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(210) M 2012 07575
(151) 29.11.2012
(732) SZOLVEGY KFT SZOLNOK

SUCURSALA TÂRGU MUREŞ,
Str. Hunedoara nr. 31, Jud. Mureş,
5 4 0 2 1 9 ,  T Â R G U  M U R EŞ
ROMANIA 

(740) S.C. RASKAI MM BREVMARC
CONSULT S.R.L., Str. Unirii, nr. 3,
bl. D8, ap. 31, Jud. Cluj DEJ

(540)

TISZABOND
 

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, răşini artificiale în stare
brută, materiale plastice în stare brută;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
tananţi; adezivi pentru industrie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07551
(151) 29.11.2012
(732) S.C. BAUM CAS FIBRES S.R.L.,

B-dul Muncii nr. 18, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

armix

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb
 
(531) Clasificare Viena:250723; 270507;

270511; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice în legătură cu produsele din clasa
6: materiale de armare, din metal, pentru
beton.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, în legătura produsele din clasa 6:
materiale de armare, din metal, pentru beton.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii,
în legătură produsele din clasa 6: materiale de
armare, din metal, pentru beton.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07633
(151) 29.11.2012
(732) AZARIO ALINA, B-dul Traian nr. 6,

bl.S5, ap. 83, judeţul Neamţ, 610130,
PIATRA NEAMŢ ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
AUTORIZAT DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA PANTILIMON
MIHAI, B-dul Republicii nr. 13, et. II,
birou 20, judeţul Neamţ PIATRA
NEAMT

(540)

FESTIVAL INTERNATIONAL CLARA
HASKIL

(591) Culori revendicate:magenta, roşu
cărămiziu, verde deschis, ocru, galben,
kaki, albastru azur, albastru închis,
violet, negru, roz închis

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020316;

241713; 270515; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07658
(151) 29.11.2012
(732) FARM BIO DACIC S.R.L., Str.

Izvorului nr. 7, Jud. Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

FarmBioDacic

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu,
mov

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050521;

050702; 050721; 090110; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical alimente pentru sugari;
suplimente dietetice, plasturi, materiale de
pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, ierbicide.
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
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copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă, băuturi pe bază de cacao, cafea, ceai,
ciocolată, infuzii altele decât cele medicinale.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
extracte din fructe cu alcool.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07705
(151) 29.11.2012
(732) S.C. ROTON S.R.L., Sos. Bucium nr.

53, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(540)

MUSIQUERADE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07726
(151) 29.11.2012
(732) VÎRCOLACU CALIN BOGDAN,

Str. Rusciorului nr. 35, Judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Şosete de SIBIU
  
(531) Clasificare Viena:240905; 270507;

270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Prosoape din material textil. 
25 Îmbrăcăminte în special articole de lenjerie
intimă, tricouri, chiloţi, îmbrăcăminte de
noapte, pijamale, ciorapi, şosete, dresuri
(ciorap lung-pantalon), încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, manuşi;
jachete tricotate; fleeceuri (îmbrăcăminte);
lenjerie de baie (costume de baie); tricoturi;
pulovere; fulare; bluze şi alte asemenea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07715
(151) 29.11.2012
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

Regele Pescar
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne (inclusiv conserve de peşte), peşte,
păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07727
(151) 29.11.2012
(732) S.C. MAREEA COMTUR S.R.L.,

Str. Avram Iancu bl. H1/D, Jud.
Hunedoara, , DEVA ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

BLACK FRIDAY

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07716
(151) 29.11.2012
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

Lotca
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne (inclusiv conserve de peşte), peşte,
păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07728
(151) 29.11.2012
(732) S.C. BDO BUSINESS CENTER

S.R.L., Str. Sinzieni nr. 2, bl. 30, sc. 2,
ap. 56, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

INTERNATIONAL MEDICAL EXPO

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
  
(531) Clasificare Viena:020901; 241324;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07717
(151) 29.11.2012
(732) S.C. VINEXPERT INVEST S.R.L.,

Str. Constantin Dobrogeanu Gherea
nr. 126C, et. 1, cam 5, sector 1,
013767, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Chateau Odobesti
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice în general şi vinuri în
special.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07729
(151) 29.11.2012
(732) S.C. CASA NOBEL S.R.L., B-dul 15

Noiembrie, nr. 80, bl. C 24, et. 6, ap.
18, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

CASA NOBEL

(591) Culori revendicate:maro, verde
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 (531) Clasificare Viena:070124; 270105;
270511; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07718
(151) 29.11.2012
(732) JT INTERNATIONAL S.A., 1, Rue

de la Gabelle, 1211, GENEVA 26
ELVETIA 

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

(540)

COOLER
(300) Prioritate invocată:
 AM3300/2012/26.06.2012/AT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
34 Tutun; prelucrat sau brut şi capsule cu
tutun procesat.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07730
(151) 29.11.2012
(732) OLARIU MIHAI, Bd. Carol I nr. 51,

parter, ap. 5, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

E@SY CENTER
  
(531) Clasificare Viena:241717; 260201;

270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07719
(151) 29.11.2012
(732) ROVENTA LUCIAN ION, Str. Banu

Mărăcine nr. 24, bl. 1A, sc. D, ap. 35,
Jud.  Arad,  310150,  ARAD
ROMANIA 

(540)

webcam arad
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07707
(151) 29.11.2012
(732) S . C .  V R A N C I O A I A

TRADITIONAL S.R.L., Str.
Baltagului nr. 63, Sat Cut, judeţul
Neamţ, , COMUNA DUMBRAVA
ROŞIE ROMANIA 

(540)

  
(531) Clasificare Viena:011505; 020311;

110318; 130302;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07720
(151) 29.11.2012
(732) PAVEL CATALIN RADU, Al.

Adrian Dan Urucu nr. 1, bl. 20, sc. C,
et. 5, ap. 218, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PAVEL & ASSOCIATES ATTORNEYS
AT LAW

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:260205; 270515;

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

clase:
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci din 29.11.2012

(210) M 2012 07708
(151) 29.11.2012
(732) S.C. SABIO COSMETICS S.R.L.,

Bd. Aviatorilor nr. 66, et. 2, ap. 6,
sector 1, 011865, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Sabio
  
(531) Clasificare Viena:011521; 270501;

270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou referitor la clasa 3.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07721
(151) 29.11.2012
(732) SCUTARU IULIANA LUIZA, Str.

Mitropolit Andrei Saguna nr. 67A,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NATURACRETA

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis, verde oliv, verde kaki,
albastru azuriu

  
(531) Clasificare Viena:011515; 110308;

241725; 270515; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
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malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07709
(151) 29.11.2012
(732) COSMIN COSTIAN, Str. Horia

Măcelariu nr. 23-25, bl. XI/5, sc. B, et.
3, ap. 33, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

TIREBOUCHON
 
(531) Clasificare Viena:110114; 190725;

270509; 270510;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică, în special
baruri, bistrouri, restaurante, cafenele.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07731
(151) 29.11.2012
(732) S.C. PLACARI FAINE S.R.L., Str.

Iezer nr. 3, sc. A, et. 1, ap. 5, Judeţul
Sibiu, , SIBIU ROMANIA 

(740) ROVALCONS S.R.L. AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA -
IOACARA VALENTIN, Str.
Orizontului nr. 1, bl. R 10, ap. 27,
judeţul Prahova CÂMPINA

(540)

Placări Faine

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
 
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalare;
lucrări de pardosire şi placare a pereţilor. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07710
(151) 29.11.2012
(732) S.C. ASIG MANAGEMENT

BROKER DE ASIGURARE S.R.L.,
Str. Aleksandr Sergheevici Puskin nr.
22, ap. 2, sector 1, 011995,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASIGMANAGEMENT Broker de
Asigurare

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, gri

  
(531) Clasificare Viena:240103; 240905;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07711
(151) 29.11.2012
(732) S . C .  L A N D M A R K

MANAGEMENT S.R.L., Str. Nanu
Muscel nr. 8, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IMS 57
 
(531) Clasificare Viena:270517; 270717;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07722
(151) 29.11.2012
(732) S.C. CRIS-LINIE SOLUTIONS

SRL-D, Sat Coţofeneşti nr. 28, Jud.
Prahova, , VARBILAU ROMANIA 

(540)

TH 2012 The Hair. Driven by Passion
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(531) Clasificare Viena:020301; 020316;
140720; 270507; 270512; 270711;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07732
(151) 29.11.2012
(732) CB HEALTH NETWORK S.R.L.,

Sat Săftica, str. Fermei, nr. 5D1,
Judeţul Ilfov, , BALOTEŞTI
ROMANIA 

(540)

ClinicBouquet
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07712
(151) 29.11.2012
(732) SERDEAN OVIDIU IOAN, Bd. 1

Decembrie bl. 4A, sc. 2, ap. 11,
judeţul Hunedoara, , DEVA
ROMANIA 

(540)

CLUBUL INVESTITORILOR
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07723
(151) 29.11.2012
(732) VÎRCOLACU CALIN BOGDAN,

Str. Rusciorului nr. 35, Judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Ciorapi de SIBIU
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(531) Clasificare Viena:240905; 270507;
270515;  

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

24 Prosoape din material textil. 
25 Îmbrăcăminte în special articole de lenjerie
intimă, tricouri, chiloţi, îmbrăcăminte de
noapte, pijamale, ciorapi, şosete, dresuri
(ciorap lung-pantalon), încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, manuşi;
jachete tricotate; fleeceuri (îmbrăcăminte);
lenjerie de baie (costume de baie); tricoturi;
pulovere; fulare; bluze şi alte asemenea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07713
(151) 29.11.2012
(732) S.C. ISPA MANAGEMENT S.R.L.,

Calea Dorobanţilor nr. 111-135, bl.
9E, sc. B, et. 5, ap. 43, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

CAVI SMART MONITORING

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:160305; 260416;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:

9 Software pentru calculatoare.
42 Crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi a
programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07733
(151) 29.11.2012
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, clădirea Anchor
Plaza, et. 5, corp B, birou 5B01, sector
6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAROLI EDITIA DE 5 pentru toată
familia
(591) Culori revendicate:roşu, maro, verde
(531) Clasificare Viena:090110; 250119;

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

clase:
29 Carne, peşte, pasări şi vânat; extracte de
carne, ouă si lapte; cu excepţia tonului şi a
legumelor conservate în ulei.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administrarea afacerilor; lucrări
de birou, cu excepţia regrupării în beneficiul
terţilor, a unor produse (cu excepţia
transportului acestora), care să permită
clienţilor să vizualizeze şi să cumpere aceste
produse, şi anume de grăsimi şi uleiuri
comestibile, măsline conservate, ton şi legume
conservate în ulei, oţet, sosuri (condimente),
legume proaspete, în special măsline, bere,
ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
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nealcoolice, băuturi şi sucuri din fructe,
siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor si băuturi alcoolice, astfel de
servicii fiind furnizate de magazine cu
amănuntul, puncte de vânzare en-gros,
cataloage de comandă prin poştă sau prin
intermediul poştei electronice, de exemplu,
prin intermediul site-uri web sau a
programelor de televiziune de cumpărături,
servicii de vânzare pentru toate produsele
menţionate mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07714
(151) 29.11.2012
(732) S.C. SCANDIA ROMANA S.A., Str.

Morilor nr. 45, Jud. Sibiu, 550197,
SIBIU ROMANIA 

(740) ANDRA MUSATESCU CABINET
DE PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea 13 Septembrie, nr. 121, bl. 127,
ap. 21, sect. 5 BUCUREŞTI

(540)

Năvodul plin
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne (inclusiv conserve de peşte), peşte,
păsări şi vânat; extracte din carne; fructe şi
legume conservate, congelate, uscate şi fierte;
jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte şi
produse lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07724
(151) 29.11.2012
(732) VÎRCOLACU CALIN BOGDAN,

Str. Rusciorului nr. 35, Judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Ciorapi pantalon de SIBIU
 
(531) Clasificare Viena:240925; 270507;

270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Prosoape din material textil. 
25 Îmbrăcăminte în special articole de lenjerie
intimă, tricouri, chiloţi, îmbrăcăminte de
noapte, pijamale, ciorapi, şosete, dresuri
(ciorap lung-pantalon), încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, manuşi;
jachete tricotate; fleeceuri (îmbrăcăminte);
lenjerie de baie (costume de baie); tricoturi;
pulovere; fulare; bluze şi alte asemenea.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07725
(151) 29.11.2012
(732) VÎRCOLACU CALIN BOGDAN,

Str. Rusciorului nr. 35, Judeţul Sibiu,
, SIBIU ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA BIONPI, Calea
Dorobanţilor nr. 126-130, bl. 8, et. 9,
ap. 50, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Dresuri de SIBIU
 
(531) Clasificare Viena:240905; 270507;

270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
24 Prosoape din material textil. 
25 Îmbrăcăminte în special articole de lenjerie
intimă, tricouri, chiloţi, îmbrăcăminte de
noapte, pijamale, ciorapi, şosete, dresuri
(ciorap lung-pantalon), încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului, manuşi;
jachete tricotate; fleeceuri (îmbrăcăminte);
lenjerie de baie (costume de baie); tricoturi;
pulovere; fulare; bluze şi alte asemenea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07734
(151) 29.11.2012
(732) S.C. PET PRODUCT S.R.L., b-dul

Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, etaj 7,
ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
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
BUCUREŞTI

(540)

ENJOY
(591) Culori revendicate:roşu, galben,

albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:010105; 261110;

270508; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Şampoane pentru animalele de companie;
cosmetice pentru animale; deodorante pentru
animale de companie; produse de îndepartare
a petelor provocate de animalele de casă;
produse pentru împrospătarea respiraţiei
animalelor (nu în scop medical); produse de
curăţat pentru litiere; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse veterinare; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz veterinar;
dezinfectante; ciment pentru copitele
animalelor; produse pentru distrugerea
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animalelor dăunătoare; produse pentru
spălarea animalelor; coliere şi zgărzi
antiparazitare pentru animale; suplimente
alimentare pentru animale; suplimente
proteice pentru animale; celule stem pentru uz
veterinar; loţiuni de uz veterinar; remedii de
uz veterinar; medicamente de uz veterinar;
pesticide; scutece absorbante destinate
animalelor de companie; deodorante pentru
litierele animalelor de casă; preparate pentru
exterminarea puricilor; prafuri antipurici
pentru animale; vitamine pentru animale.
6 Clopoţei din metal pentru animale; cuşti
metalice pentru animalele sălbatice; lanţuri
metalice pentru animale; capcane din metal
pentru animalele sălbatice; plăcuţe metalice de
identificare pentru animale.
7 Maşini mecanice pentru distribuit hrană
pentru animale; pompe de aerare pentru
acvarii; maşini de tuns animalele; incubatoare
pentru ouă.
11 Aparate de filtrare pentru acvarii; aparate
de încălzire pentru acvarii; lămpi de iluminat
pentru acvarii.
16 Publicaţii tipărite referitoare la animale;
pungi de plastic pentru aruncarea
excrementelor animalelor de companie; palete
din carton pentru debarasarea excrementelor
animalelor de companie; afişe; calendare;
fotografii.
18 Îmbrăcăminte pentru animalele de
companie; zgărzi pentru animale; zgărzi
conţinând informaţii medicale, pentru
animalele de companie; zgărzi electronice
pentru animale de companie; hamuri pentru
animale; bice şi articole de şelărie; lese;
botniţe; tolbe de vânătoare; genţi; genţi pentru
transportul animalelor; pături pentru animale.
20 Coteţe pentru animale de companie;
culcuşuri pentru animale de companie;
culcuşuri portabile pentru animalele de
companie; perne pentru animalele de
companie; animale împăiate; mese de periat
pentru animale de companie; dispozitive

pentru transportarea animalelor de companie;
stâlpi de zgâriat pentru pisici; plăcute pentru
nume, nemetalice.
21 Cuşti pentru animalele de companie; litiere
pentru animale; piepteni pentru animale; truse
de îngrijit (perii şi pensule) pentru animale;
capcane pentru animale; iesle pentru animale;
terarii de apartament pentru animale; acvarii
de interior; capace pentru acvarii de interior;
colivii pentru pasări; inele pentru pasări;
scăldătoare pentru pasări; vase şi recipiente de
mâncare pentru animale de casă; lopăţele
pentru eliminarea rezidurilor animalelor de
companie; recipiente din plastic pentru
dozarea apei şi mâncării pentru animale de
companie; scăldătoare pentru pasări.
28 Jucării pentru animelele de companie;
momeli artificiale pentru vânătoare sau
pescuit; articole şi echipament de pescuit.
31 Hrană pentru animale; hrană pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animalele de companie; hârtie cu nisip pentru
litierele animalelor de companie; nisip aromat
pentru litierele animalelor de companie;
produse pentru litiere; animale vii; peşti vii;
pasări vii; nutreţ fortifiant pentru animale;
produse comestibile de mestecat pentru
animalele de companie; oase comestibile de
ros pentru animalele de companie; delicatese
comestibile pentru animalele de companie;
recompense comestibile pentru animalele de
companie; biscuiţi pentru animalele de
companie; alge pentru alimentaţia animalelor;
germeni de grâu pentru consum animal;
produse pentru îngrăşarea animalelor; sare
pentru animale; hrană pentru peştii din acvarii;
momeli vii pentru pescuit; amestecuri pentru
îngrăşarea păsărilor de curte; hrană şi seminţe
pentru păsări.
35 Regruparea în avantajul terţilor, în cadrul
magazinelor en-gross sau en-detail, ori în
cadrul magazinelor on-line, a animalelor vii,
a hranei, produselor şi accesoriilor destinate
animalelor de companie (exceptând
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transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze comod; servicii de
promovare a hranei, produselor şi accesoriilor
destinate animalelor de companie; organizarea
de târguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
publicitare şi de promovare a vânzărilor;
publicarea de texte publicitare; publicitate;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor; servicii de salvare a animalelor de
companie.
41 Organizarea de cursuri de îngrijire a
animalelor de casă; servicii de dresare a
animalelor; spectacole cu animale; servicii
oferite de grădini zoologice; organizarea de
competiţii şi evenimente sportive şi de
divertisment; publicare de texte, cu excepţia
textelor publicitare; publicarea electronica
on-line a cărţilor şi periodicelor; producţia de
emisiuni radio şi tv; servicii de fotografiere.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi
îngrijire a frumuseţii pentru animale; creşterea
animalelor; distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultura şi silvicultură;
servicii de tatuare a animalelor în scopul
identificării lor; servicii de inserare
subcutanată, în animale, de microcipuri, in
scopul urmăririi şi identificării lor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07735
(151) 29.11.2012
(732) S.C. PET PRODUCT S.R.L., b-dul

Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, etaj 7,
ap. 60, sector 3, , BUCUREŞTI
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
BUCUREŞTI

(540)

Mitzy Pentru pisici alintate

(591) Culori revendicate:turcoaz, negru
  
(531) Clasificare Viena:030106; 260411;

260415; 270502; 270503; 270511;
290112;  

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

3 Şampoane pentru animalele de companie;
cosmetice pentru animale; deodorante pentru
animale de companie; produse de îndepartare
a petelor provocate de animalele de casă;
produse pentru împrospătarea respiraţiei
animalelor (nu în scop medical); produse de
curăţat pentru litiere; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse veterinare; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz veterinar;
dezinfectante; ciment pentru copitele
animalelor; produse pentru distrugerea
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animalelor dăunătoare; produse pentru
spălarea animalelor; coliere şi zgărzi
antiparazitare pentru animale; suplimente
alimentare pentru animale; suplimente
proteice pentru animale; celule stem pentru uz
veterinar; loţiuni de uz veterinar; remedii de
uz veterinar; medicamente de uz veterinar;
pesticide; scutece absorbante destinate
animalelor de companie; deodorante pentru
litierele animalelor de casă; preparate pentru
exterminarea puricilor; prafuri antipurici
pentru animale; vitamine pentru animale.
6 Clopoţei din metal pentru animale; cuşti
metalice pentru animalele sălbatice; lanţuri
metalice pentru animale; capcane din metal
pentru animalele sălbatice; plăcuţe metalice de
identificare pentru animale.
7 Maşini mecanice pentru distribuit hrană
pentru animale; pompe de aerare pentru
acvarii; maşini de tuns animalele; incubatoare
pentru ouă.
11 Aparate de filtrare pentru acvarii; aparate
de încălzire pentru acvarii; lămpi de iluminat
pentru acvarii.
16 Publicaţii tipărite referitoare la animale;
pungi de plastic pentru aruncarea
excrementelor animalelor de companie; palete
din carton pentru debarasarea excrementelor
animalelor de companie; afişe; calendare;
fotografii.
18 Îmbrăcăminte pentru animalele de
companie; zgărzi pentru animale; zgărzi
conţinând informaţii medicale, pentru
animalele de companie; zgărzi electronice
pentru animale de companie; hamuri pentru
animale; bice şi articole de şelărie; lese;
botniţe; tolbe de vânătoare; genţi; genţi pentru
transportul animalelor; pături pentru animale.
20 Coteţe pentru animale de companie;
culcuşuri pentru animale de companie;
culcuşuri portabile pentru animalele de
companie; perne pentru animalele de
companie; animale împăiate; mese de periat
pentru animale de companie; dispozitive

pentru transportarea animalelor de companie;
stâlpi de zgâriat pentru pisici; plăcute pentru
nume, nemetalice.
21 Cuşti pentru animalele de companie; litiere
pentru animale; piepteni pentru animale; truse
de îngrijit (perii şi pensule) pentru animale;
capcane pentru animale; iesle pentru animale;
terarii de apartament pentru animale; acvarii
de interior; capace pentru acvarii de interior;
colivii pentru pasări; inele pentru pasări;
scăldătoare pentru pasări; vase şi recipiente de
mâncare pentru animale de casă; lopăţele
pentru eliminarea rezidurilor animalelor de
companie; recipiente din plastic pentru
dozarea apei şi mâncării pentru animale de
companie; scăldătoare pentru pasări.
28 Jucării pentru animelele de companie;
momeli artificiale pentru vânătoare sau
pescuit; articole şi echipament de pescuit.
31 Hrană pentru animale; hrană pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animalele de companie; hârtie cu nisip pentru
litierele animalelor de companie; nisip aromat
pentru litierele animalelor de companie;
produse pentru litiere; animale vii; peşti vii;
pasări vii; nutreţ fortifiant pentru animale;
produse comestibile de mestecat pentru
animalele de companie; oase comestibile de
ros pentru animalele de companie; delicatese
comestibile pentru animalele de companie;
recompense comestibile pentru animalele de
companie; biscuiţi pentru animalele de
companie; alge pentru alimentaţia animalelor;
germeni de grâu pentru consum animal;
produse pentru îngrăşarea animalelor; sare
pentru animale; hrană pentru peştii din acvarii;
momeli vii pentru pescuit; amestecuri pentru
îngrăşarea păsărilor de curte; hrană şi seminţe
pentru păsări.
35 Regruparea în avantajul terţilor, în cadrul
magazinelor en-gross sau en-detail, ori în
cadrul magazinelor on-line, a animalelor vii,
a hranei, produselor şi accesoriilor destinate
animalelor de companie (exceptând
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transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze comod; servicii de
promovare a hranei, produselor şi accesoriilor
destinate animalelor de companie; organizarea
de târguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
publicitare şi de promovare a vânzărilor;
publicarea de texte publicitare; publicitate;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor; servicii de salvare a animalelor de
companie.
41 Organizarea de cursuri de îngrijire a
animalelor de casă; servicii de dresare a
animalelor; spectacole cu animale; servicii
oferite de grădini zoologice; organizarea de
competiţii şi evenimente sportive şi de
divertisment; publicare de texte, cu excepţia
textelor publicitare; publicarea electronica
on-line a cărţilor şi periodicelor; producţia de
emisiuni radio şi tv; servicii de fotografiere.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi
îngrijire a frumuseţii pentru animale; creşterea
animalelor; distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultura şi silvicultură;
servicii de tatuare a animalelor în scopul
identificării lor; servicii de inserare
subcutanată, în animale, de microcipuri, in
scopul urmăririi şi identificării lor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07737
(151) 29.11.2012
(732) TRUŞCĂ RADU ADRIAN, Str.

Eroilor nr. 32, bl. 33, judeţul Braşov,
, PREDEAL ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

TABERE DE 5 STELE
 
(531) Clasificare Viena:020108; 060102;

241521; 260201; 270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, inclusiv distracţii,
organizarea şi susţinerea conferinţelor, servicii
de sport pentru campare, servicii de camping,
servicii de club (amuzament sau educaţie),
antrenament (instruire), antrenament
gimnastic, planificarea petrecerilor (distracţii),
servicii de tabere sportive, servicii de
campinguri de vacanţă (distracţii), servicii de
instruire, servicii de amuzament, informaţii
referitoare la educaţie, organizarea
competiţiilor (educaţionale sau de
amuzament), organizarea competiţiilor
sportive, servicii educaţionale, informaţii
despre posibilităţi de amuzament, furnizarea
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articolelor de recreere, fotografie, înregistrare
video, furnizarea de servicii de karaoke,
furnizarea facilităţilor sportive, închirierea
echipamentelor sportive, cu excepţia
vehiculelor, închirierea terenurilor de sport,
educaţie fizică, cronometrarea evenimentelor
sportive, organizarea şi susţinerea seminarilor
(instruire).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07736
(151) 29.11.2012
(732) POP CRISTIAN-LUDOVIC, B-dul

Burebista nr. 4, bl. D13, sc. 2, ap. 60,
et. 7, sector 3, , BUCUREŞTI
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
BUCUREŞTI

(540)

PETKULT

(591) Culori revendicate:maro, portocaliu

(531) Clasificare Viena:020721; 020725;
241715; 270501; 290112;  

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

3 Şampoane pentru animalele de companie;

cosmetice pentru animale; deodorante pentru
animale de companie; produse de îndepartare
a petelor provocate de animalele de casă;
produse pentru împrospătarea respiraţiei
animalelor (nu în scop medical); produse de
curăţat pentru litiere; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse veterinare; alimente şi substanţe
dietetice adaptate pentru uz veterinar;
dezinfectante; ciment pentru copitele
animalelor; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; produse pentru
spălarea animalelor; coliere şi zgărzi
antiparazitare pentru animale; suplimente
alimentare pentru animale; suplimente
proteice pentru animale; celule stem pentru uz
veterinar; loţiuni de uz veterinar; remedii de
uz veterinar; medicamente de uz veterinar;
pesticide; scutece absorbante destinate
animalelor de companie; deodorante pentru
litierele animalelor de casă; preparate pentru
exterminarea puricilor; prafuri antipurici
pentru animale; vitamine pentru animale.
6 Clopoţei din metal pentru animale; cuşti
metalice pentru animalele sălbatice; lanţuri
metalice pentru animale; capcane din metal
pentru animalele sălbatice; plăcuţe metalice de
identificare pentru animale.
7 Maşini mecanice pentru distribuit hrană
pentru animale; pompe de aerare pentru
acvarii; maşini de tuns animalele; incubatoare
pentru ouă.
11 Aparate de filtrare pentru acvarii; aparate
de încălzire pentru acvarii; lămpi de iluminat
pentru acvarii.
16 Publicaţii tipărite referitoare la animale;
pungi de plastic pentru aruncarea
excrementelor animalelor de companie; palete
din carton pentru debarasarea excrementelor
animalelor de companie; afişe; calendare;
fotografii.
18 Îmbrăcăminte pentru animalele de
companie; zgărzi pentru animale; zgărzi
conţinând informaţii medicale, pentru
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animalele de companie; zgărzi electronice
pentru animale de companie; hamuri pentru
animale; bice şi articole de şelărie; lese;
botniţe; tolbe de vânătoare; genţi; genţi pentru
transportul animalelor; pături pentru animale.
20 Coteţe pentru animale de companie;
culcuşuri pentru animale de companie;
culcuşuri portabile pentru animalele de
companie; perne pentru animalele de
companie; animale împăiate; mese de periat
pentru animale de companie; dispozitive
pentru transportarea animalelor de companie;
stâlpi de zgâriat pentru pisici; plăcute pentru
nume, nemetalice.
21 Cuşti pentru animalele de companie; litiere
pentru animale; piepteni pentru animale; truse
de îngrijit (perii şi pensule) pentru animale;
capcane pentru animale; iesle pentru animale;
terarii de apartament pentru animale; acvarii
de interior; capace pentru acvarii de interior;
colivii pentru pasări; inele pentru pasări;
scăldătoare pentru pasări; vase şi recipiente de
mâncare pentru animale de casă; lopăţele
pentru eliminarea rezidurilor animalelor de
companie; recipiente din plastic pentru
dozarea apei şi mâncării pentru animale de
companie; scăldătoare pentru pasări.
28 Jucării pentru animelele de companie;
momeli artificiale pentru vânătoare sau
pescuit; articole şi echipament de pescuit.
31 Hrană pentru animale; hrană pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animalele de companie; hârtie cu nisip pentru
litierele animalelor de companie; nisip aromat
pentru litierele animalelor de companie;
produse pentru litiere; animale vii; peşti vii;
pasări vii; nutreţ fortifiant pentru animale;
produse comestibile de mestecat pentru
animalele de companie; oase comestibile de
ros pentru animalele de companie; delicatese
comestibile pentru animalele de companie;
recompense comestibile pentru animalele de
companie; biscuiţi pentru animalele de
companie; alge pentru alimentaţia animalelor;

germeni de grâu pentru consum animal;
produse pentru îngrăşarea animalelor; sare
pentru animale; hrană pentru peştii din acvarii;
momeli vii pentru pescuit; amestecuri pentru
îngrăşarea păsărilor de curte; hrană şi seminţe
pentru păsări.
35 Regruparea în avantajul terţilor, în cadrul
magazinelor en-gross sau en-detail, ori în
cadrul magazinelor on-line, a animalelor vii,
a hranei, produselor şi accesoriilor destinate
animalelor de companie (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să le
vadă şi să le achiziţioneze comod; servicii de
promovare a hranei, produselor şi accesoriilor
destinate animalelor de companie; organizarea
de târguri şi expoziţii în scopuri comerciale,
publicitare şi de promovare a vânzărilor;
publicarea de texte publicitare; publicitate;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor; servicii de salvare a animalelor de
companie.
41 Organizarea de cursuri de îngrijire a
animalelor de casă; servicii de dresare a
animalelor; spectacole cu animale; servicii
oferite de grădini zoologice; organizarea de
competiţii şi evenimente sportive şi de
divertisment; publicare de texte, cu excepţia
textelor publicitare; publicarea electronica
on-line a cărţilor şi periodicelor; producţia de
emisiuni radio şi tv; servicii de fotografiere.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi
îngrijire a frumuseţii pentru animale; creşterea
animalelor; distrugerea animalelor dăunătoare
în agricultură, horticultura şi silvicultură;
servicii de tatuare a animalelor în scopul
identificării lor; servicii de inserare
subcutanată, în animale, de microcipuri, in
scopul urmăririi şi identificării lor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07738
(151) 29.11.2012
(732) SÎRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Arh. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21A,
sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Keymediator by KEYGROUP
 
(531) Clasificare Viena:270503; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; inclusiv consultanţă profesională în
afaceri, asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor, servicii de
consiliere pentru conducerea afacerilor,
expertize în afaceri, informaţii pentru afaceri,
investigaţii pentru afaceri, date referitoare la
afaceri, informaţii şi sfaturi pentru
consumatori, difuzarea de anunţuri publicitare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare, publicitate on line printr-o
reţea computerizată, publicare de texte
publicitare, prezentare de produse, prelucrare
de texte, relaţii publice, studiul pieţei, vânzări,
promovarea vânzărilor pentru terţi.

42 Creare şi menţinere site web.
45 Servicii de mediere; servicii juridice; alte
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor;
servicii juridice referitoare la înregistrarea
numelor de domenii, licenţe de proprietate
intelectuală, consiliere în proprietate
industrială şi intelectuală, precum şi servicii
de supraveghere în aceste domenii, arbitraj şi
servicii de arbitraj, gestionare drepturi de
autor, cercetări juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07739
(151) 29.11.2012
(732) SÎRBU CRISTINA ADRIANA, Str.

Arh. Ion Berindei nr. 3, bl. OD21A,
sc. B, et. 1, ap. 51, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Keymc by KEYGROUP
 
(531) Clasificare Viena:270503; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou; în special consultanţă profesională în
afaceri, consultanţă pentru organizarea
afacerii, asistenţă în conducerea şi
managementul afacerilor, servicii de
consiliere pentru conducerea afacerilor,
expertize în afaceri, informaţii pentru afaceri,
investigaţii pentru afaceri, date referitoare la
afaceri, informaţii şi sfaturi pentru
consumatori, difuzarea de anunţuri publicitare,
prezentarea produselor prin toate mijloacele
de comunicare, publicitate on line printr-o
reţea computerizată, publicare de texte
publicitare, prezentare de produse, prelucrare
de texte, relaţii publice, studiul pieţei, vânzări,
promovarea vânzărilor pentru terţi.
42 Creare şi menţinere site web.
45 Servicii juridice; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi pentru satisfacerea
unor nevoi individuale; în mod special
consultanţă pentru şi în materie de proprietate
intelectuală, servicii juridice referitoare la
afaceri, înregistrarea numelor de domenii,
licenţe de proprietate intelectuală, consiliere
în proprietate industrială şi intelectuală,
precum şi servicii de supraveghere în aceste
domenii, servicii de mediere, arbitraj şi
servicii de arbitraj, gestionare drepturi de
autor, cercetări juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07740
(151) 29.11.2012
(732) CROITORU ANDREEA, Str.

Corbenilor nr. 2bis, judeţul Argeş, ,
CURTEA DE ARGEŞ ROMANIA 

(540)

EREGIS
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor

comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07741
(151) 29.11.2012
(732) CROITORU ANDREEA, Str.

Corbenilor nr. 2bis, judeţul Argeş, ,
CURTEA DE ARGEŞ ROMANIA 

(540)

E-REGIS

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
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servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07742
(151) 29.11.2012
(732) S.C. MABEC TRADING S.R.L., Str.

Jean Steriadi nr. 30-38, bl. M10, sc. J,
et. P, ap. 128, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

MABEC Trading S.r.l. Energy
Experience

(591) Culori revendicate:alb, albastru
  
(531) Clasificare Viena:011716; 270508;

270515; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare, montare, reparaţii
pentru sisteme fotovoltaice şi termice,
utilizarea radiaţiilor solare directe şi difuze,
sisteme eolice, utilizarea energiei vântului,
instalaţii electrice noi şi de repunere în
funcţiune a celor existente, respectiv civile şi
industriale, de iluminat, de automatizări. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07743
(151) 29.11.2012
(732) TOP - BIOPSY S.R.L., B-dul Eroilor

nr. 28, bl. A2, parter, ap. 22, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

TOP - BIOPSY
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire.
44 Servicii medicale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07744
(151) 29.11.2012
(732) INTEGER GROUP L.L.C.,, West

Alaska  Drive  nr .  7245,  ,
LAKEWOOD S.U.A. COLORADO

(540)

INTEGER
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Promovarea vânzărilor; promovarea
comerţului cu amănuntul; servicii de
promovare; servicii de publicitate pentru
promovare; marketing de promovare; servicii
de marketing; servicii de marketing pentru
comerţul cu amănuntul şi de marketing pe
teren; servicii de publicitate; servicii de
publicitate pentru comerţul cu amănuntul;
producţia şi difuzarea de anunţuri publicitare;
asistenţă în afaceri pentru societăţi comerciale
şi industriale; managementul şi organizarea
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afacerilor, consultanţă şi asistenţă, informaţii
pentru mediul de afaceri; informaţii
comerciale; cercetare în afaceri; informaţii
statistice şi prelucrarea acestora; prelucrarea
datelor; achiziţionare de spaţiu publicitar
pentru terţi; închiriere de spaţiu publicitar;
achiziţionare de publicitate şi materiale
publicitare pentru terţi; şi închiriere de
publicitate şi materiale publicitare; publicitate
directă prin corespondenţă; cercetare de piaţă;
sondaje de opinie; publicitate radiofonică,
televizată, prin panouri publicitare şi în presă;
servicii de promovare şi publicitate; servicii
specifice agenţiilor de publicitate; servicii
specifice agenţiilor de marketing; planificare
şi cumpărare de media; publicitate, inclusiv
promovarea de produse şi servicii ale terţilor
prin acorduri de sponsorizare şi contracte de
licenţă în legătură cu evenimente sportive
internaţionale; promovarea bunurilor şi
serviciilor terţilor asigurând asocierea
bunurilor şi serviciilor sponsorilor cu un
program în cadrul căruia se acordă premii, o
competiţie sportivă şi activităţi sportive;
analiză de piaţă; contabilitate; reproducere de
documente; servicii specifice agenţiilor de
recrutare; închiriere de dispozitive şi
echipamente de birou; furnizarea serviciilor de
mai sus on-line de la o bază de date
electronică sau prin internet; compilarea de
anunţuri publicitare pentru a fi utilizate ca
pagini web pe internet; servicii de informare,
consultare şi consiliere în legătură cu cele de
mai sus.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07745
(151) 29.11.2012
(732) ASOCIATIA PRIETENILOR, Str.

Patrioţilor nr. 3, bl. PM17, sc. 3, et. 5,
ap. 140, sector 3, 032281,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

 
(531) Clasificare Viena:020101; 020301;

020501; 090725;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2012 07746
(151) 29.11.2012
(732) S.C. OPTINET ROMANIA S.R.L.,

Str. Miron Costin nr. 69/B, judeţul
Satu Mare, 440062, SATU MARE
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

inflecto
 
(531) Clasificare Viena:270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Produse optice: lentile optice, rame pentru
lentile, ochelari, ochelari de soare, ochelari de
protecţie pentru sport, aparate şi instrumente
pentru domeniul optic, toate accesoriile optice
cuprinse în clasa 9.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comerciala; lucrări de birou;
toate acestea aferente produselor menţionate
în clasa 9 şi a serviciilor menţionate în clasele
40 şi 44. 
40 Prelucrarea materialelor: şlefuirea sticlei
optice, polizare, tratament antireflex pentru
lentile.
44 Servicii prestate de opticieni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2012 07747
(151) 29.11.2012
(732) S.C. INTACT PUBLISHING S.R.L.,

Şos. Bucureşti-Ploieşti nr. 15, et. 4,
cam. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

JURNALUL DE WEEKEND
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de imprimerie şi tipografie;
fotografii; tipărituri; publicaţii (ziare şi reviste
cu sau fără caracter de periodice); articole de
birou, materiale publicitare.
28 Jocuri. 
35 Publicitate;gestiunea afacerilor
c o m e r c i a l e ; a d m i n i s t r a ţ i e
comercială;comunicare publică; difuzare de
anunţuri publicitare; distribuire de materiale
publicitare; publicare de texte dublicitare;
prezentare de produse, materiale publicitare
prin toate mijloacele de comunicare inclusiv
pentru vânzare; difuzare (distribuire) de
eşantioane; distribuire de materiale publicitare
(broşuri, prospecte, imprimate, eşantioane);
publicitate on-line; lucrări de birou, baze de
date; organizare de târguri şi expoziţii în scop
comercial, publicitar şi de promovare;
publicitate stradală; închiriere de spaţii
publicitare.
37 Asistenţă tehnică pentru producţia de
programe radio-Tv.
38 Telecomunicaţii; difuzare de programe
radio Tv (programe şi generice radio-Tv);
emisiuni televizate, radiofonice; consultanţă în
domeniul mass-media; furnizarea de camere
de discuţii în spaţiul virtual, respectiv pe
internet (internet chatrooms); agenţii de presă.
39 Distribuirea/difuzarea de publicaţii (ziare
şi reviste cu caracter de periodice), transport;
ambalarea şi depozitarea mărfurilor;
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distribuirea (livrarea) de produse; livrarea de
mărfuri comandate prin corespondenţă;
organizarea de călătorii, excursii şi croaziere.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; filmare, organizarea de
târguri şi expoziţii în scop educativ; reportaje
fotografice; fotoreportaje; publicare de cărţi;
publicare electronică on-line a cărţilor şi
periodicelor; organizarea de concursuri,
spectacole.

42 Crearea şi dezvoltarea calculatorelor şi a
programelor de calculator; crearea,
întreţinerea şi găzduirea de pagini şi site-uri,
furnizarea de motoare de căutare pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜




