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Publicate în 25.06.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2013

03960
18.06.2013 S.C. ALARM SERVICE D&D

S.R.L. BOTOSANI
ALARM SERVICE D&D PAZA SI
PROTECTIE

2 M 2013
04078

18.06.2013 S.C. ROMPATENT DESIGN
S.R.L.

ROMPATENT DESIGN

3 M 2013
04188

18.06.2013 S.C. JANIS CLUB S.R.L. Casino Jazz, Blues & Wine

4 M 2013
04189

18.06.2013 S.C. JANIS CLUB S.R.L. Jazz in the park

5 M 2013
04196

18.06.2013 CRISTEA RALUCA CATALINA ORIGINAL EVENTS

6 M 2013
04197

18.06.2013 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

F{T-FRUMOS din LACRIM{

7 M 2013
04198

18.06.2013 S.C. MURFATLAR ROMANIA
S.A.

F{T-FRUMOS

8 M 2013
04199

18.06.2013 S.C. PREFERA FOODS S.A. MENIU DE-A GATA

9 M 2013
04200

18.06.2013 S.C. PREFERA FOODS S.A. MENIU DE-A GATA

10 M 2013
04201

18.06.2013 S.C. PREFERA FOODS S.A. MENIU DE-A GATA

11 M 2013
04202

18.06.2013 S.C. PREFERA FOODS S.A. Capricii Õi Delicii

12 M 2013
04203

18.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

ECOFYT

13 M 2013
04204

18.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

COLONFIT

14 M 2013
04205

18.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

VITAMEN

15 M 2013
04206

18.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

OXIN

16 M 2013
04207

18.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

RITUAL

17 M 2013
04208

18.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

CANADIAN TEA

18 M 2013
04209

18.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

CEAI CANADIAN
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19 M 2013
04210

18.06.2013 S.C. CANADIAN
FARMACEUTICALS S.R.L.

ECOFIT MAGIC

20 M 2013
04211

18.06.2013 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Pachetul Xteen BCR

21 M 2013
04212

18.06.2013 IMAGE EXPERT S.R.L. STUDIO 33 BEAUTY POINT

22 M 2013
04217

18.06.2013 COMACCENT S.R.L. Accent BIJUTERII

23 M 2013
04218

18.06.2013 CRETUL LEONARD-CRISTIAN IMPERIUM

24 M 2013
04219

18.06.2013 OLARIU IULIANA CRISTINA FULNET

25 M 2013
04220

18.06.2013 OBREJA CLAUDIU-OVIDIU NERV

26 M 2013
04221

18.06.2013 S.C. ELAMI CONSULTING
S.R.L.

ACADETRA Academia Limbilor
Str|ine

27 M 2013
04222

18.06.2013 NOFAL JALAL SHiL

28 M 2013
04223

18.06.2013 S.C. BEFORE BUSINESS S.R.L. ASK ME ABOUT RO

29 M 2013
04224

18.06.2013 S.C. BEFORE BUSINESS S.R.L. FRIENDLY VAMPIRE

30 M 2013
04225

18.06.2013 S.C. NIXMANN TRADE S.R.L. d DELMAG MAGAZINUL TAU DE
ELECTRONICE

31 M 2013
04226

18.06.2013 S.C. NIXMANN TRADE S.R.L. NIXMANN

32 M 2013
04227

18.06.2013 POPA NICOLETA D.D.step ROMANIA

33 M 2013
04228

18.06.2013 SALAVASTRU CRISTIAN DENTALART IMPLANT

34 M 2013
04229

18.06.2013 TODOR FLORIN ALBA ENERGY

35 M 2013
04230

18.06.2013 S.C. SELGROS CASH &
CARRY S.R.L.

SELGROS CASH & CARRY Merit|

36 M 2013
04231

18.06.2013 S.C. ECOLIGHT ELECTRIC
S.R.L.

QUARK LET THERE BE LIGHT!

37 M 2013
04232

18.06.2013 S.C. bauMax Romania S.R.L. ALEGEREA MEÔTERILOR
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38 M 2013
04233

18.06.2013 S.C. bauMax Romania S.R.L. ALEGEREA MEÔTERILOR

39 M 2013
04234

18.06.2013 S.C. bauMax Romania S.R.L. Asculta-ti mesterul

40 M 2013
04235

18.06.2013 DUDUMAN ANDREI LUXOR COSMETICS VREAU SI EU

41 M 2013
04236

18.06.2013 S.C. ROMATERMIT
CONSTRUCT S.R.L.

RMT GROUP

42 M 2013
04237

18.06.2013 S.C. CONTROL ARHISOFT
MANAGEMENT S.R.L.

ARHISOFT CONTROL
MANAGEMENT

43 M 2013
04238

18.06.2013 S.C. RESTAURANT ANUL 1938 Il Destino RISTORANTE ITALIANO

44 M 2013
04239

18.06.2013 S.C. UNIVERSAL STRATEGIES
& PROTECTION SYSTEMS
S.R.L.

UNIVERSAL STRATEGIES &
PROTECTION SYSTEMS

45 M 2013
04240

18.06.2013 S.C. RED ALERT SECURITY
SYSTEM S.R.L.

RED ALERT SECURITY SYSTEM

46 M 2013
04241

18.06.2013 BOTTLING COMPANY -
GORNA BANIA

VITOSHA

47 M 2013
04242

18.06.2013 S.C. PET PRODUCT S.R.L. ENJOY

48 M 2013
04243

18.06.2013 S.C. PET PRODUCT S.R.L. ENJOY

49 M 2013
04244

18.06.2013 S.C. PET PRODUCT S.R.L. ENJOY

50 M 2013
04246

18.06.2013 PRIGOANA ADRIANA
CRISTINA

PUI DE CURTE

51 M 2013
04247

18.06.2013 S.C. INTERNET CORP S.R.L. RETAIL ARENA
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(210) M 2013 03960
(151) 18.06.2013
(732) S.C. ALARM SERVICE D&D

S.R.L. BOTOSANI, Str. Victoriei nr.
10, Judeţul Botoşani, , BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

ALARM SERVICE D&D PAZA SI
PROTECTIE
  
(531) Clasificare Viena:240115; 260116;

260119;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Servicii de formare profesională a
adulţilor. 
45 Servicii personale şi sociale, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor; servicii de
protecţie şi securitate, agenţii de detectivi,
monotorizare obiective (pază), escortă, pază
de zi şi nocturnă, cercetare privind persoane
dispărute, servicii funebre, de incinerare, pază
contra incendiilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04078
(151) 18.06.2013
(732) S.C. ROMPATENT DESIGN

S.R.L., Str. Matei Voievod nr.
115-123, bl. o2, sc. 3, et. 5, ap. 112,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ROMPATENT DESIGN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Consultanţă în materie de proprietate
intelectuală; servicii de supraveghere a
proprietăţii intelectuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04237
(151) 18.06.2013
(732) S.C. CONTROL ARHISOFT

MANAGEMENT S.R.L., Str.
Gheorghe Grigore Cantacuzino nr.
25C, camera 1-2, Judeţul Prahova,
100010, PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

ARHISOFT CONTROL
MANAGEMENT
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(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru

  
(531) Clasificare Viena:260304; 270507;

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

clase:
9 Software pentru calculatoare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04196
(151) 18.06.2013
(732) CRISTEA RALUCA CATALINA,

Str. Soldat Iosif Ion nr. 4, bl. 7 A1, sc.
2, et. 1, ap. 23, sector 3, 032035,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ORIGINAL EVENTS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04238
(151) 18.06.2013
(732) S.C. RESTAURANT ANUL 1938,

Str. Silvestru nr. 67, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Il Destino RISTORANTE ITALIANO

(591) Culori revendicate:alb, maro
  
(531) Clasificare Viena:051325; 270511;

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

clase:
43 Restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04197
(151) 18.06.2013
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr. 1, judetul
Cons tan ta ,  ,  MURFATLAR
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)
FĂT-FRUMOS din LACRIMĂ

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04239
(151) 18.06.2013
(732) S.C. UNIVERSAL STRATEGIES &

PROTECTION SYSTEMS S.R.L.,
Bdul. Splaiul Unirii nr. 16, et. 9, ap.
12, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

UNIVERSAL STRATEGIES &
PROTECTION SYSTEMS

(591) Culori revendicate:negru, bleu, alb, gri
  
(531) Clasificare Viena:020120; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04198
(151) 18.06.2013
(732) S.C. MURFATLAR ROMANIA

S.A., Str. Murfatlar nr. 1, judetul
Cons tan ta ,  ,  MURFATLAR
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

FĂT-FRUMOS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04199
(151) 18.06.2013
(732) S.C. PREFERA FOODS S.A., DN 1

km 392 + 600, Oiejdea, Judeţul Alba,
517293, COMUNA GÂLDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

MENIU DE-A GATA

(591) Culori revendicate:albastru închis
 (531) Clasificare Viena:110104; 260418;

270508; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04211
(151) 18.06.2013
(732) B A N C A  C O M E R C I A L A

ROMANA S.A., B-dul. Regina
Elisabeta, nr. 5, sector 3, 030016,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Pachetul Xteen BCR
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04240
(151) 18.06.2013
(732) S.C. RED ALERT SECURITY

SYSTEM S.R.L., Bdul. Splaiul Unirii
nr. 16, et. 9, ap. 12, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RED ALERT SECURITY SYSTEM

(591) Culori revendicate:negru, roşu

  (531) Clasificare Viena:240125; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

37 Servicii de instalare şi construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Educaţie şi instruire în domeniul pazei şi
protecţiei; organizare de cursuri teoretice şi
practice de calificare şi perfecţionare pentru
agenţii de pază.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 04200
(151) 18.06.2013
(732) S.C. PREFERA FOODS S.A., DN 1

km 392 + 600, Oiejdea, Judeţul Alba,
517293, COMUNA GÂLDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

MENIU DE-A GATA
(591) Culori revendicate:roşu, albastru

închis, verde, galben, portocaliu

 
(531) Clasificare Viena:190104; 250119;

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

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04224
(151) 18.06.2013
(732) S.C. BEFORE BUSINESS S.R.L.,

Str. Căderea Bastiliei nr. 1, et. 2, ap. 2,
camera 2, sector 1, , 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)

FRIENDLY VAMPIRE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în
18.06.2013

9

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

(531) Clasificare Viena:040521; 270501;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04201
(151) 18.06.2013
(732) S.C. PREFERA FOODS S.A., DN 1

km 392 + 600, Oiejdea, Judeţul Alba,
517293, COMUNA GÂLDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

MENIU DE-A GATA

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
închis, verde, galben, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:190104; 250119;

290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04225
(151) 18.06.2013
(732) S.C. NIXMANN TRADE S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 1, et. 7,
ap. 26, sectorul 3, , 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)

d DELMAG MAGAZINUL TAU DE
ELECTRONICE
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(591) Culori revendicate:albastru, negru

  
(531) Clasificare Viena:270502; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04202
(151) 18.06.2013
(732) S.C. PREFERA FOODS S.A., DN 1

km 392 + 600, Oiejdea, Judeţul Alba,
517293, COMUNA GÂLDA DE JOS
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, Bl. P53, Sc. A, Parter,
Ap. 1, Snagov Sat, Judeţul Ilfov COM.
SNAGOV

(540)

Capricii şi Delicii

(531) Clasificare Viena:270501; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de

carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
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
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04226
(151) 18.06.2013
(732) S.C. NIXMANN TRADE S.R.L.,

B-dul Unirii nr. 68, bl. K2, sc. 1, et. 7,
ap. 26, sectorul 3, , 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)

NIXMANN

(591) Culori revendicate:roşu, gri, negru
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(531) Clasificare Viena:260101; 270502;
290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04212
(151) 18.06.2013
(732) IMAGE EXPERT S.R.L., Str.

Escalei nr. 64, sector 2, 022684,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

STUDIO 33 BEAUTY POINT

(591) Culori revendicate:bronz (pantone
875C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270711;

290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04203
(151) 18.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tăbliţei nr. 4, INFINIT TOWER-etaj
5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ECOFYT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04241
(151) 18.06.2013
(732) BOTTLING COMPANY - GORNA

BANIA, 8, Mesechinka Str., 1373,
SOFIA BULGARIA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

VITOSHA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale; ape gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04204
(151) 18.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tăbliţei nr. 4, INFINIT TOWER-etaj
5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

COLONFIT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04205
(151) 18.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tăbliţei nr. 4, INFINIT TOWER-etaj
5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

VITAMEN
  

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
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de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor,
fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04188
(151) 18.06.2013
(732) S.C. JANIS CLUB S.R.L., Str. Horea

nr. 69, jud. Cluj, 405400, HUEDIN
ROMANIA 

(540)

Casino Jazz, Blues & Wine
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de festivaluri muzicale,
concerte şi/sau spectacole; cluburi, cluburi de
noapte; compoziţie muzicală; organizarea de
concursuri; dirijarea de concerte; dicoteca;
divertisment; închiriere de înregistrări sonore;
înregistrări sonore; music-hall; orchestre;
organizarea de baluri; spectacole live.
43 Baruri; cafenele; cafenele-restaurant;
restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04227
(151) 18.06.2013
(732) POPA NICOLETA, Bd. Unirii nr.

61, bl. F3, sc. 2, et. 6, ap. 601, sector
3, , 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)

D.D.step ROMANIA

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde,
roşu, albastru

  (531) Clasificare Viena:270511; 270515;
290115;  

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

25 Îmbrăcăminte , încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04206
(151) 18.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tăbliţei nr. 4, INFINIT TOWER-etaj
5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OXIN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04207
(151) 18.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tăbliţei nr. 4, INFINIT TOWER-etaj
5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RITUAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04189
(151) 18.06.2013
(732) S.C. JANIS CLUB S.R.L., Str. Horea

nr. 69, jud. Cluj, 405400, HUEDIN
ROMANIA 

(540)

Jazz in the park
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Organizarea de festivaluri muzicale,
concerte şi/sau spectacole; cluburi, cluburi de
noapte; compoziţie muzicală; organizarea de
concursuri; dirijarea de concerte; dicoteca;
divertisment; închiriere de înregistrări sonore;
înregistrări sonore; music-hall; orchestre;
organizarea de baluri; spectacole live.
43 Baruri; cafenele; cafenele-restaurant;
restaurante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04208
(151) 18.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tăbliţei nr. 4, INFINIT TOWER-etaj
5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CANADIAN TEA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04246
(151) 18.06.2013
(732) P R I G O A N A  A D R I A N A

CRISTINA, Str. Labirint nr. 84,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PUI DE CURTE
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
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40 Prelucrarea materialelor.
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,
horticultura şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04209
(151) 18.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tăbliţei nr. 4, INFINIT TOWER-etaj
5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CEAI CANADIAN
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,

ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04228
(151) 18.06.2013
(732) SALAVASTRU CRISTIAN, B-dul

Ferdinand I, nr. 174, bl. T1, et. 3, ap.
16,, , 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)

DENTALART IMPLANT

(591) Culori revendicate:gri, verde

  
(531) Clasificare Viena:020910; 270508;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
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pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04210
(151) 18.06.2013
(732) S . C .  C A N A D I A N

FARMACEUTICALS S.R.L., Str.
Tăbliţei nr. 4, INFINIT TOWER-etaj
5, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ECOFIT MAGIC
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04247
(151) 18.06.2013
(732) S.C. INTERNET CORP S.R.L., Str.

Puţul lui Zamfir nr. 28, sector 1,
011683, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RETAIL ARENA
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04229
(151) 18.06.2013
(732) TODOR FLORIN, Str. Diana nr. 21,

judeţul Alba, 517241, PICLISA-
ALBA IULIA ROMANIA 

(540)

ALBA ENERGY

(591) Culori revendicate:mov, verde, alb
  
(531) Clasificare Viena:270507; 270524;

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

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
materialelor şi produselor destinate
instalaţiilor electrice şi sistemelor de iluminat
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04230
(151) 18.06.2013
(732) S.C. SELGROS CASH & CARRY

S.R.L., Calea Bucureşti nr.231,
Judeţul Braşov, 500299, BRASOV
ROMANIA 

(540)

SELGROS CASH & CARRY Merită

(591) Culori revendicate:alb, roşu (pantone
485C), albastru (pantone 7461C),
galben (pantone 803C)

  
(531) Clasificare Viena:250119; 260418;

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

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
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de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane, bice şi articole de
şelarie.
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, 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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04231
(151) 18.06.2013
(732) S.C. ECOLIGHT ELECTRIC

S.R.L., Şos. Bucium nr. 93, Cam. nr.
2, judeţul Iaşi, 700278, IAŞI
ROMANIA 

(540)

QUARK LET THERE BE LIGHT!

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
488C), galben (pantone 208C)

  
(531) Clasificare Viena:011509; 270502;

270503; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04217
(151) 18.06.2013
(732) COMACCENT S.R.L.,  Str.

Mendeleev nr. 44, sector 1, 010365,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Accent BIJUTERII
  
(531) Clasificare Viena:050521; 270507;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04218
(151) 18.06.2013
(732) CRETUL LEONARD-CRISTIAN,

Str. Baba Novac nr. 3, bl. S2, sc. A, et.
8, ap. 42, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

IMPERIUM

(591) Culori revendicate:albastru, bleu, alb
  
(531) Clasificare Viena:241517; 260116;

270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de import; regruparea în avantajul
terţilor a benzilor adezive (pentru construcţii,
industria auto şi pentru ambalare)(cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04219
(151) 18.06.2013
(732) OLARIU IULIANA CRISTINA, Str.

Griviţa nr. 3, sc. B, et. 1, ap. 4, Judeţul
Botoşani, 710270, BOTOŞANI
ROMANIA 

(540)

FULNET
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
5 Produse farmaceutice si de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor si pentru amprente
dentare; dezinfectanti; produse pentru
distrugerea dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea si administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04220
(151) 18.06.2013
(732) OBREJA CLAUDIU-OVIDIU, Sat

Sînpetru, Str. Pasiunii nr. 231, Jud.
Braşov, , COMUNA SÎNPETRU
ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

NERV
  
(531) Clasificare Viena:260301; 270502;

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

clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04221
(151) 18.06.2013
(732) S.C. ELAMI CONSULTING S.R.L.,

Str. Dumitrache Banu nr. 25, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

ACADETRA Academia Limbilor Străine

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:200103; 260116;

270515; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, consultanţă profesională cu
privire la desfăşurarea activităţii de traduceri
din orice limbă străină, servicii de consultanţă
în afaceri şi în gestionare, lucrări de birou.
41 Servicii de traducere, organizarea şi
conducerea de conferinţe, seminarii, congrese
in domeniul traducerii din orice limbă străină.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04222
(151) 18.06.2013
(732) NOFAL JALAL, Str. Tasnad nr. 25,

ap. 51, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

SHiL

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare, de uz casnic şi igienă
personală, comercializarea prin magazine
en-gross, en-detail şi online a produselor
cuprinse in clasa 30, agenţii de import-export,
lanţ de magazine. 

43 Restaurante, snack-baruri, cafenele,
bufeturi şi localuri pentru fast-food, servicii de
servire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04242
(151) 18.06.2013
(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 (Pantone

186C)
 (531) Clasificare Viena:020901; 030124;

270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Şampoane şi balsamuri pentru animalele de
companie; cosmetice pentru animale;
deodorante pentru animale de companie;
produse de îndepărtare a petelor provocate de
animalele de casă; produse pentru
împrospătarea respiraţiei animalelor (nu în
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scop medical); produse de curăţat pentru
litiere; produse pentru îngrijirea dinţilor;
parfumuri.
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; paraziticide;
produse antiparazitare; suplimente alimentare
pentru animale; suplimente proteice pentru
animale; celule stern pentru uz veterinar;
loţiuni de uz veterinar; remedii de uz
veterinar; preparate biologice, chimice şi
enzimatice de uz veterinar; medicamente de
uz veterinar; pesticide; scutece pentru
animale; deodorante pentru litierele
animalelor de casă; preparate pentru
exterminarea puricilor; prafuri antipurici
pentru animale; sprayuri antipurici; vitamine
pentru animale; culturi de ţesuturi biologice
pentru uz veterinar; repelenţi pentru pisici şi
câini; produse repulsive pentru câini şi pisici;
articole igienice absorbante (pentru
incontinenţă sau pentru dresajul animalelor
mici) de unică folosinţă pentru animalele de
companie.
6 Clopote din metal comun pentru animale;
cuşti metalice pentru animalele sălbatice;
lanţuri metalice pentru animale; capcane din
metal pentru animalele sălbatice; benzi din
metal comun pentru identificarea animalelor
de companie; plăcuţe metalice de identificare
pentru animale; trape rabatabile metalice
pentru câini şi pisici; plăcuţe metalice pentru
câini; coteţe din metal pentru găini.
7 Maşini mecanice pentru distribuit hrană
pentru animale; maşini electrice care
distribuie hrana pentru animale; pompe de
aerare pentru acvarii; maşini de tuns

animalele; incubatoare pentru ouă; maşini de
muls.
8 Cleşti de unghii acţionaţi manual pentru a fi
utilizaţi la animale; maşini de tuns animalele,
acţionate manual; pile de unghii pentru
animale; instrumente pentru marcarea
animalelor; aparate, acţionate manual, pentru
tuns animalele.
11 Aparate de filtrare pentru acvarii; lămpi de
iluminat pentru acvarii; aparate şi instalaţii de
încălzire pentru acvarii şi terarii.
14 Medalioane pentru animalele de companie.
16 Pungi de plastic pentru aruncarea
excrementelor animalelor de companie; palete
din carton pentru debarasarea excrementelor
animalelor de companie; afişe publicitare;
fluturaşi publicitari; vouchere; afişe;
calendare; fotografii; ecusoane de identificare
din hârtie pentru animalele de companie;
agende.
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;
încă l ţăminte pentru câini;  zăbale
(harnaşament).
20 Obiecte publicitare gonflabile (din
materiale plastice); coteţe pentru animale de
companie; cuşti pentru câini; culcuşuri pentru
animalele 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, incluse în această clasă; stâlpi de
zgâriat pentru pisici; plăcuţe nemetalice pentru
numele animalelor; recipiente de ambalare din
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material plastic; mobilier pentru acvarii şi
terarii de interior; paturi pentru animalele de
companie; căsuţe (coteţe) pentru animalele de
companie; trape de acces (pentru câini şi
pisici) care nu sunt din metal sau din zidărie;
statuete sub formă de animale din lemn, ceară,
ghips sau din materiale plastice.
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 păsări; inele şi stinghii pentru
păsări; voliere (colivii mari pentru păsări);
scăldătoare pentru păsări; vase şi recipiente de
mâncare şi băut pentru animalele de
companie; lopăţele pentru eliminarea
reziduurilor animalelor de companie;
recipiente din plastic pentru dozarea apei şi
mâncării pentru animalele de companie;
periuţe de dinţi; periuţe de dinţi electrice;
recipiente termoizolante pentru mâncarea şi
băutura animalelor de companie; dispozitive
de hrănire pentru animale activate de către
acestea; dispozitive de hrănire a păsărilor;
decoraţiuni pentru acvarii; perii pentru cai;
perii de toaletă; perii pentru unghii; tăvi de
necesităţi pentru animalele de casă; statuete
sub formă de animale din porţelan, ceramică
sau sticlă.
28 Jucării pentru animalele de companie;
momeli artificiale pentru vânătoare sau
pescuit; animale de jucărie; imitaţii de oase
având rolul de jucării pentru câini; jocuri;
aparate pentru jocuri; mascote; jucării;
baloane de jucărie; figurine de jucărie; jucării
pentru păsări; jucării care conţin puşculiţe;
jucării utilizate în piscinele de înot şi în mare;
jucării pentru groapa de nisip; marionete;
momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit;

mingi pentru joacă şi pentru sporturi; aparate
de gimnastică, de antrenament şi de culturism;
articole de pescuit; colaci pentru înot; puzzle;
zmeie; pinatas; pălării din hârtie pentru
petreceri; jocuri de petrecere; pocnitori pentru
petreceri; măşti de teatru şi de jucărie.
31 Hrană pentru animale; hrană pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animale; hârtie cu nisip pentru litierele
animalelor de companie; nisip aromat pentru
litierele animalelor de companie; turbă pentru
litiere; produse pentru litiere; animale vii;
animale de menajerie; animale de prăsilă; 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; 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; fermenţi
pentru consum animal; germeni de grâu pentru
consum animal; făină de peşte pentru consum
animal; seminţe de in şi de cânepă pentru
consum animal; făină din seminţe de in şi de
cânepă pentru consum animal; alge de mare
pentru consum animal; urluială (hrană pentru
animale); reziduuri de distilerie ca hrană
pentru animale; grăunţe pentru hrana
animalelor; făină pentru animale; roşcove de
Chile (alimente pentru animale); făină şi turte
de arahide pentru animale; reziduuri din
tratarea grăunţelor de cereale pentru hrana
animalelor; plante vii pentru decorul
acvariilor; fân; lapte utilizat ca hrană pentru
animale; malţ pentru animale; hrană de
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animale pentru înţărcarea animalelor; alimente
la conservă sau conservată pentru animale;
hrană uscată pentru animale; hrană de animale
sub formă de nuci; hrană de animale sub
formă de granule; hrană de animale sub formă
de bucăţi; produse pe bază de scoarţă de copac
folosite ca aşternut pentru animale; produse
pentru tăviţa de necesităţi a animalelor;
alimente pe bază de lapte pentru animale;
înlocuitori de lapte folosiţi ca alimente pentru
animale; iarba mâţelor; aşternut pentru păsări;
lapte praf pentru pisicuţe şi căţei; cereale
pentru consum animal.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul sau
en-gros, precum şi servicii de vânzare on-line,
de animale vii, hrană, produse şi accesorii
destinate animalelor şi animalelor de
companie; servicii de promovare şi publicitate
pentru hrana, produsele şi accesoriile destinate
animalelor de companie, pentru terţi;
organizarea de festivaluri, târguri şi expoziţii
în scopuri comerciale, publicitare şi de
promovare a vânzărilor; servicii de promovare
şi publicitate; creare de materiale publicitare;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor; distribuţie de materiale publicitare;
publicitate on-line într-o reţea informatică;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
publicitate prin corespondenţă; servicii de
marketing; servicii de fidelizare a clienţilor în
scop comercial, promoţional şi publicitar;
aranjarea de prezentări de produse în scopuri
promoţionale; publicitate prin intermediul
panourilor de afişare electronică; cercetare de
piaţă; producţia de clipuri publicitare;
organizarea de extrageri de premii în scopuri
publicitare; organizarea de concursuri în
scopuri publicitare şi de promovare a
vânzărilor; publicitate outdoor; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;

decorarea vitrinelor; servicii de promovare a
vânzărilor, pentru terţi; organizarea de sondaje
de opinie; servicii de publicitate prin
intermediul mascotelor şi marionetelor;
publicitate pentru magazinele destinate
animalelor de companie; servicii de
import-export.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor destinate animalelor; servicii de
salvare a animalelor de companie.
41 Organizarea de cursuri de îngrijire a
animalelor de companie (servicii de educaţie
şi instruire); servicii de dresare a animalelor;
organizarea de spectacole cu animale; servicii
oferite de grădini zoologice; organizarea de
competiţii şi evenimente sportive şi de
divertisment; organizarea de evenimente
educaţionale; producţia de emisiuni radio şi de
televiziune; servicii de fotografiere;
organizarea de loterii şi tombole; crearea de
desene animate; organizarea de reprezentaţii
live; servicii de închiriere de jucării;
furnizarea de servicii de divertisment pentru
copii şi adulţi; oferirea on-line de informaţii în
materie de divertisment, educaţie, instruire,
activităţi sportive şi culturale; divertisment
sub formă de reprezentaţii live făcute de
personaje costumate.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru animale; creşterea
animalelor; servicii de îngrijire, periere,
curăţare şi ţesălare a animalelor; servicii de
toaletă a 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, în
scopul urmăririi şi identificării lor; servicii de
sterilizare a animalelor.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în
18.06.2013

26

(210) M 2013 04223
(151) 18.06.2013
(732) S.C. BEFORE BUSINESS S.R.L.,

Str. Căderea Bastiliei nr. 1, et. 2, ap. 2,
camera 2, sector 1, , 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)

ASK ME ABOUT RO

(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04232
(151) 18.06.2013
(732) S.C. bauMax Romania S.R.L., B-dul

Dimitrie Pompei nr. 10A, et. 1, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALEGEREA MEŞTERILOR

(591) Culori revendicate:roşu, galben, negru,
maro închis, maro deschis, gri

  
(531) Clasificare Viena:020125; 270508;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industrie. 
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori,
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decoratori,tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. 
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri. 
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metale;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; maşini automate
pentru vânzare. 
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;

echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
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fibroase brute.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04233
(151) 18.06.2013
(732) S.C. bauMax Romania S.R.L., B-dul

Dimitrie Pompei nr. 10A, et. 1, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALEGEREA MEŞTERILOR

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis (bej), gri

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

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

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,

materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industrie. 
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori,
decoratori,tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. 
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri. 
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metale;
ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; maşini automate
pentru vânzare. 
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
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semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau

material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în
18.06.2013

30

(210) M 2013 04243
(151) 18.06.2013
(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 (Pantone
186C)

  
(531) Clasificare Viena:020901; 260101;

270507; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Şampoane şi balsamuri pentru animalele de
companie; cosmetice pentru animale;
deodorante pentru animale de companie;
produse de îndepărtare 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;

parfumuri.
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; paraziticide;
produse antiparazitare; suplimente alimentare
pentru animale; suplimente proteice pentru
animale; celule stern pentru uz veterinar;
loţiuni de uz veterinar; remedii de uz
veterinar; preparate biologice, chimice şi
enzimatice de uz veterinar; medicamente de uz
veterinar; pesticide; scutece pentru animale;
deodorante pentru litierele animalelor de casă;
preparate pentru exterminarea puricilor;
prafuri antipurici pentru animale; sprayuri
antipurici; vitamine pentru animale; culturi de
ţesuturi biologice pentru uz veterinar;
repelenţi pentru pisici şi câini; produse
repulsive pentru câini şi pisici; articole
igienice absorbante (pentru incontinenţă sau
pentru dresajul animalelor mici) de unică
folosinţă pentru animalele de companie.
6 Clopote din metal comun pentru animale;
cuşti metalice pentru animalele sălbatice;
lanţuri metalice pentru animale; capcane din
metal pentru animalele sălbatice; benzi din
metal comun pentru identificarea animalelor
de companie; plăcuţe metalice de identificare
pentru animale; trape rabatabile metalice
pentru câini şi pisici; plăcuţe metalice pentru
câini; coteţe din metal pentru găini.
7 Maşini mecanice pentru distribuit hrană
pentru animale; maşini electrice care distribuie
hrana pentru animale; pompe de aerare pentru
acvarii; maşini de tuns animalele; incubatoare
pentru ouă; maşini de muls.
8 Cleşti de unghii acţionaţi manual pentru a fi
utilizaţi la animale; maşini de tuns animalele,
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acţionate manual; pile de unghii pentru
animale; instrumente pentru marcarea
animalelor; aparate acţionate manual pentru
tuns animalele.
11 Aparate de filtrare pentru acvarii; lămpi de
iluminat pentru acvarii; aparate şi instalaţii de
încălzire pentru acvarii şi terarii.
14 Medalioane pentru animalele de companie.
16 Pungi de plastic pentru aruncarea
excrementelor animalelor de companie; palete
din carton pentru debarasarea excrementelor
animalelor de companie; afişe publicitare;
fluturaşi publicitari; vouchere; afişe;
calendare; fotografii; ecusoane de identificare
din hârtie pentru animalele de companie;
agende.
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;
încă l ţăminte pentru câini;  zăbale
(harnaşament).
20 Obiecte publicitare gonflabile (din
materiale plastice); coteţe pentru animale de
companie; cuşti pentru câini; culcuşuri pentru
animalele 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, incluse în această clasă; stâlpi de
zgâriat pentru pisici; plăcuţe nemetalice
pentru numele animalelor; recipiente de
ambalare din material plastic; mobilier pentru
acvarii şi terarii de interior; paturi pentru
animalele de companie; căsuţe (coteţe) pentru
animalele de companie; trape de acces (pentru

câini şi pisici) care nu sunt din metal sau din
zidărie; statuete sub formă de animale din
lemn, ceară, ghips sau din materiale plastice.
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 păsări; inele şi stinghii pentru
păsări; voliere (colivii mari pentru păsări);
scăldătoare pentru păsări; vase şi recipiente de
mâncare şi băut pentru animalele de
companie; lopăţele pentru eliminarea
reziduurilor animalelor de companie;
recipiente din plastic pentru dozarea apei şi
mâncării pentru animalele de companie;
periuţe de dinţi; periuţe de dinţi electrice;
recipiente termoizolante pentru mâncarea şi
băutura animalelor de companie; dispozitive
de hrănire pentru animale activate de către
acestea; dispozitive de hrănire a păsărilor;
decoraţiuni pentru acvarii; perii pentru cai;
perii de toaletă; perii pentru unghii; tăvi de
necesităţi pentru animalele de casă; statuete
sub formă de animale din porţelan, ceramică
sau sticlă.
28 Jucării pentru animalele de companie;
momeli artificiale pentru vânătoare sau
pescuit; animale de jucărie; imitaţii de oase
având rolul de jucării pentru câini; jocuri;
aparate pentru jocuri; mascote; jucării;
baloane de jucărie; figurine de jucărie; jucării
pentru păsări; jucării care conţin puşculiţe;
jucării utilizate în piscinele de înot şi în mare;
jucării pentru groapa de nisip; marionete;
momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit;
mingi pentru joacă şi pentru sporturi; aparate
de gimnastică, de antrenament şi de culturism;
articole de pescuit; colaci pentru înot; puzzle;
zmeie; pinatas; pălării din hârtie pentru
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petreceri; jocuri de petrecere; pocnitori pentru
petreceri; măşti de teatru şi de jucărie.
31 Hrană pentru animale; hrană pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animale; hârtie cu nisip pentru litierele
animalelor de companie; nisip aromat pentru
litierele animalelor de companie; turbă pentru
litiere; produse pentru litiere; animale vii;
animale de menajerie; animale de prăsilă;
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;
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; fermenţi pentru consum
animal; germeni de grâu pentru consum
animal; făină de peşte pentru consum animal;
seminţe de in şi de cânepă pentru consum
animal; făină din seminţe de in şi de cânepă
pentru consum animal; alge de mare pentru
consum animal; urluială (hrană pentru
animale); reziduuri de distilerie ca hrană
pentru animale; grăunţe pentru hrana
animalelor; făină pentru animale; roşcove de
Chile (alimente pentru animale); făină şi turte
de arahide pentru animale; reziduuri din
tratarea grăunţelor de cereale pentru hrana
animalelor; plante vii pentru decorul
acvariilor; fân; lapte utilizat ca hrană pentru
animale; malţ pentru animale; hrană de
animale pentru înţărcarea animalelor; alimente
la conservă sau conservată pentru animale;
hrană uscată pentru animale; hrană de animale

sub formă de nuci; hrană de animale sub
formă de granule; hrană de animale sub formă
de bucăţi; produse pe bază de scoarţă de copac
folosite ca aşternut pentru animale; produse
pentru tăviţa de necesităţi a animalelor;
alimente pe bază de lapte pentru animale;
înlocuitori de lapte folosiţi ca alimente pentru
animale; iarba mâţelor; aşternut pentru păsări;
lapte praf pentru pisicuţe şi căţei; cereale
pentru consum animal.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul sau
en-gros, precum şi servicii de vânzare on-line,
de animale vii, hrană, produse şi accesorii
destinate animalelor şi animalelor de
companie; servicii de promovare şi publicitate
pentru hrana, produsele şi accesoriile destinate
animalelor de companie, pentru terţi;
organizarea de festivaluri, târguri şi expoziţii
în scopuri comerciale, publicitare şi de
promovare a vânzărilor; servicii de promovare
şi publicitate; creare de materiale publicitare;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor; distribuţie de materiale publicitare;
publicitate on-line într-o reţea informatică;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
publicitate prin corespondenţă; servicii de
marketing; servicii de fidelizare a clienţilor în
scop comercial, promoţional şi publicitar;
aranjarea de prezentări de produse în scopuri
promoţionale; publicitate prin intermediul
panourilor de afişare electronică; cercetare de
piaţă; producţia de clipuri publicitare;
organizarea de extrageri de premii în scopuri
publicitare; organizarea de concursuri în
scopuri publicitare şi de promovare a
vânzărilor; publicitate outdoor; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
decorarea vitrinelor; servicii de promovare a
vânzărilor, pentru terţi; organizarea de sondaje
de opinie; servicii de publicitate prin
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intermediul mascotelor şi marionetelor;
publicitate pentru magazinele destinate
animalelor de companie; servicii de
import-export.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor destinate animalelor; servicii de
salvare a animalelor de companie.
41 Organizarea de cursuri de îngrijire a
animalelor de companie (servicii de educaţie
şi instruire); servicii de dresare a animalelor;
organizarea de spectacole cu animale; servicii
oferite de grădini zoologice; organizarea de
competiţii şi evenimente sportive şi de
divertisment; organizarea de evenimente
educaţionale; producţia de emisiuni radio şi de
televiziune; servicii de fotografiere;
organizarea de loterii şi tombole; crearea de
desene animate; organizarea de reprezentaţii
live; servicii de închiriere de jucării;
furnizarea de servicii de divertisment pentru
copii şi adulţi; oferirea on-line de informaţii în
materie de divertisment, educaţie, instruire,
activităţi sportive şi culturale; divertisment
sub formă de reprezentaţii live făcute de
personaje costumate.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru animale; creşterea
animalelor; servicii de îngrijire, periere,
curăţare şi ţesălare a animalelor; servicii de
toaletă a 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, în
scopul urmăririi şi identificării lor; servicii de
sterilizare a animalelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04234
(151) 18.06.2013
(732) S.C. bauMax Romania S.R.L., B-dul

Dimitrie Pompei nr. 10A, et. 1, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Asculta-ti mesterul
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi în
industrie. 
2 Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării
lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi;
răşini naturale în stare brută; metale sub formă
de folie sau pulbere pentru pictori,
decoratori,tipografi şi artişti.
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi. 
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri. 
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metale;
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ţevi şi tuburi metalice; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehicule terestre); unelte
agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; maşini automate
pentru vânzare. 
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi

produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de umplutură,
materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04244
(151) 18.06.2013
(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 (Pantone
186C)

  
(531) Clasificare Viena:020901; 020919;

270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Şampoane şi balsamuri pentru animalele de
companie; cosmetice pentru animale;
deodorante pentru animale de companie;
produse de îndepărtare 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;
parfumuri.

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; paraziticide;
produse antiparazitare; suplimente alimentare
pentru animale; suplimente proteice pentru
animale; celule stern pentru uz veterinar;
loţiuni de uz veterinar; remedii de uz
veterinar; preparate biologice, chimice şi
enzimatice de uz veterinar; medicamente de uz
veterinar; pesticide; scutece pentru animale;
deodorante pentru litierele animalelor de casă;
preparate pentru exterminarea puricilor;
prafuri antipurici pentru animale; sprayuri
antipurici; vitamine pentru animale; culturi de
ţesuturi biologice pentru uz veterinar;
repelenţi pentru pisici şi câini; produse
repulsive pentru câini şi pisici; articole
igienice absorbante (pentru incontinenţă sau
pentru dresajul animalelor mici) de unică
folosinţă pentru animalele de companie.
6 Clopote din metal comun pentru animale;
cuşti metalice pentru animalele sălbatice;
lanţuri metalice pentru animale; capcane din
metal pentru animalele sălbatice; benzi din
metal comun pentru identificarea animalelor
de companie; plăcuţe metalice de identificare
pentru animale; trape rabatabile metalice
pentru câini şi pisici; plăcuţe metalice pentru
câini; coteţe din metal pentru găini.
7 Maşini mecanice pentru distribuit hrană
pentru animale; maşini electrice care distribuie
hrana pentru animale; pompe de aerare pentru
acvarii; maşini de tuns animalele; incubatoare
pentru ouă; maşini de muls.
8 Cleşti de unghii acţionaţi manual pentru a fi
utilizaţi la animale; maşini de tuns animalele,
acţionate manual; pile de unghii pentru
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animale; instrumente pentru marcarea
animalelor; aparate, acţionate manual, pentru
tuns animalele.
11 Aparate de filtrare pentru acvarii; lămpi de
iluminat pentru acvarii; aparate şi instalaţii de
încălzire pentru acvarii şi terarii.
14 Medalioane pentru animalele de companie.
16 Pungi de plastic pentru aruncarea
excrementelor animalelor de companie; palete
din carton pentru debarasarea excrementelor
animalelor de companie; afişe publicitare;
fluturaşi publicitari; vouchere; afişe;
calendare; fotografii; ecusoane de identificare
din hârtie pentru animalele de companie;
agende.
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;
încă l ţăminte pentru câini;  zăbale
(harnaşament).
20 Obiecte publicitare gonflabile (din
materiale plastice); coteţe pentru animale de
companie; cuşti pentru câini; culcuşuri pentru
animalele 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, incluse în această clasă; stâlpi de
zgâriat pentru pisici; plăcuţe nemetalice
pentru numele animalelor; recipiente de
ambalare din material plastic; mobilier pentru
acvarii şi terarii de interior; paturi pentru
animalele de companie; căsuţe (coteţe) pentru
animalele de companie; trape de acces (pentru
câini şi pisici) care nu sunt din metal sau din

zidărie; statuete sub formă de animale din
lemn, ceară, ghips sau din materiale plastice.
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 păsări; inele şi stinghii pentru
păsări; voliere (colivii mari pentru păsări);
scăldătoare pentru păsări; vase şi recipiente de
mâncare şi băut pentru animalele de
companie; lopăţele pentru eliminarea
reziduurilor animalelor de companie;
recipiente din plastic pentru dozarea apei şi
mâncării pentru animalele de companie;
periuţe de dinţi; periuţe de dinţi electrice;
recipiente termoizolante pentru mâncarea şi
băutura animalelor de companie; dispozitive
de hrănire pentru animale activate de către
acestea; dispozitive de hrănire a păsărilor;
decoraţiuni pentru acvarii; perii pentru cai;
perii de toaletă; perii pentru unghii; tăvi de
necesităţi pentru animalele de casă; statuete
sub formă de animale din porţelan, ceramică
sau sticlă.
28 Jucării pentru animalele de companie;
momeli artificiale pentru vânătoare sau
pescuit; animale de jucărie; imitaţii de oase
având rolul de jucării pentru câini; jocuri;
aparate pentru jocuri; mascote; jucării;
baloane de jucărie; figurine de jucărie; jucării
pentru păsări; jucării care conţin puşculiţe;
jucării utilizate în piscinele de înot şi în mare;
jucării pentru groapa de nisip; marionete;
momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit;
mingi pentru joacă şi pentru sporturi; aparate
de gimnastică, de antrenament şi de culturism;
articole de pescuit; colaci pentru înot; puzzle;
zmeie; pinatas; pălării din hârtie pentru
petreceri; jocuri de petrecere; pocnitori pentru
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petreceri; măşti de teatru şi de jucărie.
31 Hrană pentru animale; hrană pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animalele de companie; băuturi pentru
animale; hârtie cu nisip pentru litierele
animalelor de companie; nisip aromat pentru
litierele animalelor de companie; turbă pentru
litiere; produse pentru litiere; animale vii;
animale de menajerie; animale de prăsilă;
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;
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; fermenţi pentru consum
animal; germeni de grâu pentru consum
animal; făină de peşte pentru consum animal;
seminţe de in şi de cânepă pentru consum
animal; făină din seminţe de in şi de cânepă
pentru consum animal; alge de mare pentru
consum animal; urluială (hrană pentru
animale); reziduuri de distilerie ca hrană
pentru animale; grăunţe pentru hrana
animalelor; făină pentru animale; roşcove de
Chile (alimente pentru animale); făină şi turte
de arahide pentru animale; reziduuri din
tratarea grăunţelor de cereale pentru hrana
animalelor; plante vii pentru decorul
acvariilor; fân; lapte utilizat ca hrană pentru
animale; malţ pentru animale; hrană de
animale pentru înţărcarea animalelor; alimente
la conservă sau conservată pentru animale;
hrană uscată pentru animale; hrană de animale
sub formă de nuci; hrană de animale sub

formă de granule; hrană de animale sub formă
de bucăţi; produse pe bază de scoarţă de copac
folosite ca aşternut pentru animale; produse
pentru tăviţa de necesităţi a animalelor;
alimente pe bază de lapte pentru animale;
înlocuitori de lapte folosiţi ca alimente pentru
animale; iarba mâţelor; aşternut pentru păsări;
lapte praf pentru pisicuţe şi căţei; cereale
pentru consum animal.
35 Servicii de vânzare cu amănuntul sau
en-gros, precum şi servicii de vânzare on-line,
de animale vii, hrană, produse şi accesorii
destinate animalelor şi animalelor de
companie; servicii de promovare şi publicitate
pentru hrana, produsele şi accesoriile destinate
animalelor de companie, pentru terţi;
organizarea de festivaluri, târguri şi expoziţii
în scopuri comerciale, publicitare şi de
promovare a vânzărilor; servicii de promovare
şi publicitate; creare de materiale publicitare;
organizarea de sisteme de stimulare a
vânzărilor; distribuţie de materiale publicitare;
publicitate on-line într-o reţea informatică;
publicitate televizată; publicitate radiofonică;
publicitate prin corespondenţă; servicii de
marketing; servicii de fidelizare a clienţilor în
scop comercial, promoţional şi publicitar;
aranjarea de prezentări de produse în scopuri
promoţionale; publicitate prin intermediul
panourilor de afişare electronică; cercetare de
piaţă; producţia de clipuri publicitare;
organizarea de extrageri de premii în scopuri
publicitare; organizarea de concursuri în
scopuri publicitare şi de promovare a
vânzărilor; publicitate outdoor; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
decorarea vitrinelor; servicii de promovare a
vânzărilor, pentru terţi; organizarea de sondaje
de opinie; servicii de publicitate prin
intermediul mascotelor şi marionetelor;
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publicitate pentru magazinele destinate
animalelor de companie; servicii de
import-export.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
bunurilor destinate animalelor; servicii de
salvare a animalelor de companie.
41 Organizarea de cursuri de îngrijire a
animalelor de companie (servicii de educaţie
şi instruire); servicii de dresare a animalelor;
organizarea de spectacole cu animale; servicii
oferite de grădini zoologice; organizarea de
competiţii şi evenimente sportive şi de
divertisment; organizarea de evenimente
educaţionale; producţia de emisiuni radio şi de
televiziune; servicii de fotografiere;
organizarea de loterii şi tombole; crearea de
desene animate; organizarea de reprezentaţii
live; servicii de închiriere de jucării;
furnizarea de servicii de divertisment pentru
copii şi adulţi; oferirea on-line de informaţii în
materie de divertisment, educaţie, instruire,
activităţi sportive şi culturale; divertisment
sub formă de reprezentaţii live făcute de
personaje costumate.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru animale; creşterea
animalelor; servicii de îngrijire, periere,
curăţare şi ţesălare a animalelor; servicii de
toaletă a 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, în
scopul urmăririi şi identificării lor; servicii de
sterilizare a animalelor.
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(151) 18.06.2013
(732) DUDUMAN ANDREI ,  Cal.

Obcinelor nr. 3, bl. 3bis, sc. A, ap. 14,
Judeţul Suceava, , SUCEAVA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

LUXOR COSMETICS VREAU SI EU

(591) Culori revendicate:galben

  
(531) Clasificare Viena:010509; 270508;

270509; 290102;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în interesul terţilor a
p roduse lo r  cosmet ice ,  pe rmi ţând
cumpărătorilor vizualizarea şi achiziţionarea
acestora comod (cu excepţia transportului
acestora). 
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(210) M 2013 04236
(151) 18.06.2013
(732) S . C .  R O M A T E R M I T

CONSTRUCT S.R.L., Str. Prel. Şos.
Giurgiului nr. 33, Jud. Ilfov, , JILAVA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

RMT GROUP

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

clase:
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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