicii de intermediere comercial|
între clienÛi Õi prestatorii de servicii Õi
produc|torii de bunuri, în special în cadrul
centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale; strângerea la un loc, în beneficiul
terÛilor, în cadrul unui centru comercial sau a
unui mall, a unei variet|Ûi de magazine en
detail, precum Õi restaurante, fast-food-uri,
s|li de cinema, locuri de joac| Õi de îngrijire
pentru copii, servicii de divertisment, educaÛie
Õi sport, saloane de frumuseÛe, servicii
bancare, pentru a permite clienÛilor s| vad| Õi
s| achiziÛioneze comod bunurile Õi s| utilizeze
Õi s| achiziÛioneze serviciile; strângerea la un
loc, în beneficiul terÛilor, pe internet, a unei
variet|Ûi de retaileri Õi prestatori de servicii,
într-un mall de tip virtual, pentru a permite
clienÛilor s| vad| Õi s| achiziÛioneze cât mai
comod bunurile Õi s| utilizeze Õi s|
achiziÛioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaÛii; strângerea la
un loc, în beneficiul terÛilor, de produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienÛilor s| le vad| Õi s| le
achiziÛioneze cât mai comod (aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, mall-uri, outlet-uri, prin cataloage de
vânzare prin corespondenÛ| sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de

teleshopping); servicii de promovare, pentru
terÛi, a mall-urilor, magazinelor, reÛelelor de
magazine; servicii de publicitate Õi promovare,
pentru terÛi, a s|lilor de jocuri, centrelor de
divertisment, parcurilor de distracÛie,
restaurantelor, serviciilor de îngrijire a
frumuseÛii, s|lilor de cinema; servicii de
promovare, pentru terÛi, a produselor Õi
serviciilor; cercet|ri pentru afaceri;
consultanÛ| pentru conducerea afacerilor;
agenÛii de import-export; agentÛi de informaÛii
comerciale; agenÛii de publicitate; analiza
preÛului de cost; difuzare de anunÛuri Õi
materiale publicitare; asistenÛ| în conducerea
Õi managementul afacerilor; auditare;
închiriere de automate de vânzare; închiriere
de maÕini Õi aparatur| de birou; c|utare de
sponsorizare; cercetarea pieÛei; servicii pentru
compararea pre Ûurilor;  compilarea
informaÛiilor în baze de date computerizate;
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare pentru vânzarea cu am|nuntul;
informaÛii Õi sfaturi comerciale pentru
consumatori; decorarea vitrinelor pentru
magazine; distribuire de eÕantioane;
organizarea de expoziÛii, târguri, concursuri,
festivaluri, prezent|ri de mod| în scopuri
publicitare, comerciale Õi de promovare a
vânz|rilor; închiriere de material publicitar;
închiriere de spaÛii publicitare; închiriere de
timp publicitar în mijloacele de comunicare;
publicitate prin poÕt|; vânzare la licitaÛie;
sondaje de opinie; studii de piaÛ|; preg|tirea Õi
publicarea de texte publicitare; publicitate
on-line într-o reÛea computerizat|; publicitate
televizat|; publicitate radiofonic|; relaÛii
publice; servicii de revista presei; servicii de
promovare a vânz|rilor pentru terÛi; servicii de
publicitate outdoor; publicitate Õi promovarea
vânz|rilor cu privire la bunuri Õi servicii,
oferite prin mijloace de telecomunicaÛii sau pe
cale electronic|; demonstraÛii cu produse;
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marketing; cercet|ri în marketing; studii de
marketing; servicii de achiziÛionare pentru
alÛii (procurarea de bunuri Õi servicii pentru
alte afaceri); producÛia de filme publicitare;
servicii de telemarketing; organizarea de
campanii publicitare pentru mall-uri Õi centre
comerciale; publicitate pentru filme
cinematografice Õi s|li de cinema;
intermedierea de contracte pentru terÛi, privind
vânzarea Õi cump|rarea de m|rfuri; furnizare
de ghiduri publicitare online dotate cu funcÛie
de c|utare pentru m|rfuri Õi servicii ale altor
comercianÛi online de pe internet.
36 Emiterea de semne de valoare, inclusiv
carduri Õi voucher-ere, în ceea ce priveÕte
sistemele de fidelizare Õi loializare a clienÛilor;
emiterea de semne de valoare; servicii de
bancomate; asigur|ri; afaceri financiare;
afaceri monetare; afaceri imobiliare; servicii
de administrare de imobile, Õi anume servicii
de închiriere, estimare a bunurilor imobiliare
Õi finanÛare; servicii de închiriere propriet|Ûi
imobiliare; agenÛii imobiliare; emiterea de
carduri de credit; emitere de cartele prepl|tite;
colectarea chiriilor; concesionari de bunuri
imobiliare; încheiere de contracte de închiriere
propriet|Ûi imobiliare; estim|ri financiare de
costuri de reparaÛii; estim|ri financiare;
estim|ri financiare imobiliare; estim|ri
imobiliare; evalu|ri de obiecte de art|;
consultaÛii Õi informaÛii în domeniul financiar
Õi imobiliar; servicii de finanÛare; închirieri de
apartamente; închirieri de spaÛii pentru
birouri; închirieri de spaÛii comerciale;
închiriere de spatii comerciale în mall-uri;
închirieri de propriet|Ûi imobiliare; închirieri
de exploat|ri agricole; tranzacÛii financiare;
consultaÛii Õi informaÛii în domeniul
asigur|rilor; servicii financiare legate de
propriet|Ûi imobiliare; agenÛii de colectare de
debite; servicii de creditare cu privire la
furnizarea de tichete de mas|; strângerea de

fonduri în scopuri caritabile; servicii de
închiriere Õi leasing cu privire la imobile;
leasing de spaÛii comerciale; servicii de
finanÛare; sponsorizarea financiar| a
activit|Ûilor de divertisment, sportive Õi
culturale. 
37 Servicii de construcÛii, reparaÛii Õi instalaÛii
referitoare la ansambluri rezidenÛiale, mall-uri,
centre comerciale, parcuri de divertisment,
centre de divertisment; servicii de instalare,
reparare Õi întreÛinere de maÕini Õi aparate de
amuzament; servicii de construire Õi
întreÛinere a piscinelor; servicii referitoare la
construcÛia Õi reparaÛii de cl|diri, parc|ri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transmisie;
servicii de închiriere de echipamente de
construcÛii; instalarea Õi repararea de aparate
de aer condiÛionat; instalare Õi reparaÛii de
antrepozite; instalare Õi reparaÛii de aparate
electrice; instalare Õi reparare de ascensoare;
întreÛinere, reparaÛii, sp|larea Õi cur|Ûarea
automobilelor; instalarea, mentenanÛ| Õi
reparaÛia maÕinilor Õi echipamentelor de
birouri; instalarea, mentenanÛa Õi reparaÛia de
hardware pentru computere; repararea Õi
întreÛinerea aparatelor de proiecÛie pentru
cinema; cur|Ûarea interiorului cl|dirilor;
construcÛia standurilor de expoziÛii Õi
magazine; informaÛii în domeniul
construcÛiilor Õi reparaÛiilor; supervizarea
lucr|rilor de construcÛii; cur|Ûarea drumurilor;
demol|ri de construcÛii; cur|Ûarea hainelor;
deratizare; servicii de dezinfectare a cl|dirilor;
cur|Ûarea la exterior a edificiilor; etanÕarea
cl|dirilor; instalarea de uÕi Õi ferestre; servicii
de instalaÛii Õi reparaÛii telefoane; cur|Ûarea
geamurilor; instalare Õi reparaÛii pentru
instalaÛii de înc|lzire; lucr|ri de izolare a
cl|dirilor, restaurare de mobilier Õi opere de
art|; staÛii de service (realimentarea cu
carburant Õi mentenanÛ|); construcÛii
subacvatice; reparaÛii subacvatice; lucr|ri de
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tencuire; zid|rie; lucr|ri de zugr|vit;
consultanÛ| în materie de construcÛii;
sp|l|torii auto; reumplerea cartuÕelor de toner.
39 Servicii de transport; servicii de ambalare
Õi depozitare a m|rfurilor; servicii de curierat
(mesaje sau m|rfuri); distribuÛie Õi livrare de
bunuri, colete, scrisori; servicii de localizare Õi
urm|rire de colete Õi scrisori; antrepozitare;
informaÛii în domeniul traficului Õi/sau
transportului; depozitarea fizica a datelor sau
documentelor stocate electronic; închirierea
depozitelor; închirierea de containere de
depozitare; servicii de expediere; servicii de
expediÛie de m|rfuri; închirierea spaÛiilor de
parcare; înmagazinarea; livrarea de m|rfuri;
mut|ri; servicii de manipulare Õi înc|rcare a
m|rfii; transport de valori; livrarea de ziare;
livrarea de flori; transport de c|l|tori;
organizarea de c|l|torii; agenÛii de turism;
organizare de circuite turistice Õi excursii;
închiriere de maÕini; servicii de Õoferie;
servicii de remorcare; rezervare de locuri
pentru c|l|torii (transport); servicii de
localizare de vehicule.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; servicii oferite de centre
de divertisment; servicii oferite de parcuri de
amuzament; servicii de divertisment oferite
prin intermediul toboganelor cu ap|; închiriere
de echipamente Õi aparate de divertisment;
servicii oferite de s|li de jocuri Õi centre de
jocuri; divertisment sub form| de atracÛii în
parcuri de divertisment sau mall-uri; servicii
de divertisment sub form| de spectacole în
parcuri de divertisment sau mall-uri;
divertisment sub form| de prestaÛii live f|cute
de un personaj animat; furnizare de instalaÛii
recreative; oferirea de informaÛii în materie de
divertisment, prin toate canalele de
comunicare; divertisment on-line, radiofonic
Õi televizat; producÛia de filme (cu excepÛia
celor publicitare); servicii de educaÛie Õi

divertisment pentru copii Õi adulÛi; activit|Ûi
sportive; lecÛii de înot; activit|Ûi pentru timpul
liber Õi pl|cere desf|Õurate în scop educativ,
cultural, sportiv sau de divertisment;
organizarea de evenimente culturale,
educative, sportive sau de divertisment;
agenÛii de bilete; servicii de animatori; agenÛii
de modele pentru artiÕti; servicii oferite de
biblioteci Õi biblioteci mobile; scrierea de
texte, altele decât cele publicitare; publicare
de c|rÛi, ziare, reviste, manuale; servicii de
publicare de texte, altele decât textele
publicitare; publicare on-line; servicii de
casino; servicii de cinema; cluburi de noapte;
cluburi de s|n|tate; servicii oferite de cluburi
(educaÛie sau divertisment); organizarea Õi
conducerea de colocvii, conferinÛe, congrese,
simpozioane, workshop-uri, seminarii,
competiÛii sportive; organizarea Õi conducerea
de concursuri educative sau de divertisment;
organizarea de concursuri Õi evenimente
sportive; închirierea de decoruri pentru
spectacole; servicii de discotec|; exploatarea
publicaÛiilor on-line nedesc|rcabile;
exploatarea s|lilor de jocuri; exploatarea
terenurilor de golf; organizarea de expoziÛii în
scopuri culturale sau educative; proiecÛii de
filme cinematografice; servicii furnizate de
s|li de cinema; servicii de jocuri furnizate
online de la o reÛea computerizat|; organizarea
de loterii, tombole; organizarea de baluri, de
petreceri, de carnavaluri, de concursuri de
frumuseÛe, în scopuri de divertisment;
organizarea de concerte; planificarea de
recepÛii (servicii de divertisment); informaÛii
în materie de recreere; reprezentaÛii teatrale;
rezervarea de locuri pentru spectacole;
producÛie de spectacole; exploatarea
instalaÛiilor sportive; prezentarea de
spectacole live; studiouri de înregistrare;
subtitrare; servicii de traducere; furnizarea de
servicii educaÛionale Õi de divertisment pentru
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copii, prin intermediul grupurilor de joac|;
servicii de divertisment oferite de locuri de
joac| pentru copii; servicii de educaÛie Õi
divertisment oferite în gr|diniÛe Õi centre after
school; închirierea de filme cinematografice;
distribuire de filme cinematografice; circuri;
servicii oferite de un disc-jockey; organizarea
de spectacole de mod| în scopul de
divertisment; producÛia de emisiuni radio Õi
tv; servicii de karaoke (exploatarea
echipamentelor de karaoke); închirierea de
juc|rii; închirierea de stadioane; închirierea de
echipament pentru sport, cu excepÛia
vehiculelor; servicii de fitness; servicii oferite
de un antrenor personal; informare via
hotlines sau call-centers în domeniul educaÛiei
Õi divertismentului; jocuri de noroc, pariuri,
pariuri sportive; închiriere de aparate pentru
cazino Õi aparate de jocuri; exploatarea de
agenÛii de pariuri; închiriere de aparate Õi
accesorii cinematografice; servicii de
divertisment Õi educaÛie oferite în tabere
Õcolare; servicii de fotografiere; organizarea
de spectacole cu laser; servicii oferite de
piscine; oferirea de facilit|Ûi pentru practicarea
sporturilor de iarn|; training (instruire) cu
privire la vânz|ri; organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, educaÛionale sau de
divertisment.
42 Proiectare Õi dezvoltare hardware Õi
software; servicii de arhitectur|; autentificarea
operelor de art|; servicii de art| grafic| Õi
design; programare pentru calculatoare;
consultanÛ| IT; conversia datelor Õi a
programelor informatice; crearea, g|zduirea Õi
întreÛinerea site-urilor web pentru terÛi; design
de decoraÛiuni interioare; servicii de design
vestimentar; dezvoltare de programe de
calculator; servicii de motoare de c|utare pe
internet; închiriere de calculatoare Õi programe
informatice; planificare urban|; proiectarea
sistemelor informatice; actualizarea bazelor de

date informatice; stilism (estetic| industrial|);
cercetarea Õi dezvoltarea de noi produse
pentru terÛi; servicii de protecÛie anti-virus
pentru computere; digitalizarea documentelor
(scanare); oferirea temporar| de sofware
nedesc|rcabil pentru jocuri de calculator Õi
jocuri video; g|zduirea de conÛinut
multimedia Õi de divertisment pentru alÛii;
servicii de analiz| Õi cercetare industrial|.
43 Servicii de alimentaÛie public|, Õi anume
furnizarea de alimente Õi b|uturi în baruri,
restaurante, cafenele, cofet|rii, cantine,
restaurante cu autoservire, restaurante cu
servire rapid|, fast-food-uri; catering; servicii
de cazare temporar| sub forma caselor de
vacanÛ| (cazare temporar|), hoteluri, hosteluri,
moteluri, pensiuni; exploatarea terenului de
camping; rezerv|ri pentru caz|ri temporare;
închiriere de locuri de cazare temporar|;
închiriere de s|li de ÕedinÛ|; creÕe; închirierea
de echipamente de g|tit Õi vesel|; pensiuni
pentru animale; închirierea dozatoarelor de
ap| potabil|; închirierea de scaune, mese, feÛe
de mas| Õi îmbr|c|minte pentru scaune;
închirierea de corturi; închirierea de
construcÛii transportabile.
44 Servicii medicale pentru oameni; centre de
s|n|tate; case de convalescenÛ|; sfaturi
farmaceutice; servicii oferite de un psiholog;
servicii veterinare; servicii de frumuseÛe Õi
igien| pentru animale; servicii de frumuseÛe Õi
igien| destinate oamenilor; închirierea
instalaÛiilor sanitare; consultanÛ| în domeniul
cosmeticii; realizarea de amenaj|ri
peisagistice; fizioterapie; servicii de saun|;
solarii; servicii de tatuare; b|i publice; b|i
turceÕti; servicii de aromaterapie; servicii de
masaj; servicii de aranjare a florilor; servicii
spa pentru s|n|tate Õi medicin|; servicii de
frumuseÛe oferite de un spa de s|n|tate;
închirierea de instalaÛii sanitare; terapii cu
laser în scopuri medicinale; îndep|rtarea
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p|rului cu laser; tratamente pentru reducerea
greut|Ûii; servicii de balneologie (servicii
medicale).
45 Servicii juridice; servicii de paz| Õi
protecÛie pentru bunuri Õi persoane; închiriere
a articolelor vestimentare; licenÛierea
propriet|Ûii intelectuale; returnare de obiecte
g|site; servicii de supraveghere pentru copii
mici (baby sitting); servicii personalizate de
cump|r|turi pentru terÛi; servicii de
supraveghere la domiciliu pentru animalele de
companie (pet sitting); servicii matrimoniale;
servicii de reÛele de socializare on-line;
servicii de aflare a horoscopului; servicii de
mediere; închirierea de seifuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02255
(151) 31/03/2014
(732) S.C. ROTTA NATURA S.A., Ôos.

Br|ila DN2B, KM8+900DR, Camera
1, JudeÛul Buz|u, , BUZ{U
ROMANIA 

(540)

SILOBILL

  
(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, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinÛilor Õi pentru amprente dentare;
dezinfectanÛi; produse pentru distrugerea
d|un|torilor; fungicide, erbicide.
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 02256
(151) 31/03/2014
(732) MIHAI NICUSOR FLORIN, Aleea

Poarata Alba nr. 2-4, bl. 109A, sc. 1,
ap. 5, sector 6, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

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

(540)

BOCCA LUPO CUCINA ITALIANA

(591) Culori revendicate:verde,alb

  
(531) Clasificare Viena:030108; 030124;

270508; 270524; 290112;  
(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; pensule; maÕini de scris Õi
articole de birou (cu excepÛia mobilelor);
materiale de instruire sau înv|Û|mânt (cu
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excepÛia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; cliÕee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou.
39 Transport; ambalarea Õi depozitarea
m|rfurilor; organizarea de c|l|torii.
43 Servicii de alimentaÛie public|; servicii de
cazare temporar|.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02257
(151) 31/03/2014
(732) GHIMIÔI LUCIAN, Bd. Theodor

Pallady nr. 1, bl. 26, sc. 1, et. 10, ap.
40, sector 3, 032251, BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

Festivalul interactiv pentru întreaga
familie Amintiri din Copil|rie
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02258
(151) 31/03/2014
(732) GHIMIÔI LUCIAN, Bd. Theodor

Pallady nr. 1, bl. 26, sc. 1, et. 10, ap.
40, sector 3, 032251, BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

Parada internaÛional| a teatrelor pentru
copii
 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02259
(151) 31/03/2014
(732) S . C .  T O R U S  K O M P L E X

SOLUTIONS S.R.L., Ôos. Giurgiului
nr. 131, bl. 1, sc. 1, et. 3, ap. 12, sector
4, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(732) S . C .  T O R U S  P H A R M A
COMPANY S.R.L., Str. Banul
Antonache nr. 21, camera D1, et. 2,
ap. 3, sector 1, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(540)

TORUS pharma driven by science

(591) Culori revendicate:gri, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260101; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02220
(151) 31/03/2014
(732) S.C. BAUM S.R.L., Str. Tudor

Vladimirescu nr. 49, Jud. Sibiu,
555500, DUMBR{VENI ROMANIA

(740) S.C. MILMARK DESIGN S.R.L.,
Aleea Rotund| nr. 2, bl.H8, sc.2, et.4,
ap.38/1, sector 3 BUCUREÔTI

(540)

BAUM BET PARIURI SPORTIVE
www.baumbet.ro

(591) Culori revendicate:albastru, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:210301; 270508;

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

clase:
9 Jocuri pe calculator; programe de jocuri
video; programe desc|rcabile pentru jocuri
electronice; programe pentru jocuri video
interactive; discuri cu jocuri de calculator;
programe de jocuri video desc|rcabile;
software pentru jocuri de realitate virtual|;
programe desc|rcabile pentru jocuri pe
calculator; software pentru jocuri video pe
calculator; programe de jocuri informatice
multimedia interactive; programe de jocuri de
calculator înregistrate; jocuri video
programate incluse pe cartuse (software);
jocuri video pe discuri (software de
calculator); programe pentru jocuri de
calculator (software de calculator); jocuri
video (jocuri de calculator) sub form| de
programe de calculator înregistrate pe

suporturi de date; programe de jocuri pe
calculator înregistrate pe benzi (software);
programe de jocuri pe calculator descarcate de
pe internet (software); programe de jocuri pe
calculator pentru simularea tranzactiilor de
valori mobiliare (software); discuri pentru
jocuri video; casete pentru jocuri video;
cartuÕe pentru jocuri video (software); cartuÕe
pentru jocuri de calculator (software); carduri
de memorie pentru aparate de jocuri video.
28 Jocuri electronice portabile; jocuri video
portabile; jocuri video individuale; console de
jocuri portabile; jocuri de calculator portabile;
jocuri video electronice portabile; console
portabile pentru jocuri electronice;
joystick-uri pentru jocuri video; aparate pentru
jocuri de calculator; controlere pentru console
de jocuri; aparate de jocuri mecanice montate
separat; dispozitive de jocuri video tip arcada;
jocuri computerizate cu baterii Õi ecran LCD;
jocuri portabile cu afisaj cu cristale lichide;
maÕini de jocuri cu afiÕaj cu cristale lichide;
maÕini de jocuri mecanice care functioneaza
cu fise; jocuri portabile cu afisaje pe baz| de
cristale lichide; maÕini pentru jocurile de
noroc.
35 ComerÛ Õi servicii de informare a
consumatorilor Õi anume servicii de vânzare
cu amanuntul Õi cu ridicata în ceea ce priveÕte
produsele: software pentru jocuri, dispozitive
pentru stocarea de date, aparate pentru jocuri
video; import - export.
41 Jocuri de noroc; servicii de cazino, pariuri
Õi jocuri de noroc; închiriere de jocuri de
cazinou; servicii pentru operare de jocuri de
bingo computerizate; furnizare de instalaÛii
pentru cazinouri Õi pentru jocuri; divertisment
on-line; furnizare de jocuri de calculator
on-line; furnizare de jocuri on-line pe
calculator; jocuri on-line printr-o reÛea de
calculatoare; servicii de divertisment furnizate
on-line printr-o baz| de date computerizat|
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sau prin internet; furnizare de informaÛii
on-line cu privire la jocuri de calculator Õi la
îmbun|t|Ûirea jocurilor de calculator;
furnizare de informaÛii on-line în domeniul
divertismentului, dintr-o baz| de date
informatic| de pe internet; servicii în
domeniul jocurilor electronice, care includ
jocuri de calculator furnizate on-line sau
printr-o reÛea global| de calculatoare.
42 Proiectare de jocuri; proiectare de jocuri de
societate; elaborare de programe de calculator
pentru jocuri video Õi jocuri pe calculator;
proiectare de software pentru jocuri pe
calculator; dezvoltare de programe pentru
jocuri de calculator; elaborare de programe de
calculator pentru jocuri video; dezvoltare de
hardware de calculator pentru jocuri pe
calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02261
(151) 31/03/2014
(732) S.C. FUNVERTISING S.R.L., Bdul.

Aviatorilor nr. 60-62, et. 1, ap. 3,
sector 1, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

LECTURI URBANE

(591) Culori revendicate:albastru, alb
  
(531) Clasificare Viena:020101; 260401;

270502; 290104;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:

41 Organizarea de concursuri (educaÛie sau
divertisment); organizarea de concursuri
(educaÛie sau divertisment); servicii de cluburi
(divertisment sau educaÛie); informaÛii în
materie de educaÛie; informaÛii în materie de
divertisment; informaÛii în materie de
divertisment; divertisment; planificarea de
recepÛii (divertisment); organizarea de
expoziÛii în scopuri culturale sau educative;
organizarea de expoziÛii în scopuri culturale
sau educative.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02234
(151) 31/03/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Cl|direa Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

ZU TRENDS
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie Õi tipografie;
fotografii; publicaÛii (ziare Õi reviste cu sau
f|r| caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare. 
35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou, baze de date; organizare de târguri Õi
expoziÛii în scop comercial, publicitar Õi de
promovare.
38 TelecomunicaÛii; difuzarea de programe
radio Õi/sau tv (programe Õi generice radio
Õi/sau tv); consultanÛ| în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuÛii
în spaÛiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
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41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; filmare, organizarea de
târguri Õi expoziÛii în scop educativ.
42 Crearea Õi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreÛinerea Õi g|zduirea de
pagini Õi site-uri web, furnizarea de motoare
de c|utare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02222
(151) 31/03/2014
(732) POP TUDOR-ADRIAN, Str. Ion

Manolescu nr. 1, bl. 124, sc. 1, et. 2,
ap. 12, sector 6, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

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

(540)

TP TUDOR POP
  
(531) Clasificare Viena:270515; 270519;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Ace de cravat|, butoni, ornamente, agrafe
ornamentale, curele de ceasuri, medalioane.
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Regruparea în avantajul terÛilor Õi
prezentarea acelor de cravat|, butonilor,
ornamentelor, agrafelor ornamentale, curelelor
de ceasuri, medalioanelor, îmbr|c|mintei,

înc|lÛ|mintei Õi articolelor care servesc la
acoperirea capului pentru a permite clienÛilor
s| le vad| Õi s| le achizitioneze cât mai
comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenÛ|,
prin mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web Õi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02214
(151) 31/03/2014
(732) S E R B A N E S C U  C O S M I N

MARCEL, Str. Constantin Dobrescu
nr. 2, bl.B10, sc. B, ap. 13, judeÛul
ArgeÕ, 110432, PITEÔTI ROMANIA

(540)

ACADEMIA DE CONTROL INTERN

 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02224
(151) 31/03/2014
(732) CENTRUL NAÚIONAL DE

FORMARE ÔI PERFECÚIONARE
A ANTRENORILOR ,  Bdul.
Basarabiei nr. 37-39, sector 2, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

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

(540)

C.N.F.P.A.

(591) Culori revendicate:roÕu, maro, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:090110; 200103;

200702; 260118; 270515; 290114;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02226
(151) 31/03/2014
(732) IRINESCU BOGDAN-DANIEL,

Aleea Domenii nr. 4, JudeÛul IaÕi, ,
IAÔI ROMANIA 

(540)

DULCIURI SINCERE!

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:270502; 290101;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, cacao Õi înlocuitori de cafea, f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine, produse de
patiserie Õi cofet|rie, îngheÛat| comestibil|.
35 Publicitate.
43 Servicii de alimentaÛie public|.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02227
(151) 31/03/2014
(732) IRINESCU BOGDAN-DANIEL,

Aleea Domenii nr. 4, JudeÛul IaÕi, ,
IAÔI ROMANIA 

(540)

Moo, elanul pofticios

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
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30 Cafea, cacao Õi înlocuitori de cafea, f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine, produse de
patiserie Õi cofet|rie, îngheÛat| comestibil|.
35 Publicitate.
43 Servicii de alimentaÛie public|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02228
(151) 31/03/2014
(732) IRINESCU BOGDAN-DANIEL,

Aleea Domenii nr. 4, JudeÛul IaÕi, ,
IAÔI ROMANIA 

(540)

Moo Gelato CEA MAI BUN{
ÎNGHEÚAT{ DIN ORAÔ!

(591) Culori revendicate:portocaliu, maro,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270508;

270515; 290113;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, cacao Õi înlocuitori de cafea, f|in| Õi
preparate f|cute din cereale, pâine, produse de
patiserie Õi cofet|rie, îngheÛat| comestibil|.
35 Publicitate.
43 Servicii de alimentaÛie public|.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02229
(151) 31/03/2014
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
H|rman, judeÛul BraÕov, 507085,
COMUNA H{RMAN ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. LucreÛiu
P|tr|Õcanu nr. 2, sc.B, ap.2, JudeÛul
Bac|u BAC{U

(540)

FERTILITY STEM
  
(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 bebelusi;
suplimente alimentare pentru oameni Õi
animale; plasturi Õi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinÛilor Õi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor d|un|toare; fungicide, ierbicide.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 02221
(151) 31/03/2014
(732) S.C. RomVentures S.R.L., Str.

Onisifor Ghibu nr. 1, judeÛul Cluj,
400185, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Onyx Beacon
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Produse software (programe pentru
calculator).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02235
(151) 31/03/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Cl|direa Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

POLIÚIA MUZICII

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie Õi tipografie;
fotografii; publicaÛii (ziare Õi reviste cu sau
f|r| caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou, baze de date; organizare de târguri Õi
expoziÛii în scop comercial, publicitar Õi de
promovare.
38 TelecomunicaÛii; difuzarea de programe
radio Õi/sau tv (programe Õi generice radio
Õi/sau tv); consultanÛ| în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuÛii
în spaÛiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; filmare, organizarea de
târguri Õi expoziÛii în scop educativ.
42 Crearea Õi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, intreÛinerea Õi g|zduirea de
pagini Õi site-uri web, furnizarea de motoare
de c|utare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02236
(151) 31/03/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Cl|direa Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

FEATURING DL. RIM{
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie Õi tipografie;
fotografii; publicaÛii (ziare Õi reviste cu sau
f|r| caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou, baze de date; organizare de târguri Õi
expoziÛii în scop comercial, publicitar Õi de
promovare.
38 TelecomunicaÛii; difuzarea de progranae
radio Õi/sau tv (programe Õi generice radio
Õi/sau tv); consultanÛ| în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuÛii
în spaÛiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; filmare, organizarea de
târguri Õi expoziÛii în scop educativ.
42 Crearea Õi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreÛinerea Õi g|zduirea de
pagini Õi site-uri web, furnizarea de motoare
de c|utare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02237
(151) 31/03/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Cl|direa Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

POPESCU & FLICK

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

16 Produse de imprimerie Õi tipografie;
fotografii; publicaÛii (ziare Õi reviste cu sau
f|r| caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou, baze de date; organizare de târguri Õi
expoziÛii în scop comercial, publicitar Õi de
promovare.
38 TelecomunicaÛii; difuzarea de programe
radio Õi/sau tv (programe Õi generice radio
Õi/sau tv); consultanÛ| în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuÛii
în spaÛiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; filmare, organizarea de
târguri Õi expoziÛii în scop educativ.
42 Crearea Õi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, intreÛinerea Õi g|zduirea de
pagini Õi site-uri web, furnizarea de motoare
de c|utare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02238
(151) 31/03/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Cl|direa Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

SMILE TV
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie Õi tipografie;
fotografii; publicaÛii (ziare Õi reviste cu sau
f|r| caracter de periodice); articole delirau,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou, baze de date; organizare de târguri Õi
expoziÛii în scop comercial, publicitar Õi de
promovare.
38 TelecomunicaÛii; difuzarea de progranis
radio Õi/sau tv (programe Õi generice radio
Õi/sau tv); consultanÛ| în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuÛii
în spaÛiu virtual, respectiv pe înternet (internet
chatroom).
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; filmare, organizarea de
târguri Õi expoziÛii în scop educativ.
42 Crearea Õi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, intretinerea Õi g|zduirea de
pagini Õi site-uri web, furnizarea de motoare
de c|utare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02239
(151) 31/03/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Cl|direa Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

OMUL STR{ZII
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie Õi tipografie;
fotografii; publicaÛii (ziare Õi reviste cu sau
f|r| caracter de periodice); articole de birou,
imateriale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou, baze de date; organizare de târguri Õi
expoziÛii în scop comercial, publicitar Õi de
promovare
38 TelecomunicaÛii; difuzarea de programe
radio Õi/sau tv (programe Õi generice radio
Õi/sau tv); consultanÛ| în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuÛii
în spaÛiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms)
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; filmare, organizarea de
târguri Õi expoziÛii în scop educativ.
42 Crearea Õi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreÛinerea Õi g|zduirea de
pagini Õi site-uri web, furnizarea de motoare
de c|utare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02240
(151) 31/03/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Cl|direa Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

ADEV{R & PROVOCARE. VEZI DE
CE E ZU ÎN STARE!

 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie Õi tipografie;
fotografii; publicaÛii (ziare Õi reviste cu sau
f|r| caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou, baze de date; organizare de târguri Õi
expoziÛii în scop comercial, publicitar Õi de
promovare.
38 TelecomunicaÛii; difuzarea de programe
radio Õi/sau tv (programe Õi generice radio
Õi/sau tv); consultanÛ| în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuÛii
în spaÛiu virtual, respectiv pe interneti
(internet chatrooms).
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; filmare, organizarea de
târguri Õi expoziÛii în scop educativ.
42 Crearea Õi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreÛinerea Õi g|zduirea de
pagini Õi site-uri web, furnizarea de motoare
de c|utare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02230
(151) 31/03/2014
(732) SUTU MARIUS, Str. Emil RacoviÛ|

nr. 33, ap. 1, sector 4, , BUCUREÔTI
ROMANIA 

(732) BUDAU EMIL, Calea CrângaÕi nr. 6,
bl. 17A, sc. 2, ap. 88, sector 6, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

Hai la Casa!
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
37 ConstrucÛii; reparaÛii; servicii de instalaÛii.
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02241
(151) 31/03/2014
(732) S.C. BILLA ROMANIA S.R.L., Str.

Barbu V|c|rescu nr. 154-158, sector
2, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

MÂNDRU DE ROMÂNIA
  
(531) Clasificare Viena:050724; 050924;

090705; 270508;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peÕte, p|s|ri, vinat; extracte din

carne, fructe Õi legume conservate, uscate Õi
fierte; 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 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|.
31 Produse agricole, horticole, forestierasi
cereale.necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe Õi legume proaspete seminÛe, plante Õi
flori naturale; alimente pentru animale; malÛ.
32 Bere; ape minerale Õi gazoase Õi alte
b|uturi nealcoolice; b|uturi din fructe Õi
sucuri de fructe; siropuri Õi alte preparate
pentru fabricarea b|uturilor.
33 B|uturi alcoolice ( cu excepÛia berii).
34 Tutun; articole pentru fum|tori; chibrite.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraÛie comercial|; lucr|ri de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02231
(151) 31/03/2014
(732) ABDOLGAFUR MUSTAFA, Str.

Od|ii nr. 3, judeÛul Ilfov, 719241,
OTOPENI ROMANIA 

(540)

HELLTOX
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ÕtiinÛelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
Õi silviculturii; r|Õini artificiale în stare brut|,
materiale plastice în stare brut|; îngr|Õ|minte
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pentru p|mânt; compoziÛii extinctoare;
preparate pentru calirea Õi sudura metalelor;
produse chimice destinate conserv|rii
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaÛi/te industriei;
insecticide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02242
(151) 31/03/2014
(732) ASOCIAÚIA CLUB SPORTIV

MUNICIPAL DELTA AEGYSSUS
TULCEA, Str. Combustibilului nr. 6,
jude Ûul Tulcea,  ,  TULCEA
ROMANIA 

(540)

CLUB SPORTIV MUNICIPAL DELTA
AEGYSSUS TULCEA

(591) Culori revendicate:gri, negru, alb,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:210301; 270511;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02232
(151) 31/03/2014
(732) HUIBAN CRISTINA, Str. Fabrica de

GheaÛ| nr. 6, bl. 89, sc. B, ap. 54, et. 2,
sector 2, , BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

Capsuni cu Zahar
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Îmbr|c|minte, înc|lÛ|minte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02233
(151) 31/03/2014
(732) S.C. ANTENA TV GROUP S.A.,

Str. Gârlei nr. 1B, Cl|direa Grivco
Business Center, sector 1, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

ZU KIDS ON THE BLOCK

 
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie Õi tipografie;
fotografii; publicaÛii (ziare Õi reviste cu sau
f|r| caracter de periodice); articole de birou,
materiale publicitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou, baze de date; organizare de târguri Õi
expoziÛii în scop comercial, publicitar Õi de
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promovare.
38 TelecomunicaÛii; difuzarea de programe
radio Õi/sau tv (programe Õi generice radio
Õi/sau tv); consultanÛ| în domeniul
mass-media, furnizarea de camere de discuÛii
în spaÛiu virtual, respectiv pe internet (internet
chatrooms).
41 EducaÛie; instruire; divertisment; activit|Ûi
sportive Õi culturale; filmare, organizarea de
târguri Õi expoziÛii în scop educativ.
42 Crearea Õi dezvoltarea programelor de
calculator; crearea, întreÛinerea Õi g|zduirea de
pagini Õi site-uri web, furnizarea de motoare
de c|utare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02243
(151) 31/03/2014
(732) S.C. SUD MEDIA PRODUCTION

S.R.L., Str. Alexandru VlahuÛ|, bl. 1,
sc. 1, et. P, judeÛul Gorj, , TÂRGU JIU
ROMANIA 

(540)

SUD FM 92,3 Mhz - Târgu Jiu

(591) Culori revendicate:roÕu, alb
  
(531) Clasificare Viena:020901; 241711;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri

de birou.
38 TelecomunicaÛii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02245
(151) 31/03/2014
(732) MICU VLAD, Str. Gheorghe

RacoviÛ| bl. 202, sc. A, et. 2, ap. 12,
judeÛul Vaslui, , VASLUI ROMANIA

(540)

REDCON 1

(591) Culori revendicate:c|r|miziu (pantone
180C), alb

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

270711;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
6 Produse metalice folosite în domeniul
construcÛiilor( materiale metalurgice),
acoperiÕuri Õi sisteme de scurgere metalice
pentru construcÛii.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraÛie comercial|; lucr|ri
de birou; servicii de supermarket;regruparea
în avantajul terÛilor a produselor Õi serviciilor
diverse permiÛând consumatorilor, s| le
utilizeze, s| le vad| Õi s| le cumpere comod.
37 ConstrucÛii, reparaÛii, servicii de instalaÛii.
39 Transport, ambalare Õi depozitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02246
(151) 31/03/2014
(732) CRAMELE ODOBESTI S.A., Ôos.

Vrancei-Km 9, judeÛul Vrancea, ,
ODOBEÔTI ROMANIA 

(540)

FLOARE DE PELIN
  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
33 B|uturi alcoolice (cu excepÛia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02223
(151) 31/03/2014
(732) CENTRUL NAÚIONAL DE

FORMARE ÔI PERFECÚIONARE
A ANTRENORILOR ,  Bdul.
Basarabiei nr. 37-39, sector 2, ,
BUCUREÔTI ROMANIA 

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

(540)

CENTRUL NAÚIONAL DE FORMARE
Ô I  P E R F E C Ú I O N A R E  A
ANTRENORILOR

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 02247
(151) 31/03/2014
(732) ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV

OXYGEN, Str. Sânzieni nr. 2, bl. 30,
sc. 1, ap. 7, sector 2, 023662,
BUCUREÔTI ROMANIA 

(540)

Academia de Sah

(591) Culori revendicate:portocaliu, roÕu,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:210113; 270508;  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
28 Jocuri de Õah.
41 Antrenament (instruire); servicii de cluburi
(divertisment sau educaÛie); organizarea de
concursuri; educaÛie sau divertisment;
informaÛii în materie de educaÛie; servicii
specifice Õcolilor (educaÛie); academii
(educaÛie).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 02225
(151) 31/03/2014
(732) S.C. GECSAT S.A., Str. Armatei nr.

8 2 ,  J u d .  M u r e Õ ,  5 4 5 6 0 0 ,
TÂRN{VENI ROMANIA 

(540)

WOOLTECH

  
(511) Produse Õi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Vat| pentru ambalat, c|l|f|tuire; Ûes|tur|

din fibr| de sticl| pentru izolaÛie; fibr| de
sticl| pentru izolare; fibr| de sticl| pentru
izolaÛie; vat| de sticl| pentru izolare;
materialeneconductoare pentru reÛinerea
c|ldurii; lân| mineral|, izolator; materiale
neconductoare pentru reÛinerea c|ldurii; lân|
de zgur|, izolator; materiale de izolaÛie fonic|;
vat| mineral| pentru izolare; vat| mineral|,
izolator.

˜˜˜˜˜˜˜


