
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI
BUCUREŞTI ROMÂNIA

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN PERIOADA
20/05/2017-22/05/2017

PUBLICATE ÎN DATA DE 29/05/2017



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/05/2017-22/05/2017

2

Cereri Mărci publicate în 29/05/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 03405 20/05/2017 SC CLUB CASTEL TRIVALE SRL CLUB CASTEL TRIVALE

2 M 2017 03406 21/05/2017 DAN CARMINA BUSUIOC TV

3 M 2017 03407 21/05/2017 Târnava Mare Cooperativă
Agricolă

SZÉPVÍZI

4 M 2017 03408 22/05/2017 INSTITUTUL DE PROIECTARE,
CERCETARE ŞI TEHNICA DE
CALCUL ÎN CONSTRUCŢII SA

IPCT - INSTITUTUL DE
PROIECTARE, CERCETARE
SI TEHNICA DE CALCUL IN
CONSTRUCTII

5 M 2017 03409 22/05/2017 SC RECOBOL SRL RecoJob

6 M 2017 03410 22/05/2017 SC MOUNTAIN ADVENTURE
SRL

MOUNTAIN ADVENTURE

7 M 2017 03411 22/05/2017 SC IBOOKMED SRL BOOK MED

8 M 2017 03412 22/05/2017 SC RECOBOL SRL Reco

9 M 2017 03413 22/05/2017 F.S.G. FOOD GROUP SRL P PLANET

10 M 2017 03414 22/05/2017 PROGRAMUL PENTRU
APLICATII BUGETARE SRL

www.e-buget.eu

11 M 2017 03415 22/05/2017 OFFLINE TIMES SRL GAMIFICATION

12 M 2017 03417 22/05/2017 SC GREEN STRIPE SRL MEDICLEAN

13 M 2017 03418 22/05/2017 SC DANIMEX SRL DANIMEX

14 M 2017 03419 22/05/2017 SC DORNA BAU SRL YKI

15 M 2017 03420 22/05/2017 Târnava Mare Cooperativă
Agricolă

Kézdi

16 M 2017 03421 22/05/2017 HORTICOLA AGRO SOLUTIONS
SRL

Eco Humus Strong esenta
recoltelor bogate by Horticola
Agro Solutions

17 M 2017 03422 22/05/2017 KHALDOON TRADING SRL MAGNIFIQUE Beauty Salon

18 M 2017 03423 22/05/2017 SC FREI ANDY SRL PULSE

19 M 2017 03425 22/05/2017 SC AC HELCOR SRL DIOSMECTIS

20 M 2017 03426 22/05/2017 TRADE MEDIA SOLUTIONS SRL TASTE Ambassadors

21 M 2017 03427 22/05/2017 MAYO SRL OXYGEN CLUB PERSONAL
TRAINING & NUTRITION

22 M 2017 03428 22/05/2017 ADRIAN CLAUDIU CHELU FARMACIILE ELLA

23 M 2017 03429 22/05/2017 SC THE ONE & ONLY SRL THE ONE & ONLY
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24 M 2017 03430 22/05/2017 TRAIAN CORNEA POPASUL REGELUI

25 M 2017 03432 22/05/2017 MONICA-FLORINA
MĂGUREANU

PANDORRA story style

26 M 2017 03433 22/05/2017 CORRADO PAGANOTTO
VINCENZO ZINNI

Paganotto caffe TORREFAZIONE

27 M 2017 03434 22/05/2017 CHANEL GABRIELLE

28 M 2017 03435 22/05/2017 ORLANDO FRESH FOOD SRL PETCO

29 M 2017 03436 22/05/2017 ORLANDO FRESH FOOD SRL PETROCOM

30 M 2017 03437 22/05/2017 SC AUTO ALEX SRL CASA ALEX

31 M 2017 03438 22/05/2017 SOCIAL TEAM SRL HER BOUTIQUE

32 M 2017 03439 22/05/2017 BVB GLOBAL SECURITY SRL BVB SECURITY
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(210) M 2017 03405
(151) 20/05/2017
(732) SC CLUB CASTEL TRIVALE

SRL, Str. Gazului nr.529A, jud.
Argeş, MOSOAIA ROMANIA

(540)
CLUB CASTEL TRIVALE

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

43 Restaurante (servirea mesei).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03406
(151) 21/05/2017
(732) DAN CARMINA, Str. Valea Oltului,

nr. 37-41, bl. C1, sc. 3, et. 4, ap.
34, sector 6, Cod Poştal 61975 ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BUSUIOC TV
(591) Culori revendicate:roşu, verde, alb

(531) Clasificare Viena: 05.03.11;
05.03.15; 27.05.01; 29.01.12

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03407
(151) 21/05/2017
(732) Târnava Mare Cooperativă

Agricolă, Str. Orban Balazs nr.
5, jud. Harghita, 535400 Loc.
Cristuru-Secuiesc ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , Str.
Kossuth Lajos nr. 28, ap. 13,
judeţul Harghita, MIERCUREA
CIUC ROMANIA

(540)

SZÉPVÍZI
(591) Culori revendicate:alb, roşu

(531) Clasificare Viena: 01.15.15;
27.05.01; 29.01.12

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

29 Carne, pește, păsări și vânat, extracte
din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
32 Bere ape minerale și carbogazoase și
alte băuturi nealcoolice băuturi din fructe și
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sucuri de fructe siropuri și alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administrație comercială lucrări
de birou.
41 Educație instruire divertisment activități
sportive și culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03408
(151) 22/05/2017
(732) INSTITUTUL DE PROIECTARE,

CERCETARE ŞI TEHNICA DE
CALCUL ÎN CONSTRUCŢII SA,
Bd. Pierre de Coubertin nr. 3-5,
Office Building, camera 1L, et. 1,
sector 2, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
IPCT - INSTITUTUL DE

PROIECTARE, CERCETARE
SI TEHNICA DE CALCUL

IN CONSTRUCTII
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate și instrumente științifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranță (salvare) și didactice, aparate si
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de
înregistrare
magnetică, discuri acustice, discuri
compacte, DVD-uri și alte suporturi digitale
de înregistrare, mecanisme pentru aparate
cu preplată, case de marcat, mașini
de calculat, echipamente pentru tratarea

informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
37 Construcţii reparaţii servicii de instalaţii.
42 Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea servicii de analiză și
cercetare industrială crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de
calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03409
(151) 22/05/2017
(732) SC RECOBOL SRL, B-dul Griviţei

1U, BRAŞOV ROMANIA
(740) WEIZMANN ARIANA &

PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Vivando Building, str. 11 Iunie
nr. 51, birouri A14-A15, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

RecoJob
(591) Culori revendicate:roşu, galben

(531) Clasificare Viena: 24.01.05;
24.09.02; 24.09.05; 27.05.01;
29.01.12; 21.01.13

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

6 Metale comune şi aliajele acestora,
materiale de construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, materiale metalice
pentru căi ferate, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal,
ţevi şi tuburi metalice, minereuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
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incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
17  Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mica şi produse din aceste materiale
materiale plastice extrudate materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante
ţevi flexibile nemetalice (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
19 Materiale de construcţii nemetalice
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii asfalt, smoală şi bitum construcţii
nemetalice transportabile monumente (cu
excepţia celor din metal), (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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
38 Telecomunicaţii (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).
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în

această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03410
(151) 22/05/2017
(732) SC MOUNTAIN ADVENTURE

SRL, Bd. Mihail Saulescu nr. 48,
ap. 2, cam. 1, judeţul Braşov,
PREDEAL ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Vivando Building, str. 11 Iunie
nr. 51, birouri A14-A15, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

MOUNTAIN ADVENTURE
(591) Culori revendicate:verde, alb,

negru

(531) Clasificare Viena: 06.01.02;
27.05.08; 27.05.15; 29.01.13

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

41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
culturale şi sportive, servicii de educaţie
şi divertisment, organizare de competiţii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
20/05/2017-22/05/2017

sportive, servicii de tabere de vară
(divertisment), servicii de tabere de iarnă
(divertisment), instruire sporturi de iarnă,
organizarea şi coordonarea de competiţii,
evenimente şi turnee sportive, antrenări
pentru competiţii sportive.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03411
(151) 22/05/2017
(732) SC IBOOKMED SRL, Str. Zlatna

nr. 16, birou 3A, judeţul Braşov,
BRAŞOV ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Vivando Building, str. 11 Iunie
nr. 51, birouri A14-A15, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BOOK MED
(591) Culori revendicate:mov, ciclam

(531) Clasificare Viena: 26.04.09;
26.04.18; 27.05.15; 29.01.12

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

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 functionează cu fise,
case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare, echipament pentru stingerea
incendiilor (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).
38 Telecomunicaţii (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferentă servicii de analiză şi cercetare
industrialăproiectare şi dezvoltare hardware
şi software (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
44 Servicii medicale servicii veterinare
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la
Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03412
(151) 22/05/2017
(732) SC RECOBOL SRL, B-dul Griviţei

1U, BRAŞOV ROMANIA
(740) WEIZMANN ARIANA &

PARTNERS AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Vivando Building, str. 11 Iunie
nr. 51, birouri A14-A15, sector 4,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

Reco
(591) Culori revendicate:roşu, galben

(531) Clasificare Viena: 24.01.05;
24.09.02; 24.09.05; 21.01.13;
27.05.01; 29.01.12

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

6 Metale comune şi aliajele acestora,
materiale de construcţii metalice, construcţii
metalice transportabile, materiale metalice
pentru căi ferate, cabluri şi fire metalice
neelectrice, fierărie, articole mici din metal,
ţevi şi tuburi metalice, minereuri (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest,
mica şi produse din aceste materiale
materiale plastice extrudate materiale de
etanşare, de umplutură, materiale izolante
ţevi flexibile nemetalice (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse

în această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
19 Materiale de construcţii nemetalice
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii asfalt, smoală şi bitum construcţii
nemetalice transportabile monumente (cu
excepţia celor din metal), (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).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
38 Telecomunicaţii (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).
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la
Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente
servicii de analiză şi cercetare industrială
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03413
(151) 22/05/2017
(732) F.S.G. FOOD GROUP SRL, B-dul

Unirii nr. 13, jud. Bacău, BACĂU
ROMANIA

(740) ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu, nr. 2, Jud. Bacău,
600018 BACĂU null

(540)

P PLANET
(591) Culori revendicate:roşu, alb,

galben, gri, negru

(531) Clasificare Viena: 26.01.18;
27.05.01; 29.01.15

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

43 Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03414
(151) 22/05/2017
(732) PROGRAMUL PENTRU

APLICATII BUGETARE SRL,
Splaiul Independenţei nr. 202A,
sector 6, 060021 BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
www.e-buget.eu

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

9 Software de calculator (programe).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi servicii de cercetare şi de creaţie,
referitoare la acestea crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03415
(151) 22/05/2017
(732) OFFLINE TIMES SRL, Str.

Alexandru Vlahuţă, nr. 2, bl.
M50, sc. B, ap. 62, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
GAMIFICATION

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

28 Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi
sport, decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate conducerea şi administrarea
afacerilor lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03417
(151) 22/05/2017
(732) SC GREEN STRIPE SRL, Str. Emil

Racoviţă nr. 19, bl. A1, sc. A, et.
2, ap. 12, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, Aleea
Feteşti, Nr.11, Bl.F1, Sc.C, Ap.26,
sector 3, Bucureşti null

(540)

MEDICLEAN
(591) Culori revendicate:gri, roşu

(531) Clasificare Viena: 26.04.03;
27.05.01; 29.01.12

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

3 Săpun lichid cu glicerină/antibacterian,
soluţie curăţare pardoseli ceramice, soluţie
curăţare parchet, soluţie curăţare suprafeţe
lavabile (universal), soluţie curăţare mobilă,
soluţie curăţare toalete/wc, soluţie curăţare
suprafeţe sanitare baie, cremă curăţare
(produs de curăţare), soluţie curăţare rosturi
bandă adezivă/lipici, soluţie curăţare inox,
soluţie curăţare mochete, covoare, soluţie
curăţare pavele asfaltice şi pardoseli din
piatră, soluţie pentru curăţarea geamurilor,
detergent pentru vase, spumă pentru
curăţarea suprafeţelor lavabile.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03418
(151) 22/05/2017
(732) SC DANIMEX SRL, Str. Republicii

bl. 6/C, jud. Timiş, Loc. Jimbolia
ROMANIA

(540)

DANIMEX
(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena: 26.04.10;
26.04.16; 27.05.01; 29.01.12

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (Solicităm
protecţia 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
protecţia pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară
(Solicităm protecţia pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03419
(151) 22/05/2017
(732) SC DORNA BAU SRL, Bd.

Alexandru Lăpuşneanu nr. 96,
bl. AL4, sc. C, ap. 34, judeţul
Constanţa, CONSTANŢA
ROMANIA

(740) CABINET MARILENA
COMĂNESCU, Piaţa Dorobanţi
nr. 4, sc.B, et.2, apt.8, sector 1,
010588 BUCUREŞTI null

(540)
YKI

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

39 Organizare de călătorii, servicii specifice
agenţiilor de turism pentru organizarea
şi asigurarea transportului persoanelor şi
mărfurilor pe cale terestră, navală şi
aeriană în general şi pentru scopuri
turistice în special, servicii în legătură cu
depozitarea, ambalarea şi împachetarea
mărfurilor înaintea expedierii, informaţii
privitoare la tarife, la orare şi la moduri de
transport, servicii în legătură cu închirierea
mijloacelor de transport, servicii de însoţire
a călătorilor inclusiv a persoanelor cu
dizabilităţi, servicii constând în informaţii
referitoare la călătorii sau transporturi de
mărfuri prin agenţi maritimi şi agenţi de
turism.

43 Servicii de cazare temporară servicii
de rezervare hotelieră servicii de recepţie
pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor) servicii de furnizare de
alimente şi băuturi servicii ale restaurantelor,
barurilor, cafenelelor, cantinelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03420
(151) 22/05/2017
(732) Târnava Mare Cooperativă

Agricolă, Str. Orban Balazs nr.
5, jud. Harghita, 535400 Loc.
Cristuru-Secuiesc ROMANIA

(740) SC SIGNOLEX TRADEMARK
REGISTRATION SRL , Str.
Kossuth Lajos nr. 28, ap. 13,
judeţul Harghita, MIERCUREA
CIUC ROMANIA

(540)

Kézdi
(591) Culori revendicate:roşu

(PANTONE)485C,

(531) Clasificare Viena: 01.01.03;
01.07.06; 07.01.03; 27.05.01;
29.01.12

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.
32 Bere ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice băuturi şi sucuri din
fructe siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate gestiunea afacerilor
comerciale administraţie comercială lucrări
de birou.
41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03421
(151) 22/05/2017
(732) HORTICOLA AGRO SOLUTIONS

SRL, Str. Principală nr. 79B, Sat
Cocani, jud. Dâmboviţa, Crevedia
ROMANIA

(740) SC TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , Splaiul
Independenţei nr. 3, bl. 17, sc. 1,
et. 3, ap. 7, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

Eco Humus Strong esenta
recoltelor bogate by

Horticola Agro Solutions
(591) Culori revendicate:verde deschis,

verde, roşu, maro, portocaliu,
galben

(531) Clasificare Viena: 05.01.05;
05.01.16; 05.07.02; 05.07.13;
05.07.20; 05.07.22; 27.05.08

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

1 produse chimice utilizate pentru
agricultură, horticultură şi silvicultură,
fertilizatori.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03422
(151) 22/05/2017
(732) KHALDOON TRADING SRL, Str.

Progresului nr. 102-108, magazia
2, sector 5, 050696 BUCUREŞTI
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INTELECTUALĂ POPESCU
VIRGIL CRISTIAN, Şos.
Pantelimon nr. 286, bl. 41, sc. 3,
ap. 103, sector 2, BUCUREŞTI null

(540)

MAGNIFIQUE Beauty Salon
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.24

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

35 Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrare comercială şi
lucrări de birou cu privire la serviciile
enumerate pentru clasa Nisa 44.
44 Servicii de igienă şi înfrumuseţare
acordate persoanelor inclusiv manichiură
(inclusiv ojă semipermanentă, unghii false,
construcţie gel), pedichiură, epilat (inclusiv
epilare definitivă), cosmetică, coafură,
vopsit, tratamente păr, aplicare extensii,
extensii gene, machiaj.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03423
(151) 22/05/2017
(732) SC FREI ANDY SRL, Bd. Carol

I, nr. 22, camera 2, Jud. Prahova,
106100 SINAIA ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
, Str. 11 Iunie nr. 51, sc.A, et.
1, ap. 4, sector 4, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
PULSE

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

33 Vinuri.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03425
(151) 22/05/2017
(732) SC AC HELCOR SRL, Str. Victor

Babeş nr. 50, Jud. Maramureş,
430092 BAIA MARE ROMANIA

(540)
DIOSMECTIS

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

5 Suplimente alimentare de uz medical.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03426
(151) 22/05/2017
(732) TRADE MEDIA SOLUTIONS SRL

, Str. General Praporgescu nr. 1-5,
et. 1, ap. 1, sector 2, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)

TASTE Ambassadors
(591) Culori revendicate:roşu, albastru

(531) Clasificare Viena: 01.03.02;
01.05.01; 01.05.12; 11.01.01;
27.05.01; 29.01.15; 29.01.15

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03427
(151) 22/05/2017
(732) MAYO SRL, Str. Cutezătorilor

nr.8, bl.IV 10, sc.B, ap.14,
jud. Constanţa, CONSTANŢA
ROMANIA

(540)

OXYGEN CLUB PERSONAL
TRAINING & NUTRITION

(531) Clasificare Viena: 02.03.08;
02.03.16; 27.05.01; 27.05.08
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

41 Activităţi sportive şi culturale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03428
(151) 22/05/2017
(732) ADRIAN CLAUDIU CHELU,

Str. Crângului nr.3, jud. Timiş,
CHIŞODA ROMANIA

(540)
FARMACIILE ELLA

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

44 Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03429
(151) 22/05/2017
(732) SC THE ONE & ONLY SRL ,

Comuna Dumbrăviţa, Str. Mihai
Eminescu nr. 31A, Judeţul Timiş ,
SAT DUMBRĂVIŢA ROMANIA

(740) ACTA Q PI AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
Str. Ion Negoiţescu nr. 3A, bl. corp
D2, ap.2, Jud. Cluj, 400418 CLUJ-
NAPOCA null

(540)

THE ONE & ONLY
(531) Clasificare Viena: 26.04.18;

27.05.08; 24.17.25

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

36 Furnizare de cazare permanentă,
închiriere de spații de cazare permanentă.
37 Construcție de spații de cazare interioare
construire de locuri de cazare pentru turism.
43 Cazare temporară, servicii de cazare
hotelieră, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, organizare de
cazare temporară, servicii de ospitalitate
(cazare), servicii de cazare pentru
evenimente, servicii ale agențiilor de
cazare, organizare de cazare pentru turiști,
furnizare de locuri cazare pentru reuniuni,
închirieri de spații de cazare temporară,
cazare temporară la hoteluri și moteluri,
furnizare de cazare temporară pentru
oaspeți, rezervare pe internet de cazare
temporară, intermediere de spații de cazare
pentru membrii, furnizare de informații pe
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internet despre cazare, furnizare de spații
de cazare temporară mobilate, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță, furnizare de cazare
temporară în case de vacanță, furnizare
de cazare temporară în apartamente de
vacanță, servicii de schimb de locuri de
cazare (time-share), servicii de rezervare a
locurilor de cazare (time-share), închiriere
de cazare temporară în case și apartamente
de vacanță servicii de recepție pentru cazare
temporară (gestionare de sosiri și plecări)
servicii de cazare pentru reuniuni asigurare
de facilități pentru târguri (cazare) furnizare
de locuri de cazare pentru recepții.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03430
(151) 22/05/2017
(732) TRAIAN CORNEA , Str. Traian

nr.1, Judeţul Alba , SEBEŞ
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, Str. Polonă
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,,
010497 BUCUREŞTI null

(540)
POPASUL REGELUI

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

43 Servicii de alimentaţie publică, cazare
temporară, pensiuni, hotel, restaurante.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03432
(151) 22/05/2017
(732) MONICA-FLORINA

MĂGUREANU , Str. 23 August nr.
244, bl. 1, et. 3, ap. 14, Judeţul
Ilfov , OTOPENI ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, Str. Polonă
nr. 115, bl. 15, ap.19, sector 1,,
010497 BUCUREŞTI null

(540)

PANDORRA story style
(591) Culori revendicate:gri, turqoise

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.04; 03.03.01; 03.03.15;
03.03.24

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii pentru
stabilirea relaţiilor cu publicul, servicii
de relaţii media, creare, dezvoltare şi
implementare de campanii promoţionale
şi evenimente speciale în scopuri de
promovare, servicii de publicitate, marketing
şi promoţionale, productie şi distribuţie
de reclame, servicii de afaceri şi de
gestionare a afacerilor comerciale, serviciu
de publicitate, compunere de anunţuri
publicitare şi comerciale, cercetare de piaţă
şi analiză de piaţă, servicii de cercetare şi
informaţii în domeniul afacerilor, publicitaţii şi
marketingului, analiză şi compilare statistică,
administraţie comercială, cercetare şi
consultanţă comercială în domeniul mass-
media, planificare, cumpărare şi negociere
de spaţiu publicitar, furnizare de informaţii
referitoare la cele menţionate anterior,
promovare de evenimente live în scopuri de
divertisment sau de educaţie.
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41 Educaţie instruire divertisment activităţi
sportive şi culturale organizare, derulare
de evenimente live în scopuri de
divertisment sau de educaţie organizare
de evenimente recreative organizare de
evenimente de divertisment şi evenimente
culturale disc jockeys pentru petreceri şi
evenimente speciale consultanţă în materie
de planificare de evenimente speciale
organizare de evenimente în scop cultural,
de divertisment şi sportiv servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri
şi evenimente speciale organizarea de
concursuri (educaţie sau divertisment)
servicii fotografice.
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 servicii de design proiectarea şi
dezvoltarea produselor servicii industriale
de design proiectarea ambalajelor servicii
de informaţii, cercetare şi consultanţă
referitoare la cele menţionate anterior
servicii de creare de site-uri web furnizare de
informaţii despre cele menţionate anterior.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03433
(151) 22/05/2017
(732) CORRADO PAGANOTTO , Str.

Lucian Blaga nr. 23, Judeţul Arad ,
ARAD ROMANIA
VINCENZO ZINNI , Str. Episcopiei
nr.3, ap. 16, Judeţul Arad , ARAD
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL, Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1,
et.3, ap.7, sector 4, BUCUREŞTI
null

(540)

Paganotto caffe
TORREFAZIONE

(591) Culori revendicate:negru, maro

(531) Clasificare Viena: 27.05.02;
26.01.18; 29.01.12

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

30 Cafea.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03434
(151) 22/05/2017
(732) CHANEL , 135, avenue Charles

de Gaulle , 92200 NEUILLY-SUR-
SEINE FRANTA

(740) ROMINVENT SA, Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1,
011882 BUCUREŞTI null

(540)
GABRIELLE
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

3 Săpunuri pentru uz personal, gel de
duş, şampoane, cosmetice, uleiuri de corp,
produse hidratante pentru corp (cosmetice),
produse de machiaj, produse de parfumerie,
colonie, apă de parfum, extracte de flori
(produse de parfumerie), extracte parfumate
pentru produse de parfumerie, deodorante
pentru uz personal, produse parfumate si
parfumuri pentru păr.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03435
(151) 22/05/2017
(732) ORLANDO FRESH FOOD SRL,

Şos de Centură nr. 5, judeţul
Ilfov, 077060 COM. CLINCENI
ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property, Str. George Călinescu
nr. 52A, sector 1, , 011694
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
PETCO

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor, combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat.
35 Comercializarea cu ridicata și cu
amănuntul a produselor petroliere
regruparea în avantajul terţilor a bunurilor,
altele decât produsele petroliere, în
vederea vânzării acestora cu ridicata și
amănuntul și anume: produse industriale,
confecții, produse electronice, electrice,
electrocasnice, accesorii pentru vehicule,
piese auto, produse alimentare, produse

de patiserie şi cofetărie, snackuri, băuturi
răcoritoare, băuturi energizante, băuturi
alcoolice, cărţi, reviste, cd-uri, dvd-uri,
produse pentru călătorie, comercializate în
stațiile de distribuire a produselor petroliere.
37 Construcţii reparaţii servicii de instalaţii.
39 Transport ambalare şi depozitare a
mărfurilor organizare de călătorii.
43 Servicii de cafenea şi restaurant
desfășurate în staţiile de distribuire a
produselor petroliere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03436
(151) 22/05/2017
(732) ORLANDO FRESH FOOD SRL,

Şos de Centură nr. 5, judeţul
Ilfov, 077060 COM. CLINCENI
ROMANIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property, Str. George Călinescu
nr. 52A, sector 1, , 011694
BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
PETROCOM

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale, lubrifianţi,
produse pentru absorbţia, umezirea
şi compactarea pulberilor, combustibili
(inclusiv benzina pentru motoare) şi
substanţe pentru iluminat.
35 Comercializarea cu ridicata și cu
amănuntul a produselor petroliere
regruparea în avantajul terţilor a bunurilor,
altele decât produsele petroliere, în
vederea vânzării acestora cu ridicata și
amănuntul și anume: produse industriale,
confecţii, produse electronice, electrice,
electrocasnice, accesorii pentru vehicule,
piese auto, produse alimentare, produse
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de patiserie şi cofetărie, snackuri, băuturi
răcoritoare, băuturi energizante, băuturi
alcoolice, cărţi, reviste, cd-uri, dvd-uri,
produse pentru călătorie, comercializate în
stațiile de distribuire a produselor petroliere.
37 Construcţii reparaţii servicii de instalaţii.
39 Transport ambalare şi depozitare a
mărfurilor organizarea de călătorii.
43 Servicii de cafenea si restaurant
desfășurate în staţiile de distribuire a
produselor petroliere.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03437
(151) 22/05/2017
(732) SC AUTO ALEX SRL, Str. Nicolae

Bălcescu nr. 13, Judeţul Caraş-
Severin, MOLDOVA NOUĂ
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN P.I., B-dul Decebal
nr. 17, bl. S16, sc. 2, et. 3, ap. 30,
sector 3, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

CASA ALEX
(591) Culori revendicate:portocaliu

închis, gri, alb

(531) Clasificare Viena: 07.03.11;
27.05.01; 29.01.13

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

35 Servicii de comerț cu amănuntul cu
privire la materiale de construcții, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu articole
de grădinărit, mobilier, instalații sanitare,

echipamente de iluminat, echipamente
de gătit, echipamente de încălzire,
echipamente de răcire, echipamente de
congelare, preparate pentru curățenie,
ustensile de gătit, articole de mobilier,
instrumente manuale pentru lucrări de
construcţie, servicii de comerț electronic,
și anume furnizarea de informații despre
produse prin rețele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare și de vânzare,
administrarea afacerilor magazinelor de
comerţ cu amănuntul, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu articole de
curățare, articole de feronerie, promovarea
produselor și serviciilor altor persoane
prin internet, publicitate prin intermediul
mediilor electronice şi îndeosebi prin
internet, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instalații de alimentare cu
apă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu veselă, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu tacâmuri,
echipamente sanitare, echipamente
sportive, echipamente audiovizuale, servicii
de comerț cu amănuntul în magazine de
covoare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu veselă, decorațiuni festive,
servicii de amenajare de vitrine pentru
magazinele de vânzare cu amănuntul,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu obiecte de papetărie, echipamente
de refrigerare, echipamente de tehnologia
informației, unelte manuale pentru lucrări
de construcţie, produse din hârtie de unică
folosință, publicitate, publicitate online.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 03438
(151) 22/05/2017
(732) SOCIAL TEAM SRL, Str. Lunca

Bradului nr. 8, bl. M31K, sc. A, et.
1, ap. 5, sector 5, BUCUREŞTI
ROMANIA

(540)
HER BOUTIQUE

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

41 Servicii de antrenamente fizice, cursuri
de balet, servicii de antrenament personal
în domeniul baletului, cursuri de gimnastică
aerobică, instruire, divertisment, activităţi
sportive și culturale.
44 Servicii de terapie servicii de saună
pilates terapeutic.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 03439
(151) 22/05/2017
(732) BVB GLOBAL SECURITY SRL,

Str. Rozelor nr. 36, camera 1,
jud.Bacău, BACĂU ROMANIA

(540)
BVB SECURITY

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

45 Servicii de pază şi protecţie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



E R A T A
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