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Cereri Mărci publicate în data de 29/10/2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 06965 22/10/2015 AKBULAT BURAK GOSHTOSH

2 M 2015 06966 22/10/2015 AKBULAT BURAK

3 M 2015 06967 22/10/2015 S.C. DOCPROCESS S.R.L. dp docprocess the business
sense of the future

4 M 2015 06968 22/10/2015 S.C. HORES MAGAZINE S.R.L. FOREVER YOUNG MAGAZINE

5 M 2015 06969 22/10/2015 GROUND FORCE SECURITY
S.R.L.

GROUND FORCE SECURITY
GFS

6 M 2015 06970 22/10/2015 S.C. MBC LEDER PRODUKTE
S.R.L.

MENHARD

7 M 2015 06971 22/10/2015 BTS EMA GUARD SECURITY
S.R.L.

BTS EMA GUARD SECURITY

8 M 2015 06972 22/10/2015 CONSTANTIN ADRIAN FLORIN Elfi

9 M 2015 06973 22/10/2015 S.C. CATERING & EVENTS
LOGISTICS S.R.L.

Farmacia CLINICA

10 M 2015 06974 22/10/2015 S.C. AMERICAN DESSERTS
S.R.L.

American Desserts

11 M 2015 06975 22/10/2015 MAGHREB KEYWAN KEYWASH!

12 M 2015 06976 22/10/2015 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. BIOTELOMER EXTRACT

13 M 2015 06977 22/10/2015 S.C. ROYAL NUTRITION S.R.L. TELOMERIN ROYAL
NUTRITION SUPERIOR
PRODUCTS

14 M 2015 06978 22/10/2015 S.C. BIONATURA PLANT S.R.L. TELOSTEM EXTRACT

15 M 2015 06979 22/10/2015 S.C. PHARMA DACICA PLUS
S.R.L.

TELOMEROL Extract

16 M 2015 06980 22/10/2015 BANAGA CATALIN RESTAURANT LEVANT

17 M 2015 06981 22/10/2015 FLAUGNATTI MARCEL Retaillium
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18 M 2015 06982 22/10/2015 S.C. MARINTERMED TRADING
S.R.L.

BIOMARIN

19 M 2015 06983 22/10/2015 BIO-SYNERGIE ACTIV S.R.L. BIO-SYNERGIE ACTIV

20 M 2015 06984 22/10/2015 ORGANIC FRESH FOOD S.R.L. zaitoone restaurant lebanese

21 M 2015 06985 22/10/2015 ADIR BRAND HOLDING S.R.L. P PALACE CASINO

22 M 2015 06986 22/10/2015 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. Borszék székelyföldi ásványvíz

23 M 2015 06987 22/10/2015 S.C. ROMAQUA GROUP S.A. Borszék az igazi székelyföldi
ásványvíz

24 M 2015 06988 22/10/2015 SÎRBU ANDREEA T.A.A.D. TEXTILE SOLUTIONS

25 M 2015 06989 22/10/2015 S.C. INNOVATE
INFORMATIONAL TECHNOLOGY
S.R.L.

HOSPITALNET

26 M 2015 06990 22/10/2015 S.C. CUSTOM TUNING &
WHEELS S.R.L.

CUSTOM WHEELS

27 M 2015 06991 22/10/2015 S.C. CUSTOM TUNING &
WHEELS S.R.L.

Custom tuning

28 M 2015 06992 22/10/2015 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. PROFI CITY

29 M 2015 06993 22/10/2015 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. PROFI CITY

30 M 2015 06994 22/10/2015 S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L. PROFI LOCO
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(210) M 2015 06967
(151) 22/10/2015
(732) S.C. DOCPROCESS S.R.L., Str.

Albac, Nr.11, Et. 3+4, Corp A şi Et.4,
Corp B, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

dp docprocess the business sense of the
future

(591) Culori revendicate:verde (pantone 367
C), verde (pantone 346 C)

  
(531) Clasificare Viena:241708; 270511;

270514; 290103;  

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

42 Servicii în domeniile ştiintei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea afrente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06980
(151) 22/10/2015
(732) BANAGA CATALIN, Str. Ion Luca

Caragiale nr. 75, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(540)

RESTAURANT LEVANT

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06968
(151) 22/10/2015
(732) S.C. HORES MAGAZINE S.R.L.,

Str. Prelungirea Ghencea nr. 94-100,
bl. A3, ap. A3080, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

FOREVER YOUNG MAGAZINE



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în 22/10/2015

4

(591) Culori revendicate:portocaliu, alb
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

270517; 270519;  

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

16 Publicaţii (tipărituri).
35 Publicitate şi afaceri comerciale.
41 Organizare evenimente cu caracter
educativ, festiv şi recreere.
42 Creare şi menţinere site-uri web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06969
(151) 22/10/2015
(732) GROUND FORCE SECURITY

S.R.L., Str. Doctor Staicovici nr. 15,
parter, camera 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GROUND FORCE SECURITY GFS

  
(531) Clasificare Viena:011503; 240105;

240113; 270502; 270524;  

(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 terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06972
(151) 22/10/2015
(732) CONSTANTIN ADRIAN FLORIN,

Str. Griviţei nr. 13, judeţul Argeş, ,
PITEŞTI ROMANIA 

(540)

Elfi

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb

  
(531) Clasificare Viena:250301; 250307;

260409; 260418; 290113;  

(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
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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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06973
(151) 22/10/2015
(732) S.C. CATERING & EVENTS

LOGISTICS S.R.L., Str. Olteniţei nr.
15-15A, et. 2, ap. 16, judeţul Ilfov, ,
POPEŞTI LEORDENI ROMANIA 

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

(540)

Farmacia CLINICA

(591) Culori revendicate:albastru deschis
(Pantone 3265C), albastru închis
(Pantone 662C)
  

(531) Clasificare Viena:260105; 260118;
270501; 290104;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fung ic ide ,  e rb i c ide ;  su l fonamine
(medicamente); medicamente seroterapeutice;
medicamente pentru uz stomatologic;
medicamente pentru uz uman; medicamente
pentru uz veterinar; anestezice; analgezice;
antibiotice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; răspândirea
materialelor publicitare; informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori); prezentarea
produselor în medii de comunicare pentru
retail. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06974
(151) 22/10/2015
(732) S.C. AMERICAN DESSERTS

S.R.L., Str. Anton Pann nr. 12, judeţul
Bihor, , SÂNMARTIN ROMANIA 

(740) INTELECT S.R.L., B-dul Dacia nr.
48, bl. D10, ap. 3, Jud. Bihor
ORADEA

(540)

American Desserts

  
(531) Clasificare Viena:270511; 270512;  

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

30 Produse de patiserie şi cofetărie, obţinute
conform unor metode tradiţionale americane
sau importate de pe continentele americane.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale, inclusiv online; administraţie
comercială, inclusiv sub formă de franciză;
lucrări de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06975
(151) 22/10/2015
(732) MAGHREB KEYWAN, Str. Burniţei

nr. 86, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

KEYWASH!

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

3 Detergent pentru geamuri; soluţie-lichid
pentru geam; săpun solid; săpun lichid; săpun
pastă; înălbitor; detergent lichid pentru spălat
manual vase; detergent pastă pentru spălat
manual vase; detergent pentru maşini de spălat
vase; soluţie pentru clătirea vaselor spălate
manual; soluţie de clătit pentru maşini de
spălat vase; detergent de rufe lichid; detergent
de rufe praf; detergent pentru pardoseli;
degresant; soluţie pentru curăţat mobilă;
soluţie siliconică pentru curăţat mobilă;
detartrant pentru obiecte sanitare, pardoseli,
faianţă, gresie; detergent lichid şi alte soluţii
lichide pentru curăţarea parchetului; pastă de
curăţat vesela, obiectele sanitare, ustensilele
de bucătărie; spumă activă pentru spălarea
autoturismelor; detergent pentru curăţarea
covoarelor; detergent pentru curăţarea
tapiţeriilor, şampon pentru spălarea
covoarelor; balsam de rufe; gel de duş;
odorizant cameră; odorizant pentru rufe;
şampon spălare tapiţerii; odorizant
autoturisme; ojă; acetonă; creme de uz
cosmetic uman pentru faţă, mâini, picioare,
corp; şampon de păr pentru uz uman; balsam
de păr pentru uz uman; mască pentru păr
uman; demachiant; praf pentru curăţat veselă,
obiecte sanitare, ustensile de bucătărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06976
(151) 22/10/2015
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIOTELOMER EXTRACT

  
(531) Clasificare Viena:260408; 260418;

260422; 270511;  

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

5 Suplimente alimentare (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06977
(151) 22/10/2015
(732) S.C. ROYAL NUTRITION S.R.L.,

Str. Barbu Văcărescu nr. 119, et. 1,
cam. 3, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TELOMERIN ROYAL NUTRITION
SUPERIOR PRODUCTS

  
(531) Clasificare Viena:020925; 150701;

150704; 240905; 250119; 261125;
270524;  

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

5 Suplimente alimentare (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06978
(151) 22/10/2015
(732) S.C. BIONATURA PLANT S.R.L.,

Str. Dinu Vintila nr. 6B, tr. 4, bl. 1, sc.
D, et. 5, ap. 149, cam. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TELOSTEM EXTRACT

  
(531) Clasificare Viena:260408; 260418;

260422; 270511;  

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

5 Suplimente alimentare (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06979
(151) 22/10/2015
(732) S.C. PHARMA DACICA PLUS

S.R.L., Str. Barbu Văcărescu nr. 119,
et. 1, cam 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TELOMEROL Extract

  
(531) Clasificare Viena:050520; 090109;

250119; 260415; 270524;  

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

5 Suplimente alimentare (de uz medical).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06971
(151) 22/10/2015
(732) BTS EMA GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Caroteni nr. 27B, et. 1,
biroul nr. 2, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BTS EMA GUARD SECURITY

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

  
(531) Clasificare Viena:010105; 011108;

260113; 260118; 260122; 270512;
290114;  

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

37 Servicii de instalare si construcţii auxiliare
pentru sisteme de pază; montare sisteme de
alarmă auto si pentru imobile; montare de
sisteme electrice antiincendiu; montare de
sisteme electronice de control acces şi
supraveghere.
38 Servicii de dispecerat pentru monitorizarea
serviciilor de pază.
39 Servicii de transport securizat, servicii de
transport valori.
41 Organizarea de cursuri teoretice şi practice
de calificare şi perfecţionare pentru agenţii de
pază.

45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06982
(151) 22/10/2015
(732) S.C. MARINTERMED TRADING

S.R.L., Str. Prahova nr. 14, Lotul 2,
Hala, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII
S.R.L., Str. Tache Ionescu nr. 5, et.3,
ap. 13, Sector 1 BUCUREŞTI

(540)

BIOMARIN

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06983
(151) 22/10/2015
(732) BIO-SYNERGIE ACTIV S.R.L.,

Str. Dristorului nr. 114, bl. 13C, ap. 9,
Lot A, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BIO-SYNERGIE ACTIV

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

5 Suplimente alimentare (de uz medical).
35 Servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu suplimentele alimentare; servicii de
vânzare cu amănuntul în legatură cu
suplimentele alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06984
(151) 22/10/2015
(732) ORGANIC FRESH FOOD S.R.L.,

Str. Al. I. Cuza nr. 3bis, parter, judeţul
Ilfov, , COMUNA TUNARI
ROMANIA 

(540)

zaitoone restaurant lebanese

(591) Culori revendicate:bej, grena

  
(531) Clasificare Viena:250109; 250110;

270501; 290112;  

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

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.
43 Restaurante şi cazare temporară, servicii de
restaurant cu specific libanez.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06988
(151) 22/10/2015
(732) SÎRBU ANDREEA, Str. Drumul

Fermei nr. 71k, etaj 1, jud. Ilfov,
077160, POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA 

(540)

T.A.A.D. TEXTILE SOLUTIONS

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

25 Rochii de mireasă; rochii lungi de seară;
rochii pentru domnişoare de onoare; rochii de
gală pentru femei; rochii şi cămăşi de damă
pentru plajă; muu muu (rochii), rochii
hawaiiene largi, cu modele multicolore; gulere
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pentru rochii; cheongsam (îmbrcăcăminte),
rochii tradiţionale chinezeşti; rochii din piei;
rochii de tenis; rochii drepte; sarafane rochii;
cămăşi; cămăşi de costum; cămăşi cu nasturi;
cămăşi pentru costum; cămăşi pentru
camuflaj; cămăşi de vânătoare; cămăşi pentru
pescari; cămăşi şi furouri; cămăşi din tricot;
gulere detaşabile pentru cămăşi; topuri cămăşi
fără maneci; cămăşi cu mâneca scurtă; cămăşi
cu guler fără nasturi; haine pentru copii;
balerini, încălţăminte; saboţi, încălţăminte;
încălţăminte de stradă; încălţăminte pentru
volei; încălţăminte pentru bebeluşi;
încălţăminte pentru copii; încălţăminte de
plajă; paltoane; pantaloni; costume; costume
de damă; costume de gală; costume informale
casual; costume de balet; costume de
halloween; costume din piele; costume de
bebeluşi; costume de dans; geci; pălării de
modă.
35 Servicii de revista presei (servicii de
culegere a ştirilor); servicii de consultanţă în
administrarea afacerilor; servicii de
consultanţă în managementul afacerilor;
servicii de consultanţă în afaceri privind
producţia; servicii de consultanţă în afaceri
privind marketingul; servicii de consultanţă în
afaceri privind insolvabilitatea; servicii de
consiliere, consultanţă şi informare în afaceri
comerciale; servicii de consultanţă în afaceri
privind prelucrarea datelor; servicii de
consultanţă în afaceri privind performanţele
întreprinderilor; servicii de informaţii şi
consultanţă în domeniul afacerilor comerciale;
servicii de asistenţă şi consultanţă în
managementul afacerilor; servicii de
consultanţă şi consiliere în managementul
afacerilor; servicii de cercetare şi consultanţă
în domeniul afacerilor comerciale; servicii de
consultanţă în materie de management al
afacerilor; servicii de consultanţă în
managementul afacerilor pentru întreprinderi

industriale; servicii de consultanţă în
managementul afacerilor pentru întreprinderi
comerciale; servicii de consultanţă în materie
de organizare şi managementul afacerilor;
servicii de intermediere şi consultanţă în
afaceri în domeniul vânzării de produse şi
prestării de servicii; mostre de produse;
distribuţie de mostre; organizarea distribuţiei
de mostre publicitare; distribuţie de prospecte
şi de mostre; distribuire de mostre în scopuri
publicitare; distribuţie şi difuzare de materiale
publicitare pliante, prospecte, material tipărit,
mostre; distribuire de materiale publicitare
pliante, prospecte, broşuri, mostre, în special
pentru vânzările la distanţă pe bază de catalog,
indiferent dacă sunt transfrontaliere sau nu;
prezentări de modă în scopuri comerciale;
organizarea de prezentări de modă în scop
promoţional; coordonare, pregătire şi
organizare de expoziţii şi târguri comerciale în
scopuri comerciale şi publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06989
(151) 22/10/2015
(732) S . C .  I N N O V A T E

I N F O R M A T I O N A L
TECHNOLOGY S.R.L., Stradela I.
I. Mironescu nr. 43, Judeţul Iaşi, ,
IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I,
et. 3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

HOSPITALNET

(591) Culori revendicate:roşu, gri
  
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

290112;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare.
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;mecanisme pentru aparate care
funcţioneaza cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor
şi calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 2015 06990
(151) 22/10/2015
(732) S.C. CUSTOM TUNING &

WHEELS S.R.L., Bd. Iuliu Maniu nr.
7, Incinta Apaca Corp N, sector 6,
061072, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CUSTOM WHEELS

 
(531) Clasificare Viena:270502; 270517;  

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

12 Jante.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06991
(151) 22/10/2015
(732) S.C. CUSTOM TUNING &

WHEELS S.R.L., Bd. Iuliu Maniu nr.
7, Incinta Apaca Corp N, sector 6,
061072, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Custom tuning

(531) Clasificare Viena:270502; 270512;  

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

37 Întreţinere, service, reparare de motoare şi
electromotoare.
40 Servicii de tuning.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06992
(151) 22/10/2015
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Calea Sever Bocu nr. 31, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PROFI CITY

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795C), verde (pantone 355C)

  
(531) Clasificare Viena:040505; 040521;

100313; 260409; 260418; 270515;
290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
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achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping sau prin orice alte mijloace de
comunicare; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de carduri de discount şi
vouchere; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de materiale tiparite şi
concursuri de promovare; promovarea
vânzării de produse prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovareavânzării de produse prin
oferirea de discount-uri ori promoţii; servicii
de publicitate outdoor; publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare a vânzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea de programe de
stimulare a vânzărilor; organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor; servicii de
fidelizare a clienţilor în scop comercial,
promoţional şi publicitar; organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru
clienţi, în scopul promovării vânzărilor;
administrarea şi utilizarea programelor de
promovare a vânzărilor ce permite
participanţilor ca, prin intermediul unui card
de membru, să obţină reduceri la preţul
produselor; servicii de card de loialitate;
agenţii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06993
(151) 22/10/2015
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Calea Sever Bocu nr. 31, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PROFI CITY

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795C), verde (pantone 355C)

  
(531) Clasificare Viena:040505; 040521;

100313; 260418; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
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de teleshopping sau prin orice alte mijloace de
comunicare; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de carduri de discount şi
vouchere; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de materiale tiparite şi
concursuri de promovare; promovarea
vânzării de produse prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovareavânzării de produse prin
oferirea de discount-uri ori promoţii; servicii
de publicitate outdoor; publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare a vânzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea de programe de
stimulare a vânzărilor; organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor; servicii de
fidelizare a clienţilor în scop comercial,
promoţional şi publicitar; organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru
clienţi, în scopul promovării vânzărilor;
administrarea şi utilizarea programelor de
promovare a vânzărilor ce permite
participanţilor ca, prin intermediul unui card
de membru, să obţină reduceri la preţul
produselor; servicii de card de loialitate;
agenţii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06994
(151) 22/10/2015
(732) S.C. PROFI ROM FOOD S.R.L.,

Calea Sever Bocu nr. 31, judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ -
NEGOMIREANU LIVIA PFA, Şos.
Nicolae Titulescu nr. 94, bl.14A, sc.4,
ap.127, et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

PROFI LOCO

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
1795C), portocaliu (pantone 151C)

  
(531) Clasificare Viena:040505; 040521;

100313; 260418; 270515; 290112;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; consultanţă pentru conducerea
afacerilor; consultanţă profesională în afaceri;
strângerea la un loc, în beneficiul terţilor, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
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de teleshopping sau prin orice alte mijloace de
comunicare; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de carduri de discount şi
vouchere; promovarea vânzării de produse
prin distribuirea de materiale tiparite şi
concursuri de promovare; promovarea
vânzării de produse prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de
credit; promovareavânzării de produse prin
oferirea de discount-uri ori promoţii; servicii
de publicitate outdoor; publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de
telecomunicaţii sau pe cale electronică;
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulare a vânzărilor; organizarea,
exploatarea şi supravegherea de programe de
stimulare a vânzărilor; organizarea, utilizarea
şi monitorizarea de programe de loialitate
pentru clienţi şi scheme de recompensare în
scopul promovării vânzărilor; servicii de
fidelizare a clienţilor în scop comercial,
promoţional şi publicitar; organizarea şi
administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru
clienţi, în scopul promovării vânzărilor;
administrarea şi utilizarea programelor de
promovare a vânzărilor ce permite
participanţilor ca, prin intermediul unui card
de membru, să obţină reduceri la preţul
produselor; servicii de card de loialitate;
agenţii de import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06965
(151) 22/10/2015
(732) AKBULAT BURAK, Cetăţean turc,

cu permis de şedere temporară în
România, Şos. Olteniţei nr. 254, bl.
151, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 4,
Bucureşti, ,  TURCIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

GOSHTOSH

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

3 Înăllbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pasta de dinţi, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi: săpunuri pentru faţă, săpunuri pentru
mâini, săpunuri pentru copii, antiperspirante,
deodorante de uz personal pentru barbaţi şi
femei, spumă de ras, loţiuni după ras, creme
de noapte şi de zi, creme de corp, lapte de
corp, creme hidratante pentru piele, preparate
de curăţare pentru faţă şi corp, loţiuni pentru
împrospătarea pielii, loţiuni de baie, gel de
duş, spumă de baie, săruri de baie (cu excepţia
celor de uz medical), perle de baie, şampoane
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de păr, loţiuni de clătire pentru păr, mască
pentru păr, balsam de păr, şampoane uscate,
preparate pentru ondularea părului, fixativ
pentru păr, spumă de păr, pasta de dinţi, apă
de gură (nu pentru uz medical), parfumuri, apă
de toaletă, apă de colonie, ojă şi lac de unghii,
ojă de unghii cu uscare rapidă, produse pentru
îndepărtarea lacului de unghii şi a ojei,
produse pentru îngrijirea unghiilor, mască de
curăţare a tenului, lapte demachiant, produse
pentru demachierea ochilor, produse pentru
demachiere, exfoliant facial, măşti cosmetice
şi de înfrumuseţare, cremă de faţă, produse
pentru machiaj, fond de ten, pudră pentru faţă,
pudră pentru machiaj, iluminator cosmetic,
fard de obraz, fard de ochi, tuş de ochi,
mascara, rujuri, luciu de buze, creioane
cosmetice, cosmetic pentru sprâncene, gene
false, produse de protecţie solară, produse
pentru bronzare (cosmetic), creme
autobronzante, loţiuni după plajă, beţe din
bumbac pentru uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, preparate depilatoare,
cremă depilatoare, beţişoare parfumate, geluri
de masaj altele decât cele pentru uz medical.
7 Maşini automate pentru vânzare.
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;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor; rame pentru ochelari de soare şi
ochelari de vedere, tocuri pentru ochelari de

soare şi ochelari de vedere, căşti de protecţie,
căşti pentru motociclisti, căşti pentru biciclişti,
ochelari; accesorii pentru ochelari, şi anume,
curele, cordoane şi lanţuri care ţin ochelarii în
cazul mişcării purtătorului; tocuri de ochelari;
rame pentru ochelari; ochelari de vedere;
ochelari de soare; tocuri de ochelari de vedere
şi de ochelari de soare; rame pentru ochelari
de vedere şi ochelari de soare; ochelari de
citit; ochelari; ochelari de corecţie; rame
pentru ochelari; lentile de contact; suporturi
pentru păstrare a lentilelor de contact; cutii
pentru lentile de contact; cutii pentru protecţie
a lentilor de contact; recipiente pentru lentile
de contact; publicaţii electronice descărcabile
furnizate din baze de date sau de pe internet, şi
anume, reviste, cataloage, broşuri şi pliante în
domeniul optică ochelari şi modă.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri; bijuterii fantezie,
gablonzuri şi bijuterii din metale şi pietre
preţioase; butoni de manşetă; ace de cravată;
ceasuri, ceasuri de mână, metale preţioase şi
aliajele lor, bijuterii, aparate şi instrumente
cronometrice, aur, bijuterii fabricate din
acesta; butoni; ace de cravată, obiecte
ornamentale reprezentând bijuterii din metale
preţioase; cronometre, curele pentru ceasuri de
mână.
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; curele;
genţi de mână; genţi de toaletă vândute fără
produse; genţi sport universale, genti pentru
sportivi, genti de plajă, genţi pentru cărţi,
genţi de mână pentru voiaj, genţi cu mâner,
genţi tip duffel, genţi de voiaj; geamantane;
rucsacuri; portofele; umbrele, articole din
piele sau din imitaţie de piele, şi anume
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geamantane şi genţi de voiaj, genţi sport
universale, genţi universale pentru
echipamente sportive, genţi universale de
voiaj, lese pentru animale, genţi de sport,
huse, rucsacuri pentru copii, marsupii pentru
copii, genţi şi rucsacuri pentru îmbrăcămintea
sport, genţi de plajă, genţi cu bretele, borsete,
genţi pentru cărţi, serviete, borsete de şold,
casete pentru cărţi de vizită, port-visit,
portofele pentru cărţi de vizită, portofele
pentru carduri, sacoşe de mână, casete pentru
chei, îmbrăcăminte pentru animale,
îmbrăcăminte pentru animale domestice,
sacoşe cu mâner, genţi cu mâner, portofele şi
genţi pentru monede, zgărzi pentru animale,
zgărzi pentru animale de companie, genţi de
toaletă vândute fără produse, casete de
cosmetice vândute fără produse, saci de
curier, casete şi suporturi pentru cărţi de
credit, haine pentru câini, îmbrăcăminte
pentru câini, lese pentru câini, haine pentru
câini, saci cu cordon şi traiste, genţi tip duffel,
genţi de seara, genţi de mână fashion, genţi
pentru zbor, geamantane de voiaj, articole de
îmbrăcăminte pentru animale de companie,
genţi pentru fitness, genţi de mână, genţi
universale, saci de voiaj, genţi pentru chei,
casete pentru chei, portofele pentru chei, genţi
truse, rucsacuri, lese pentru animale, lese
pentru animale de companie, bagaje, etichete
de bagaje, etichete de voiaj, genţi pentru
produse machiaj vândute fără produse, genţi
de călătorii scurte, geamantane şi valize,
îmbrăcăminte pentru animale de companie,
medalioane pentru animale de companie
special adaptate pentru a fi ataşate la lesa
animalelor de companie, ham şi zgărzi,
poşete, ghiozdane, ghiozdane pentru cărţi,
genţi pentru şcoala tip poştaş, genţi de voiaj
pentru pantofi, genţi pentru truse de ras
vândute fără produse, genţi de umăr, saci de
suveniruri, saci de sport şi articole sportive,

valize, portmonee pentru bilete, genţi şi casete
de toaletă vândute fără produse, sacoşe, bagaje
de călătorie, genţi şi casete, cufere vândute
fără produse, portofele, genţi pentru igienă
personală pentru transportul articolelor de
toaletă, trolere; rucsacuri; genţi de spate;
genţi; casete; portofele; poşete; bagaje;
umbrele şi parasolare.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului;
încălţăminte şi îmbrăcăminte, şi anume,
tricouri, cămăşi, jachete, bluze, costume de
corp, paltoane, jachete, pantaloni, fuste, rochii,
curele, pălării, eşarfe, mănuşi, kimono-uri,
manşoane, costume, tunici, veste, denim, şi
anume, blugi, fuste, tricouri, pălării, pantaloni
scurţi, rochii, pantaloni, jachete şi paltoane;
îmbrăcăminte din piele şi velur, şi anume,
mănuşi, pantaloni, fuste, jachete, paltoane,
pălării, curele, tricouri, rochii; îmbrăcăminte
din in, şi anume, rochii, pantaloni, jachete,
cămăşi, bluze; îmbrăcăminte din tricot, şi
anume, jerseuri şi tricotaje grele;
combinezoane, pantaloni scurţi, jachete,
lenjerie de corp, lenjerie, sutiene, bustiere,
pantaloni, camizol, jartiere, combinezoane,
chiloţi, jambiere, dresuri, şosete, ciorapi,
indispensabili, maieuri, costume de baie,
bikini, sarong-uri, poncho-uri, pulovere,
bandane, tricouri polo, jachete şi paltoane din
blană sintetică, pulovere, glugi, hanorace,
jachete rezistente la vânt, tricouri fără mâneci,
papuci de casă, fulare, mănuşi, haine de
ploaie, hanorace cu glugă, salopete, haine de
alergat, costume, colanţi, costume bal mascat,
topuri cu glugă, jachete cu glugă, halate de
lucru, boxeri, slip boxeri, lenjerie de corp,
lenjerie, articole sub îmbrăcăminte, şosete,
halate de casă, pijamale, salopete, bretele,
cravate, lenjerie, ciorapi, costume de baie,
costume de baie, slip de baie, halate de baie,
blugi, fustanele, pijamale, costume cu
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pantaloni, pantaloni, articole de îmbrăcăminte
de dormit, îmbrăcăminte de noapte, costume,
costume de baie, slip de baie, smochinguri şi
veste, ciorapi, colanţi, pantaloni, pantaloni
care sunt parţial blugi şi parţial colanţi,
îmbrăcăminte pentru bebeluşi, bavete,
îmbrăcăminte tip body pentru bebeluşi;
scutece pentru bebeluşi, tricouri pentru
bebeluşi, salopete pentru bebeluşi, curele,
bermude, bikini, sacouri, bluze, îmbrăcăminte
de modelare a corpului, jachete tip bomber,
sutiene, şorturi, cagule, camizol, pantaloni tip
armată, costume pentru jocuri de rol, costume
de bal mascat pentru copii, pantaloni tăiaţi,
topuri tăiate, costume de dans, rochii, rochii
de gală, rochii de mireasă, rochii de nuntă,
haine de casă, halate, salopete, bentiţe,
antifoane, încălzitoare pentru urechi, rochii de
seară, ţinute de seară, articole de
îmbrăcăminte purtate în jurul taliei sau pe
coapse pentru a strânge abdomenul şi pentru
a crea un efect de subţiere, bikini, costume de
halloween, îmbrăcăminte dintr-o bucată
pentru sugari şi copii mici, haine de dormit
pentru copii, îmbrăcăminte copii, ciorapi 3/4,
chiloţi, lenjerie de damă, fuste, costume cu
fustă, fuste mini, neglijeuri, ţinute de noapte,
cămăşi de noapte, îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte de noapte, pijamale, chiloţi,
pantaloni, ciorapi, bretele, costume de joacă,
tricouri polo, îmbrăcăminte de ploaie,
uniforme şcolare, costume de baie cu maieu,
portjartier, pălării, şepci, căciuli, căşti,
cipipilici, bandane, berete, articole pentru
acoperirea capului pentru copii, pălării pentru
sugari, bebeluşi, copii mici şi copii,
încălţăminte pentru bărbaţi, încălţăminte
pentru femei, încălţăminte, dar nu pentru
sport, pantofi, pantofi de pânză, sandale,
tenişi, baskeţi, cizme, papuci, şlapi,
încălţăminte de plajă, pantofi de plajă, botine,
ghete, pantofi de dans, papuci de dans,

mocasini, pantofi de lac, pantofi cu platformă.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale, dantelă şi broderii cu aplicaţii,
ghirlande, dungi decorative şi panglici din
material textil, împletituri, nasturi pentru
haine, cleme nemetalice, elemente de fixare
îmbrăcăminte, fermoare, cârlige şi coliere de
fixare, ace de păr, ace, ace de cusut, ace de
maşini de cusut, ace de tricotat şi pioneze,
cutii şi casete goale pentru pioneze, flori
artificiale, aranjamente şi ghirlande din flori
artificiale, fructe artificiale, plase de păr,
bentiţe de păr, cleme de păr, cleme pentru
coafură, ondulatoare neelectrice, bigudiuri
pentru ondularea părului, numere şi litere
concurenţi, dar nu din material textil,
catarame; nasturi ;  nasturi  pentru
îmbrăcăminte; capse pentru genţi, portofele şi
portmonee; cleme pentru îmbrăcăminte; cleme
pentru genţi, portofele şi portmonee; elemente
de închidere pentru îmbrăcăminte, şi anume,
capse, închizători de tip moş şi babă; elemente
pentru închidere pentru genţi, portofele şi
portmonee, şi anume, capse, închizători de tip
moş şi babă; găici şi butoniere; găici pentru
îmbrăcăminte; găici pentru genţi, portmonee şi
portofele; elemente pentru închidere pentru
pantofi şi cizme; capse; butoane de fixare;
fermoare şi întăritori fermoare; piese şi
accesorii structurale pentru produsele
menţionate. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; publicitate;
managementul afacerilor comerciale;
administrarea afacerilor comerciale; servicii
de birou; servicii de magazin cu vânzare cu
amănuntul care oferă servicii pentru terţi, cum
ar fi articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole de acoperit capul, bijuterii, genţi,
portofele, portmonee, cufere, umbrele şi
accesorii, permiţând clienţilor să vizualizeze şi
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să achiziţioneze cu uşurinţă aceste produse;
prezentarea integrală pentru terţi a unei
varietăţi de produse, permiţând clienţilor să
vizualizeze şi să achiziţioneze cu uşurinţă
aceste produse dintr-un catalog de
îmbrăcăminte şi accesorii, prin corespondenţă
sau prin mijloace de telecomunicaţii;
magazine care oferă îmbracăminte,
încălţăminte, articole de acoperit capul,
bijuterii, genţi, portofele, portmonee, cufere,
umbrele şi accesorii; trimiterea comenzilor
prin poştă la magazinul comercial cu produse
de îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de
acoperit capul, bijuterii, genţi, portofele,
portmonee, cufere, umbrele şi accesorii;
servicii comerciale electronice pentru produse
de îmbrăcăminte, încălţăminte, pălării,
bijuterii, genţi, portofele, portmonee, cufere,
umbrele şi accesorii; parfumuri, produse
cosmetice, produse de ţngrijire a părului,
bijuterii, ceasuri, cesasuri de mână, articole
din piele, genţi, geamantane, servicii
comerciale pentru terţi cu articole de
îmbrăcăminte; servicii de magazin comercial
cu articole de îmbrăcăminte; servicii de
magazin comercial cu vânzare cu amănuntul
pentru terţi cu articole de încălţăminte;
servicii de magazin comercial cu amănuntul
pentru terţi pentru pălării; servicii de magazin
comercial cu amănuntul pentru terţi pentru
genţi, portofele şi portmonee; servicii de
magazin comercial cu amănuntul pentru terţi
pentru umbrele şi cufere; servicii de magazin
comercial pentru terţi pentru bastoane;
informaţii, servicii de consiliere şi consultanţă
în legatură cu serviciile magazinului
comercial, menţionate anterior, marketing şi
servicii de relaţii cu clienţii pentru
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale; servicii de management şi
consultanţă în domeniile de publicitate,
marketing şi relaţii publice; servicii de

contabilitate; servicii de import-export;
furnizarea de informaţii şi sfaturi pentru
consumatori în ceea ce priveşte selecţia de
produse şi articole care urmeaza să fie
achiziţionate, organizarea şi aranjarea
licitaţiilor publice; regruparea în beneficiul
altora, a unei varietăţi de produse, cu excepţia
transportului acestora, oferind clienţilor
posibilitatea de a vizualiza şi de a cumpăra cu
uşurinţă aceste produse, şi anume, articole din
piele şi imitatie de piele şi alte materiale
utilizate pentru transport, şi anume, genţi,
geamantane şi genţi din piele şi imitaţie de
piele, casete pentru chei, ornamente, umbrele,
parasolare, ceasuri şi aparate de măsurare a
timpului, produse textile pentru casă, ţesături,
ochelari, ochelari de soare, cutii şi etuiuri
pentru ochelari de soare, componente şi piese
de schimb şi accesorii pentru ochelari de
soare, îmbrăcăminte de interior şi exterior,
fabricată cu toate tipurile de materiale, şosete,
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, parfumuri şi produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06985
(151) 22/10/2015
(732) ADIR BRAND HOLDING S.R.L.,

Str. Franklin nr. 7, parter, cam. 3, ap.
4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

P PALACE CASINO

(591) Culori revendicate:roşu, auriu

  
(531) Clasificare Viena:050320; 051304;

270508; 270521; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06986
(151) 22/10/2015
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita,
5353000, BORSEC ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Borszék székelyföldi ásványvíz

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06987
(151) 22/10/2015
(732) S.C. ROMAQUA GROUP S.A., Str.

Carpaţi nr. 46, judeţul Harghita,
5353000, BORSEC ROMANIA 

(740) S.C.P.I Milcev Burbea, Str. Ştirbei
Vodă nr. 170, bl.10G, sc.1, et.5, ap.18,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Borszék az igazi székelyföldi ásványvíz

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06966
(151) 22/10/2015
(732) AKBULAT BURAK, Cetăţean turc,

cu permis de şedere temporară în
România, Şos. Olteniţei nr. 254, bl.
151, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 4,
Bucureşti, ,  TURCIA 

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA, Bd.
Decebal, nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3,
ap. 30, sect.3. BUCURESTI

(540)

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;

050520; 050521;  

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

3 Înăllbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pasta de dinţi, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă
de dinţi: săpunuri pentru faţă, săpunuri pentru
mâini, săpunuri pentru copii, antiperspirante,
deodorante de uz personal pentru barbaţi şi
femei, spumă de ras, loţiuni după ras, creme
de noapte şi de zi, creme de corp, lapte de
corp, creme hidratante pentru piele, preparate
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de curăţare pentru faţă şi corp, loţiuni pentru
împrospătarea pielii, loţiuni de baie, gel de
duş, spumă de baie, săruri de baie (cu excepţia
celor de uz medical), perle de baie, şampoane
de păr, loţiuni de clătire pentru păr, mască
pentru păr, balsam de păr, şampoane uscate,
preparate pentru ondularea părului, fixativ
pentru păr, spumă de păr, pasta de dinţi, apă
de gură (nu pentru uz medical), parfumuri, apă
de toaletă, apă de colonie, ojă şi lac de unghii,
ojă de unghii cu uscare rapidă, produse pentru
îndepărtarea lacului de unghii şi a ojei,
produse pentru îngrijirea unghiilor, mască de
curăţare a tenului, lapte demachiant, produse
pentru demachierea ochilor, produse pentru
demachiere, exfoliant facial, măşti cosmetice
şi de înfrumuseţare, cremă de faţă, produse
pentru machiaj, fond de ten, pudră pentru faţă,
pudră pentru machiaj, iluminator cosmetic,
fard de obraz, fard de ochi, tuş de ochi,
mascara, rujuri, luciu de buze, creioane
cosmetice, cosmetic pentru sprâncene, gene
false, produse de protecţie solară, produse
pentru bronzare (cosmetic), creme
autobronzante, loţiuni după plajă, beţe din
bumbac pentru uz cosmetic, vată din bumbac
pentru uz cosmetic, preparate depilatoare,
cremă depilatoare, beţişoare parfumate, geluri
de masaj altele decât cele pentru uz medical.
7 Maşini automate pentru vânzare.
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;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,

echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor; rame pentru ochelari de soare şi
ochelari de vedere, tocuri pentru ochelari de
soare şi ochelari de vedere, căşti de protecţie,
căşti pentru motociclisti, căşti pentru biciclişti,
ochelari; accesorii pentru ochelari, şi anume,
curele, cordoane şi lanţuri care ţin ochelarii în
cazul mişcării purtătorului; tocuri de ochelari;
rame pentru ochelari; ochelari de vedere;
ochelari de soare; tocuri de ochelari de vedere
şi de ochelari de soare; rame pentru ochelari
de vedere şi ochelari de soare; ochelari de
citit; ochelari; ochelari de corecţie; rame
pentru ochelari; lentile de contact; suporturi
pentru păstrare a lentilelor de contact; cutii
pentru lentile de contact; cutii pentru protecţie
a lentilor de contact; recipiente pentru lentile
de contact; publicaţii electronice descărcabile
furnizate din baze de date sau de pe internet, şi
anume, reviste, cataloage, broşuri şi pliante în
domeniul optică ochelari şi modă.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri; bijuterii fantezie,
gablonzuri şi bijuterii din metale şi pietre
preţioase; butoni de manşetă; ace de cravată;
ceasuri, ceasuri de mână, metale preţioase şi
aliajele lor, bijuterii, aparate şi instrumente
cronometrice, aur, bijuterii fabricate din
acesta; butoni; ace de cravată, obiecte
ornamentale reprezentând bijuterii din metale
preţioase; cronometre, curele pentru ceasuri de
mână.
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; curele;
genţi de mână; genţi de toaletă vândute fără
produse; genţi sport universale, genti pentru
sportivi, genti de plajă, genţi pentru cărţi,
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genţi de mână pentru voiaj, genţi cu mâner,
genţi tip duffel, genţi de voiaj; geamantane;
rucsacuri; portofele; umbrele, articole din
piele sau din imitaţie de piele, şi anume
geamantane şi genţi de voiaj, genţi sport
universale, genţi universale pentru
echipamente sportive, genţi universale de
voiaj, lese pentru animale, genţi de sport,
huse, rucsacuri pentru copii, marsupii pentru
copii, genţi şi rucsacuri pentru îmbrăcămintea
sport, genţi de plajă, genţi cu bretele, borsete,
genţi pentru cărţi, serviete, borsete de şold,
casete pentru cărţi de vizită, port-visit,
portofele pentru cărţi de vizită, portofele
pentru carduri, sacoşe de mână, casete pentru
chei, îmbrăcăminte pentru animale,
îmbrăcăminte pentru animale domestice,
sacoşe cu mâner, genţi cu mâner, portofele şi
genţi pentru monede, zgărzi pentru animale,
zgărzi pentru animale de companie, genţi de
toaletă vândute fără produse, casete de
cosmetice vândute fără produse, saci de
curier, casete şi suporturi pentru cărţi de
credit, haine pentru câini, îmbrăcăminte
pentru câini, lese pentru câini, haine pentru
câini, saci cu cordon şi traiste, genţi tip duffel,
genţi de seara, genţi de mână fashion, genţi
pentru zbor, geamantane de voiaj, articole de
îmbrăcăminte pentru animale de companie,
genţi pentru fitness, genţi de mână, genţi
universale, saci de voiaj, genţi pentru chei,
casete pentru chei, portofele pentru chei, genţi
truse, rucsacuri, lese pentru animale, lese
pentru animale de companie, bagaje, etichete
de bagaje, etichete de voiaj, genţi pentru
produse machiaj vândute fără produse, genţi
de călătorii scurte, geamantane şi valize,
îmbrăcăminte pentru animale de companie,
medalioane pentru animale de companie
special adaptate pentru a fi ataşate la lesa
animalelor de companie, ham şi zgărzi,
poşete, ghiozdane, ghiozdane pentru cărţi,

genţi pentru şcoala tip poştaş, genţi de voiaj
pentru pantofi, genţi pentru truse de ras
vândute fără produse, genţi de umăr, saci de
suveniruri, saci de sport şi articole sportive,
valize, portmonee pentru bilete, genţi şi casete
de toaletă vândute fără produse, sacoşe, bagaje
de călătorie, genţi şi casete, cufere vândute
fără produse, portofele, genţi pentru igienă
personală pentru transportul articolelor de
toaletă, trolere; rucsacuri; genţi de spate;
genţi; casete; portofele; poşete; bagaje;
umbrele şi parasolare.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului;
încălţăminte şi îmbrăcăminte, şi anume,
tricouri, cămăşi, jachete, bluze, costume de
corp, paltoane, jachete, pantaloni, fuste, rochii,
curele, pălării, eşarfe, mănuşi, kimono-uri,
manşoane, costume, tunici, veste, denim, şi
anume, blugi, fuste, tricouri, pălării, pantaloni
scurţi, rochii, pantaloni, jachete şi paltoane;
îmbrăcăminte din piele şi velur, şi anume,
mănuşi, pantaloni, fuste, jachete, paltoane,
pălării, curele, tricouri, rochii; îmbrăcăminte
din in, şi anume, rochii, pantaloni, jachete,
cămăşi, bluze; îmbrăcăminte din tricot, şi
anume, jerseuri şi tricotaje grele;
combinezoane, pantaloni scurţi, jachete,
lenjerie de corp, lenjerie, sutiene, bustiere,
pantaloni, camizol, jartiere, combinezoane,
chiloţi, jambiere, dresuri, şosete, ciorapi,
indispensabili, maieuri, costume de baie,
bikini, sarong-uri, poncho-uri, pulovere,
bandane, tricouri polo, jachete şi paltoane din
blană sintetică, pulovere, glugi, hanorace,
jachete rezistente la vânt, tricouri fără mâneci,
papuci de casă, fulare, mănuşi, haine de
ploaie, hanorace cu glugă, salopete, haine de
alergat, costume, colanţi, costume bal mascat,
topuri cu glugă, jachete cu glugă, halate de
lucru, boxeri, slip boxeri, lenjerie de corp,
lenjerie, articole sub îmbrăcăminte, şosete,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în 22/10/2015

25

halate de casă, pijamale, salopete, bretele,
cravate, lenjerie, ciorapi, costume de baie,
costume de baie, slip de baie, halate de baie,
blugi, fustanele, pijamale, costume cu
pantaloni, pantaloni, articole de îbrăcăminte
de dormit, îmbrăcăminte de noapte, costume,
costume de baie, slip de baie, smochinguri şi
veste, ciorapi, colanţi, pantaloni, pantaloni
care sunt parţial blugi şi parţial colanţi,
îmbrăcăminte pentru bebeluşi, bavete,
îmbrăcăminte tip body pentru bebeluşi;
scutece pentru bebeluşi, tricouri pentru
bebeluşi, salopete pentru bebeluşi, curele,
bermude, bikini, sacouri, bluze, îmbrăcăminte
de modelare a corpului, jachete tip bomber,
sutiene, sorturi, cagule, camizol, pantaloni tip
armată, costume pentru jocuri de rol, costume
de bal mascat pentru copii, pantaloni tăiaţi,
topuri tăiate, costume de dans, rochii, rochii
de gală, rochii de mireasă, rochii de nuntă,
haine de casă, halate, salopete, bentiţe,
antifoane, încălzitoare pentru urechi, rochii de
seară, ţinute de seară, articole de
îmbrăcăminte purtate în jurul taliei sau pe
coapse pentru a strânge abdomenul şi pentru
a crea un efect de subţiere, bikini, costume de
halloween, îmbrăcăminte dintr-o bucată
pentru sugari şi copii mici, haine de dormit
pentru copii, îmbrăcăminte copii, ciorapi 3/4,
chiloţi, lenjerie de damă, fuste, costume cu
fustă, fuste mini, neglijeuri, ţinute de noapte,
cămăşi de noapte, îmbrăcăminte de dormit,
îmbrăcăminte de noapte, pijamale, chiloţi,
pantaloni, ciorapi, bretele, costume dejoacă,
tricouri polo, îmbrăcăminte de ploaie,
uniforme şcolare, costume de baie cu maieu,
portjartier, pălării, şepci, căciuli, căşti,
cipipilici, bandane, berete, articole pentru
acoperirea capului pentru copii, pălării pentru
sugari, bebeluşi, copii mici şi copii,
încălţăminte pentru bărbaţi, încălţăminte
pentru femei, încălţăminte, dar nu pentru

sport, pantofi, pantofi de pânză, sandale,
tenişi, basketi, cizme, papuci, şlapi,
încălţăminte de plajă, pantofi de plajă, botine,
ghete, pantofi de dans, papuci de dans,
mocasini, pantofi de lac,pantofi cu platformă.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale, dantelă şi broderii cu aplicaţii,
ghirlande, dungi decorative şi panglici din
material textil, împletituri, nasturi pentru
haine, cleme nemetalice, elemente de fixare
îmbrăcăminte, fermoare, cârlige şi coliere de
fixare, ace de păr, ace, ace de cusut, ace de
maşini de cusut, ace de tricotat şi pioneze,
cutii şi casete goale pentru pioneze, flori
artificiale, aranjamente şi ghirlande din flori
artificiale, fructe artificiale, plase de păr,
bentiţe de păr, cleme de păr, cleme pentru
coafură, ondulatoare neelectrice, bigudiuri
pentru ondularea părului, numere şi litere
concurenţi, dar nu din material textil,
catarame; nasturi ;  nasturi  pentru
îmbrăcăminte; capse pentru genţi, portofele şi
portmonee; cleme pentru îmbrăcăminte; cleme
pentru genţi, portofele şi portmonee; elemente
de închidere pentru îmbrăcăminte, şi anume,
capse, închizători de tip moş şi babă; elemente
pentru închidere pentru genţi, portofele şi
portmonee, şi anume, capse, închizători de tip
moş şi babă; găici şi butoniere; găici pentru
îmbrăcăminte; găici pentru genţi, portmonee şi
portofele; elemente pentru închidere pentru
pantofi şi cizme; capse; butoane de fixare;
fermoare şi întăritori fermoare; piese şi
accesorii structurale pentru produsele
menţionate. 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; publicitate;
managementul afacerilor comerciale;
administrarea afacerilor comerciale; servicii
de birou; servicii de magazin cu vânzare cu
amănuntul care oferă servicii pentru terţi, cum
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ar fi articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole de acoperit capul, bijuterii, genţi,
portofele, portmonee, cufere, umbrele şi
accesorii, permiţând clienţilor să vizualizeze
şi să achiziţioneze cu uşurinţă aceste produse;
prezentarea integrală pentru terţi a unei
varietăţi de produse, permiţând clienţilor să
vizualizeze şi să achiziţioneze cu uşurinţă
aceste produse dintr-un catalog de
îmbrăcăminte şi accesorii, prin corespondenţă
sau prin mijloace de telecomunicaţii;
magazine care oferă îmbracăminte,
încălţăminte, articole de acoperit capul,
bijuterii, genţi, portofele, portmonee, cufere,
umbrele şi accesorii; trimiterea comenzilor
prin poştă la magazinul comercial cu produse
de îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de
acoperit capul, bijuterii, genţi, portofele,
portmonee, cufere, umbrele şi accesorii;
servicii comerciale electronice pentru produse
de îmbrăcăminte, încălţăminte, pălării,
bijuterii, genţi, portofele, portmonee, cufere,
umbrele şi accesorii; parfumuri, produse
cosmetice, produse de ţngrijire a părului,
bijuterii, ceasuri, cesasuri de mână, articole
din piele, genţi, geamantane, servicii
comerciale pentru terţi cu articole de
îmbrăcăminte; servicii de magazin comercial
cu articole de îmbrăcăminte; servicii de
magazin comercial cu vânzare cu amănuntul
pentru terţi cu articole de încălţăminte;
servicii de magazin comercial cu amănuntul
pentru terţi pentru pălării; servicii de magazin
comercial cu amănuntul pentru terţi pentru
genţi, portofele şi portmonee; servicii de
magazin comercial cu amănuntul pentru terţi
pentru umbrele şi cufere; servicii de magazin
comercial pentru terţi pentru bastoane;
informaţii, servicii de consiliere şi consultanţă
în legatură cu serviciile magazinului
comercial, menţionate anterior, marketing şi
servicii de relaţii cu clienţii pentru

organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale; servicii de management şi
consultanţă în domeniile de publicitate,
marketing şi relaţii publice; servicii de
contabilitate; servicii de import-export;
furnizarea de informaţii şi sfaturi pentru
consumatori în ceea ce priveşte selecţia de
produse şi articole care urmeaza să fie
achiziţionate, organizarea şi aranjarea
licitaţiilor publice; regruparea în beneficiul
altora, a unei varietăţi de produse, cu excepţia
transportului acestora, oferind clienţilor
posibilitatea de a vizualiza şi de a cumpăra cu
uşurinţă aceste produse, şi anume, articole din
piele şi imitatie de piele şi alte materiale
utilizate pentru transport, şi anume, genţi,
geamantane şi genţi din piele şi imitaţie de
piele, casete pentru chei, ornamente, umbrele,
parasolare, ceasuri şi aparate de măsurare a
timpului, produse textile pentru casă, ţesături,
ochelari, ochelari de soare, cutii şi etuiuri
pentru ochelari de soare, componente şi piese
de schimb şi accesorii pentru ochelari de
soare, îmbrăcăminte de interior şi exterior,
fabricată cu toate tipurile de materiale, şosete,
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, parfumuri şi produse cosmetice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06970
(151) 22/10/2015
(732) S.C. MBC LEDER PRODUKTE

S.R.L., Str. Verzariei nr. 22, Judeţul
Sibiu, 555301, CISNADIOARA
ROMANIA 

(540)

MENHARD

  
(531) Clasificare Viena:270502;  

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

9 Huse din piele pentru telefoane mobile.
18 Portmonee (produse din piele); portmonee
de piele; poşete din piele; curele din piele;
împletituri din piele; portofele din piele; genţi
din piele; serviete din piele; lese din piele;
valize de piele; portchei din piele; curelărie
realizata din piele; genţi şi portofele din piele;
portofele din piele pentru carduri de credit;
suporturi pentru carduri de credit, din piele.
25 Curele din piele (îmbrăcăminte).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06981
(151) 22/10/2015
(732) FLAUGNATTI MARCEL, Cetăţean

străin cu drept de rezidenţă în
România, str. Paris nr. 50, ap. 1, sector
1, , BUCUREŞTI SLOVACIA B

(540)

Retaillium

(591) Culori revendicate:bleumarin, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:020723; 160317;

270502; 290112;  

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

38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divetisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Seirvicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜


