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Cereri M|rci publicate în data de 16/04/2015
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 01996 09/04/2015 BORDAS-SLAVILA DAN B|rboÕii Decadent Dubios

Gentleman Vintage Spice Barba
Sus PENTRU O BARB{
PUTERNIC{!

2 M 2015 02080 09/04/2015 S.C. PROFARMA HOLDING
S.R.L.

PROFARMA HOLDING - MEREU
MAI BUNI

3 M 2015 02103 09/04/2015 S.C. SECURE ZONE S.R.L. BeFit

4 M 2015 02306 09/04/2015 S.C. ELMAT S.R.L. club seven

5 M 2015 02486 09/04/2015 S.C. JOINING FORCES
SECURITY S.R.L.

JOINING FORCES SECURITY

6 M 2015 02487 09/04/2015 CÎRLIGEANU ALIN SERGIU RISTORANTE AQUARIUM

7 M 2015 02488 09/04/2015 LALU M{D{LINA DENISA Manokhi

8 M 2015 02489 09/04/2015 ILIESCU DAN CONSTANTIN OMRAM

9 M 2015 02490 09/04/2015 S.C. NATURA S.R.L. REÚETA PANCIU F{R{ ZAH{R

10 M 2015 02491 09/04/2015 TALPOÔ MIHAI-FLORIN ARTEZIA

11 M 2015 02492 09/04/2015 S.C. JOYPLUSOXFLOR S.R.L. ZAO PARK

12 M 2015 02493 09/04/2015 S.C. PARCON FREIWALD S.R.L. ENJOY GERMAN QUALITY
PARCON FREIWALD

13 M 2015 02494 09/04/2015 S.C. FAIR PARTNERS
INVESTMENT S.R.L.

CompanyRegistered.com

14 M 2015 02495 09/04/2015 BOBU LILIANA IONELA INCAR SHOES

15 M 2015 02496 09/04/2015 S.C. GLOBAL TRIP S.R.L. GLOBAL TRIP agenÛie de turism

16 M 2015 02497 09/04/2015 DUMITRESCU DRAGOS PremiaMob

17 M 2015 02498 09/04/2015 S.C. KAROLY COMSERV S.R.L.
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18 M 2015 02499 09/04/2015 S.C. EXCLUSIVE CLASS BRAND
S.R.L.

SOLO ALOE VERA

19 M 2015 02500 09/04/2015 S.C. VODAFONE ROMANIA S.A. YOU

20 M 2015 02501 09/04/2015 CHINTOIU CRISTINA GETTO ENERGIE

21 M 2015 02502 09/04/2015 SINDICATUL POLITISTILOR
DOLJ

SINDICATUL POLITISTILOR
DOLJ

22 M 2015 02503 09/04/2015 MEDIA ZOOM S.R.L. MEDIA ZOOM

23 M 2015 02504 09/04/2015 OLTEANU MIOARA-NICOLETA
CARUNTU BOGDAN

I LOVE RO

24 M 2015 02506 09/04/2015 COZAC IULIANA ALEXANDRA catbox give miau to be wow!

25 M 2015 02507 09/04/2015 COZAC IULIANA ALEXANDRA Lady Cozac YOUR DREAMS ON
PAPER

26 M 2015 02508 09/04/2015 SCHWARTZ FILIP-FLORIN TEZYO
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(210) M 2015 01996
(151) 09/04/2015
(732) BORDAS-SLAVILA DAN, Aleea

Mestecenilor nr. 8, bl. IXF, sc. 2, et. 3,
ap. 17, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Bărboşii Decadent Dubios Gentleman
Vintage Spice Barba Sus PENTRU O
BARBĂ PUTERNICĂ!

 
(531) Clasificare Viena:240119; 240125;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spalare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02103
(151) 09/04/2015
(732) S.C. SECURE ZONE S.R.L., Str.

Giordano Bruno nr. 40, judeţul Cluj,
400243, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

BeFit

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

35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02080
(151) 09/04/2015
(732) S.C. PROFARMA HOLDING

S.R.L., Str. Nicolae Bălcescu nr. 28,
J u d e ţu l  C ă l ă r a ş i ,  9 1 5 2 0 0 ,
FUNDULEA ROMANIA 

(540)

PROFARMA HOLDING - MEREU MAI
BUNI
(591) Culori revendicate:verde, negru
 
(531) Clasificare Viena:241517; 260118;

290112;  
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(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
înindustrie.
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.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
unelte agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02306
(151) 09/04/2015
(732) S.C. ELMAT S.R.L., Str. Gheorghe

Doja nr. 44, Judeţul Cluj, 400068,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

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

(540)

club seven

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:261325; 270507;

270508;  

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

41 Servicii de cazino, pariuri şi jocuri de
noroc; săli de jocuri; servicii de jocuri de
noroc în scopuri de divertisment; servicii de
divertisment cu jocuri pe calculator şi jocuri
video; punerea la dispoziţie de jocuri.
43 Servicii de club pentru furnizare de
mâncare şi băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02486
(151) 09/04/2015
(732) S . C .  J O I N I N G  F O R C E S

SECURITY S.R.L., Str. Buhuşi nr. 4,
bl. 2, sc. 1, et. 8, ap. 33, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JOINING FORCES SECURITY
 
(531) Clasificare Viena:230125; 260116;

260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
42 Crearea sl mentinerea de pagină web.
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02487
(151) 09/04/2015
(732) CÎRLIGEANU ALIN SERGIU, Spl.

Şos. N. Titulescu nr. 81-87, bl. 10, sc.
A, ap. 3, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

RISTORANTE AQUARIUM

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, servicii de discotecă,
organizare de spectacole artistice şi de
divertisment (inclusiv de spectacole de muzică
live şi stand-up comedy), servicii privind
cluburi de sănătate, organizare de concursuri
de frumuseţe, organizarea şi susţinerea
concertelor, jocuri de noroc, organizare de
competiţii (în scopuri de educaţie sau
amuzament), organizare de baluri, organizare
de conferinţe, congrese şi colocvii.
43 Restaurante, cafenele, servicii de bar,
catering, servicii de cantină, cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02488
(151) 09/04/2015
(732) LALU MĂDĂLINA DENISA, Şos.

Nordului nr. 62, et. 2, ap. 2-3, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02489
(151) 09/04/2015
(732) ILIESCU DAN CONSTANTIN, Str.

Mitropolit Varlaam nr. 54, sc. 1, ap.
19, judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

OMRAM

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

7 Maşini şi maşini unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02490
(151) 09/04/2015
(732) S.C. NATURA S.R.L., Sat Sarbi,

Judeţul Vrancea, , COMUNA
ŢIFEŞTI ROMANIA 

(740) CABINET M OPROIU S.R.L.
CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, Str. Popa Savu nr.
42, sector 1, C.P. 2-229 BUCUREŞTI

(540)

REŢETA PANCIU FĂRĂ ZAHĂR

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
871C)

  
(531) Clasificare Viena:010105; 050710;

260118; 290102;  

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

33 Vinuri liniştite şi vinuri spumante cu
denumire de origine controlată din arealul
Panciu.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 09/04/2015

7

(210) M 2015 02503
(151) 09/04/2015
(732) MEDIA ZOOM S.R.L., Str. Nicolae

Iorga nr. 24, bl. J1, sc. A, et. 4, ap. 19,
Judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

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

(540)

MEDIA ZOOM

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02504
(151) 09/04/2015
(732) OLTEANU MIOARA-NICOLETA,

Calea Victoriei nr. 128, et. 4, ap. 26,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) CARUNTU BOGDAN, Str. Zizin nr.
6, ap. 4, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

I LOVE RO

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 185
C), negru (pantone black 6C)

  

(531) Clasificare Viena:020901; 270508;
290112;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cîntărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată, case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare.
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.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie (nici din materiale preţioase, nici
placate); piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
29 Came, 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, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02506
(151) 09/04/2015
(732) COZAC IULIANA ALEXANDRA,

Str. Barbu Lăutaru nr. 8, bl. 23, sc. B,
et. 7, sector 1, , 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)

catbox give miau to be wow!
  
(531) Clasificare Viena:030106; 030124;

270501;  

(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; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee; felicitări,
jurnale, accesorii pentru petreceri, agende,
calendare, cataloage, reviste, afişe/postere,
pliante, volante/flyere, mape, cărţi de vizită,
foi cu antet, bloc notes, plicuri, coperţi
CD/DVD/BlueRay, print digital, etichete,
ziare, cărţi, caiete, cataloage specializate,
tipizate, pungi hârtie, pungi material plastic,
pungi material ecolologic sau alte materiale,
cutii carton, ambalaje, hârtie pentru cadouri,
material publicitar personalizat, plicuri
personalizate.
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială agenţie
de publicitate; comercializarea (vânzarea en
gros şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de cadouri, tablouri, jurnale, magneţi,
accesorii pentru petreceri, felicitări, obiecte
decorative, prezentarea pentru vânzare prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on
line prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoască şi să le
achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legatură cu aceste
produse, naţionale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi
de import-export; lanţuri de magazine.
40 Prelucrarea materialelor, servicii de
tipărire, tipărire litografică, tipărire offset,
tipărirea şabloanelor, tipărire prin decorare
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prin site, serigrafie, tampografie, flexografie,
print digital, laminare, inscriptionare cu laser,
imprimarea fotografică, gravură, fotogravură,
tratarea şi finisarea hârtiei, tratarea
materialelor textile cu presă permanentă,
legătorie, servicii de fotocompunere,
asamblarea personalizată de materiale pentru
alţii, personalizare materiale textile,
personalizare autocolante, înrămarea lucrărilor
de artă, informaţii despre tratarea 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, crearea şi
menţinere site web propriu, servicii de design,
consultanţă cu privire la design şi decoraţiuni
interioare, controlul calităţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02497
(151) 09/04/2015
(732) DUMITRESCU DRAGOS, Str.

Moldovei nr. 21, ap. 9, Jud.
Maramureş, 430252, BAIA MARE
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

PremiaMob

(591) Culori revendicate:alb, verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:260416; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn

neincluse în alte clase, plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoică, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02507
(151) 09/04/2015
(732) COZAC IULIANA ALEXANDRA,

Str. Barbu Lăutaru nr. 8, bl. 23, sc. B,
et. 7, sector 1, , 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)

Lady Cozac YOUR DREAMS ON
PAPER

  
(531) Clasificare Viena:030704; 030724;

270501;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
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materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; clişee; felicitări,
jurnale, accesorii pentru petreceri, agende,
calendare, cataloage, reviste, afişe/postere,
pliante, volante/flyere, mape, cărţi de vizită,
foi cu antet, bloc notes, plicuri, coperţi
CD/DVD/BlueRay, print digital, etichete,
ziare, cărţi, caiete, cataloage specializate,
tipizate, pungi hârtie, pungi material plastic,
pungi material ecolologic sau alte materiale,
cutii carton, ambalaje, hârtie pentru cadouri,
material publicitar personalizat, plicuri
personalizate.
35 Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială agenţie
de publicitate; comercializarea (vânzarea en
gros şi en detail) şi regruparea în avantajul
terţilor de cadouri, tablouri, jurnale, magneţi,
accesorii pentru petreceri, felicitări, obiecte
decorative, prezentarea pentru vânzare prin
toate mijloacele de comunicare, inclusiv on
line prin intermediul unui site web specializat,
astfel încât terţii să le cunoasca şi să le
achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii pentru aceste
produse; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori în legatură cu aceste
produse, nationale şi/sau din import, inclusiv
servicii de asistenţă şi consultanţă; activităţi
de import-export; lanţuri de magazine.
40 Prelucrarea materialelor, servicii de
tipărire, tipărire litografică, tipărire offset,
tipărirea şabloanelor, tipărire prin decorare
prin site, serigrafie, tampografie, flexografie,
print digital, laminare, inscripţionare cu laser,
imprimarea fotografică, gravură, fotogravură,

tratarea şi finisarea hârtiei, tratarea
materialelor textile cu presă permanentă,
legătorie, servicii de fotocompunere,
asamblarea personalizată de materiale pentru
alţii, personalizare materiale textile,
personalizare autocolante, înrămarea lucrărilor
de artă, informaţii despre tratarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; organizare de
evenimente, organizarea şi susţinerea
seminariilor, planificarea petrecerilor,
închirierea de decoruri.
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, crearea şi
menţinere site web propriu, servicii de design,
consultanţă cu privire la design şi decoraţiuni
interioare, controlul calităţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02498
(151) 09/04/2015
(732) S.C. KAROLY COMSERV S.R.L.,

Restaurant Capra Neagră Poiana
Braşov; Jud. Braşov, , POIANA
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

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

 
(531) Clasificare Viena:090709; 090717;

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.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02499
(151) 09/04/2015
(732) S.C. EXCLUSIVE CLASS BRAND

S.R.L., Str. Lânăriei nr. 93-95, et. 2,
Spaţiu 39, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SOLO ALOE VERA

(591) Culori revendicate:verde, alb, roşu,
maro

  
(531) Clasificare Viena:050314; 050320;

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

32 Băuturi din aloe vera, non-alcoolice.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02500
(151) 09/04/2015
(732) S.C. VODAFONE ROMANIA S.A.,

Piaţa Charles de Gaulle nr.15, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

YOU

(591) Culori revendicate:roşu (pantone 485)
  
(531) Clasificare Viena:241701; 270502;

290101;  

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02501
(151) 09/04/2015
(732) CHINTOIU CRISTINA, Str. Gării

de Nord nr. 6-8, bl. A, sc. A, et. 2, ap.
12, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

GETTO ENERGIE

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

35 Servicii de administrate comercială;
servicii de import-export; desfacere;
promovarea bunurilor altora; vânzări pentru
terţi; aprovizionare pentru terţi; achiziţie de
bunuri şi servicii pentru terţi; distribuire de
materiale publicitare ; informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori; licente de
servicii şi produse pentru terţi; materiale
publicitare; prezentare de produse prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzare;
promovarea vânzărilor pentru terţi; publicitate
prin orice mijloace; publicitate on-line într-o
reţea computerizată; prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de radio, de televiziune, de
teleshopping; informaţii şi sfaturi comerciale
pentru consumatori, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambra
[parfum]; săpun antiperspirant; antiperspirante
[produse de toaletă] balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
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calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; paste de
dinti; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de dus pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant [produse de toaletă];
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apa de
colonie; extrase din flori [parfumuri]; baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; Loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; lotţiuni pentru
uz cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic; geluri
de masaj altele decât pentru uz medicinal;
şăpun medicinal; produse pentru îngrijirea
unghiilor; parfumerie; parfumuri; şampoane;
produse pentru ras; şăpun pentru ras;
preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii;
şăpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
[cosmetice]; apă de toaletă; produse pentru
toaleta; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată [produse pentru
toaletă]; tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru bae; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece [şerveţele
pentru bebeluşi]; dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice [sanitare]; absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curaţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,

altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricatie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare [parfumuri]; balsam de rufe; apă de
Javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.
39 Transport, împachetare, ambalare,
depozitare, distribuţie de mărfuri, în colete
pentru stocare şi livrare, toate aceste servicii
pentru produsele: loţiuni după ras; ambră
[parfum]; săpun antiperspirant; antiperspirante
[produse de toaletă] balsamuri, altele decât
pentru uz medicinal; săruri de baie, cu
excepţia celor de uz medical; măşti cosmetice;
aerosoli pentru împrospătarea respiraţiei;
calupuri de săpun de toaletă; lapte
demachiant; beţe din bumbac de uz cosmetic;
vată din bumbac pentru uz cosmetic; creme
cosmetice; geluri de albire a dinţilor; Paste de
dinţi; deodorante de uz personal; depilatoare;
preparate depilatoare; săpun dezinfectant;
preparate de dus pentru igiena personală sau
folosite ca deodorant [produse de toaletă];
şampoane uscate; vopsele cosmetice; apă de
colonie; extrase din flori [parfumuri]; baze
pentru parfumuri din flori; săpun
antiperspirant pentru picioare; coloranţi pentru
păr; vopsele pentru păr; loţiuni pentru păr;
fixativ pentru păr; preparate pentru ondularea
părului; luciu de buze; rujuri; loţiuni pentru uz
cosmetic; loţiuni (şerveţele impregnate cu
loţiuni cosmetice); produse pentru machiaj;
produse de demachiere; măşti cosmetic;
Geluri de masaj altele decât pentru uz
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medicinal; săpun medicinal; produse pentru
îngrijirea unghiilor; parfumerie; parfumuri;
şampoane; produse pentru ras; săpun pentru
ras; preparate cosmetice pentru îngrijirea
pielii; săpun; săpun dezinfectant; produse de
protecţie solară; produse pentru bronzare
[cosmetice]; apă de toaletă; produse pentru
toaletă; şerveţele impregnate cu loţiuni
cosmetice; beţişoare cu vată [produse pentru
toaletă]; tampoane absorbante; antiseptice;
scutece pentru copii; bandaje igienice;
produse medicinale pentru baie; comprese;
scutece pentru bebeluşi; scutece [şerveţele
pentru bebeluşi]; dezinfectanţi igienici;
absorbante zilnice [sanitare]; absorbante
sanitare; prosoape sanitare; aer presurizat, în
recipiente speciale, pentru curăţare şi
desprăfuire; odorizante; produse antistatice
pentru uz casnic; uleiuri esenţiale aromate;
luciu pentru pantofi; produse de curăţare;
ţesături impregnate cu detergent pentru
curăţare; ceară de lustruit pantofi; truse
cosmetic; cosmetice; substanţe degresante,
altele decât pentru utilizarea în procese de
fabricaţie; preparate de curăţare uscată; esenţe
eterice; balsam pentru rufe; preparate de
fumigare [parfumuri]; balsam de rufe; apă de
Javel; beţişoare parfumate; lichide pentru
pardoseală (anti-derapante); luciu pentru
mobilă şi pardoseli; creme de lustruire; hârtie
de lustruire; produse pentru lustruire; soluţii
de degresare; cremă de pantofi; lichide pentru
curăţarea parbrizului; produse pentru
odorizarea aerului; produse de purificare a
aerului; deodoranţi pentru îmbrăcăminte şi
textile; deodoranţi, cu excepţia celor pentru uz
uman sau animal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02508
(151) 09/04/2015
(732) SCHWARTZ FILIP-FLORIN, Str.

G-ral. A. Demostene nr. 16, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TEZYO

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

18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; piei
de animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare; bastoane; bice şi articole de
şelărie.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02502
(151) 09/04/2015
(732) SINDICATUL POLITISTILOR

DOLJ, Str. Amaradia, nr. 32, cam.
231, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl.94B, sc.B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

SINDICATUL POLITISTILOR DOLJ

(591) Culori revendicate:alb, bleu, galben,
crem, roşu, albastru, gri, bleumarin

  
(531) Clasificare Viena:030101; 030122;

241314; 290115;  

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

35 Publicitate, servicii de prezentare,
promovare, prin toate mijloacele de
comunicare şi de difuzare prin orice mijloace,
on-line într-o reţea computerizată; prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de radio, de
televiziune, pentru activităţi sindicale,
comunicare anunţuri pentru activităţi

sindicale, servicii de gestiune şi administrare
pentru activităţi sindicale.
45 Servicii sociale destinate să satisfacă
nevoile indivizilor, servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02491
(151) 09/04/2015
(732) TALPOŞ MIHAI-FLORIN, Str. Ion

Negoiţescu nr. 3, ap. 1D2, judeţul
Cluj, 400418, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

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

(540)

ARTEZIA

(591) Culori revendicate:albastru, roşu

  
(531) Clasificare Viena:011524; 260118;

290112;  

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

32 Bere; apă plată; apă potabilă imbuteliată;
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apă tonică; apă seltzer; apă minerală
aromatizată; apă de masă; apă cu arome; apă
minerală; apă carbogazoasă.
35 Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul;
servicii de import-export.
39 Transport şi livrare de mărfuri; ambalarea
mărfurilor; depozitarea mărfurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02492
(151) 09/04/2015
(732) S.C. JOYPLUSOXFLOR S.R.L.,

Str. Doljului nr. 14, bl. C8c, parter,
judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(540)

ZAO PARK

(591) Culori revendicate:mov, roz alb,
albastru, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020508; 020517;

270508; 290115;  

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de crăciun.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02493
(151) 09/04/2015
(732) S.C. PARCON FREIWALD S.R.L.,

Str. Depozitelor nr. 22, judeţul Mureş,
, TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

ENJOY GERMAN QUALITY PARCON
FREIWALD

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

  
(531) Clasificare Viena:260408; 270508;

290115;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02494
(151) 09/04/2015
(732) S . C .  F A I R  P A R T N E R S

INVESTMENT S.R.L., Str. Cuza
Vodă nr. 54 (cam. 1), ap. 4, parter,
jude ţul  Cons tan ţa ,  900682,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

CompanyRegistered.com

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
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pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02495
(151) 09/04/2015
(732) BOBU LILIANA IONELA, Loc.

Bivolaria, Str. Victoriei nr. 25, judeţul
Suceava, , VICOVU DE SUS
ROMANIA 

(540)

INCAR SHOES

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc acoperirea capului.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 02496
(151) 09/04/2015
(732) S.C. GLOBAL TRIP S.R.L., Str.

Republicii nr. 38, judeţul Braşov, ,
BRASOV ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

GLOBAL TRIP agenţie de turism

(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:170102; 290114;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜


