
OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI 
BUCUREŞTI ROMÂNIA 

CERERI DE ÎNREGISTRARE MARCĂ DEPUSE ÎN DATA 
DE 20.10.2016

PUBLICATE ÎN DATA DE 27.10.2016



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Mărci depuse în data de
20.10.2016

1

Cereri Mărci publicate în 27.10.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 07078 20/10/2016 S.C. FISH HOUSE BY ZAITOONE

S.R.L.
Fish House by zaitoone

2 M 2016 07079 20/10/2016 S.C. BOOKINGPEDIA S.R.L. BOOKINGPEDIA

3 M 2016 07080 20/10/2016 MARCU FLAVIUS SAFETY RESIDENCE built for
eternity

4 M 2016 07081 20/10/2016 IONASCU MARIEA GUSTĂ VINUL DE PANCIU

5 M 2016 07082 20/10/2016 IONASCU MARIEA VIN ÎMPĂRĂTESC DE PANCIU

6 M 2016 07083 20/10/2016 DUMITRAŞCU EDUARD CĂLIN SMART CITY INDUSTRY
AWARDS

7 M 2016 07084 20/10/2016 IONASCU MARIEA VINUL SUCCESULUI

8 M 2016 07085 20/10/2016 DUMITRAŞCU EDUARD CĂLIN BUCHAREST BUSINESS
BREAKFAST

9 M 2016 07086 20/10/2016 S.C. CREATIVE MOMENT
DESIGN S.R.L.

441 DESIGN STUDIO

10 M 2016 07087 20/10/2016 S.C. BELLADONNA PHARMAKON
S.R.L.

FARMACIA MUNICIPALĂ
Farmacia cu preţuri foarte mici!

11 M 2016 07088 20/10/2016 S.C. BELLADONNA PHARMAKON
S.R.L.

FARMACIA 9 Farmacia cu preţuri
foarte mici!

12 M 2016 07089 20/10/2016 S.C. DGM TOTAL SERVICES
S.R.L.

HELP FOOD

13 M 2016 07090 20/10/2016 S.C. CREATIVE MOMENT
DESIGN S.R.L.

ALTO Home & Lifestyle

14 M 2016 07091 20/10/2016 SANOFI DINATURALM

15 M 2016 07092 20/10/2016 S.C. MATRIX FARMA S.R.L. NATURAL BIOLOGIQE
SOLUTIONS

16 M 2016 07093 20/10/2016 FERMA STELUTA S.R.L. FERMA STELUŢA
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17 M 2016 07094 20/10/2016 S.C. PAVILION FRANCEZ S.R.L. KIOSQUE des DOUCEURS
PARIS - BUCAREST

18 M 2016 07095 20/10/2016 CLOSCARU OCTAVIAN

19 M 2016 07096 20/10/2016 DOGARU MIHAI-CRISTIAN Piaţa 1 MAI Craiova

20 M 2016 07097 20/10/2016 S.C. MATTE BLACK S.R.L. GOURMET STREET FOOD EST
2016

21 M 2016 07098 20/10/2016 BOGHICI TIBERIU AUREL unbar

22 M 2016 07099 20/10/2016 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. romstal VOLTALED

23 M 2016 07100 20/10/2016 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. romstal ecoVENT

24 M 2016 07101 20/10/2016 S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L. romstal ecoHEAT

25 M 2016 07102 20/10/2016 S.C. PEPE CONSULTING &
MANAGEMENT S.R.L.

FIRST

26 M 2016 07103 20/10/2016 OSORHAN DIANA
PLUGARU TUDOR-ADRIAN

Joa

27 M 2016 07104 20/10/2016 NEGOŢĂ VICTOR ANDREI
STĂNESCU LAURENŢIU
STAMIN CRISTI-FLORIN

THE Flying Pig FINE SWINE
CANTINA

28 M 2016 07105 20/10/2016 NATIONALE-NEDERLANDEN
NEDERLAND B.V.

N NN Direct Health

29 M 2016 07106 20/10/2016 S.C. FABRYO CORPORATION
S.R.L.
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(210) M 2016 07087
(151) 20/10/2016
(732) S . C .  B E L L A D O N N A

PHARMAKON S.R.L., Cvartal
Măgurele, Intrarea Sulfinei nr. 96,
Tarlaua 17, parcela 57/178, camera 22,
parter, jud. Ilfov, , MĂGURELE
ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

FARMACIA MUNICIPALĂ Farmacia cu
preţuri foarte mici!

(591) Culori revendicate:verde
 (531) Clasificare Viena:241317; 260205;

270501; 290103;  
(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;
f u n g i c i d e ,  e r b i c i d e ,  p r o d u s e
chimico-farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice antibacteriene, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse

farmaceutice de uz oftalmologie, produse
farmaceutice pentru tratarea osteopatiei,
produse farmaceutice pentru tratarea astmului,
produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, antibiotice,
antibiotice de uz uman, antibiotice de uz
veterinar, antibiotice pentru utilizare în
stomatologie, unguente antibiotice,
comprimate antibiotice, creme antibiotice,
produse antibiotice dermatologice,
medicamente care nu necesita reţetă,
medicamente, drajeuri (medicamente),
medicamente pe bază de plante, pastile
antioxidante, pastile contra alergiei, pastile
pentru suprimarea apetitului, pastile pe bază
de miere şi plante pentru gât, drajeuri
(medicamente), drajeuri medicamentoase
pentru tuse, absorbante menstruale, absorbante
pentru incontinenţă (sanitare), absorbante
zilnice (sanitare), alcool medicinal, alimente
pentru bebeluşi, alimente pentru sugari,
analgezice, antihipertensive, antihistamince,
antitusive, antivirale, absorbante pentru igienă
personală (sanitară), bandaje adezive, bandaje
adezive pentru rănile pielii, bandaje
chirurgicale, unguente antiseptice, unguente
antiinflamatoare, unguente antibiotice,
unguente medicinale, unguente de uz
farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale; marketing de produse; servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare; servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promotionale şi/sau publicitare; mostre de
produse; publicitate radio şi televiziune,
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sevicii de prezentare a produselor către public,
promovarea vânzărilor, comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing de
produse, servicii de vânzare cu amănuntul sau
en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente
medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07088
(151) 20/10/2016
(732) S . C .  B E L L A D O N N A

PHARMAKON S.R.L., Cvartal
Măgurele, Intrarea Sulfinei nr. 96,
Tarlaua 17, parcela 57/178, camera 22,
parter, jud. Ilfov, , MĂGURELE
ROMANIA 

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L. ,  Splaiul
Independenţei nr. 3, bl.17, sc.2, ap.27,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

FARMACIA 9 Farmacia cu preţuri foarte
mici!

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:241317; 260105;

260205; 270501; 270711; 290103;  

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide, produse
chimico-farmaceutice, preparate farmaceutice,
produse farmaceutice homeopate, produse
farmaceutice antibacteriene, produse
farmaceutice cardiovasculare, produse
farmaceutice antidiabetice, produse
dermatologice farmaceutice, produse
farmaceutice de uz oftalmologie, produse
farmaceutice pentru tratarea osteopatiei,
produse farmaceutice pentru tratarea astmului,
produse farmaceutice pentru tratarea
hipoglicemiei, produse farmaceutice pentru
tratarea halitozei, produse farmaceutice pentru
tratarea artritei, produse farmaceutice pentru
tratarea rinitei alergice, produse farmaceutice
pentru tratarea bolilor infecţioase, antibiotice,
antibiotice de uz uman, antibiotice de uz
veterinar, antibiotice pentru utilizare în
stomatologie, unguente antibiotice,
comprimate antibiotice, creme antibiotice,
produse antibiotice dermatologice,
medicamente care nu necesita reţetă,
medicamente, drajeuri (medicamente),
medicamente pe bază de plante, pastile
antioxidante, pastile contra alergiei, pastile
pentru suprimarea apetitului, pastile pe bază
de miere şi plante pentru gât, drajeuri
(medicamente), drajeuri medicamentoase
pentru tuse, absorbante menstruale, absorbante
pentru incontinenţă (sanitare), absorbante
zilnice (sanitare), alcool medicinal, alimente
pentru bebeluşi, alimente pentru sugari,
analgezice, antihipertensive, antihistamince,



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 20.10.2016

5

antitusive, antivirale, absorbante pentru igienă
personală (sanitară), bandaje adezive, bandaje
adezive pentru rănile pielii, bandaje
chirurgicale, unguente antiseptice, unguente
antiinflamatoare, unguente antibiotice,
unguente medicinale, unguente de uz
farmaceutic, siropuri de uz farmaceutic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul sau en-gros pentru preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi produse
medicale; marketing de produse; servicii de
fidelizare, motivare şi recompensare; servicii
de fidelizare de clienţi în scopuri comerciale,
promotionale şi/sau publicitare; mostre de
produse; publicitate radio şi televiziune,
sevicii de prezentare a produselor către public,
promovarea vânzărilor, comerţ şi servicii de
informare a consumatorilor, marketing de
produse, servicii de vânzare cu amănuntul sau
en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu aparate medicale; servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu instrumente
medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07089
(151) 20/10/2016
(732) S.C. DGM TOTAL SERVICES

S.R.L., Şos. Unirii nr. 242, Comuna
Corbeanca, judeţul Ilfov, , SAT
CORBEANCA ROMANIA 

(540)

HELP FOOD

(591) Culori revendicate:alb, verde, roşu, gri
închis

(531) Clasificare Viena:050313; 050314;
050713; 200507; 270508; 270511;
290114;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07078
(151) 20/10/2016
(732) S.C. FISH HOUSE BY ZAITOONE

S.R.L., Str. Teleajen nr. 33, camera 1,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Fish House by zaitoone

  
(531) Clasificare Viena:030901; 030924;

270501; 270511; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07079
(151) 20/10/2016
(732) S.C. BOOKINGPEDIA S.R.L., Bd.

Carol I, nr. 46, Hotel Carpathia, Biroul
311, judeţul Prahova, , SINAIA
ROMANIA 

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

(540)

BOOKINGPEDIA

(591) Culori revendicate:portocaliu, albastru
(531) Clasificare Viena:241725; 270501;

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

clase:
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).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07080
(151) 20/10/2016
(732) MARCU FLAVIUS, Str. Albatrosului

nr. 14, bl. 14, ap. 4, judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

SAFETY RESIDENCE built for eternity

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

  
(531) Clasificare Viena:070501; 260416;

261507; 270501; 270511; 290114;  

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

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).
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare (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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07081
(151) 20/10/2016
(732) IONASCU MARIEA, Str. Victoriei

nr. 35, bl. 35, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj,
, TIRGU JIU ROMANIA 

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

(540)

GUSTĂ VINUL DE PANCIU

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

33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Panciu.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a vinurilor cu denumire de origine controlată
din arealul Panciu pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
(cu excepţia transportului) , prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping;
lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
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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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07082
(151) 20/10/2016
(732) IONASCU MARIEA, Str. Victoriei

nr. 35, bl. 35, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj,
, TIRGU JIU ROMANIA 

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

(540)

VIN ÎMPĂRĂTESC DE PANCIU

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

33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Panciu.
35 Publicitate; regruparea în avantajul terţilor
a vinurilor cu denumire de origine controlată
din arealul Panciu pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
(cu excepţia transportului) , prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
prin corespondenţă, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web şi prin
intermediul emisiunilor de teleshopping;
lucrări de birou.
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07083
(151) 20/10/2016
(732) DUMITRAŞCU EDUARD CĂLIN,

Aleea Parva nr. 2, bl. A20, sc. F, et. 3,
ap. 86, sector 6, 77000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SMART CITY INDUSTRY AWARDS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07084
(151) 20/10/2016
(732) IONASCU MARIEA, Str. Victoriei

nr. 35, bl. 35, sc. 1, ap. 3, judeţul Gorj,
, TIRGU JIU ROMANIA 

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

(540)

VINUL SUCCESULUI

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

33 Vin.
35 Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare; servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet; publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele
informatice; comerţ cu amănuntul şi cu
ridicata; regruparea în avantajul terţilor a
vinului pentru a permite clientilor să le vadă şi
să le achiziţioneze cât mai comod (cu excepţia
transportului), prin magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenta, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07085
(151) 20/10/2016
(732) DUMITRAŞCU EDUARD CĂLIN,

Aleea Parva nr. 2, bl. A20, sc. F, et. 3,
ap. 86, sector 6, 77000, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BUCHAREST BUSINESS BREAKFAST

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07086
(151) 20/10/2016
(732) S.C. CREATIVE MOMENT

DESIGN S.R.L., Str. Iuliu Maniu nr.
14, bl. 13, sc. D, ap. 169, sector 6,
061104, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

441 DESIGN STUDIO
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(591) Culori revendicate:indigo, turquise,
magenta

(531) Clasificare Viena:261112; 261113;
270501; 270725; 290113;  

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; arhitectură; design arhitectural;
servicii de arhitectură; managementul
proiectelor arhitecturale; servicii de design
arhitectural; întocmirea de planuri
arhitecturale; realizarea de planuri
arhitecturale; servicii de planificare
arhitecturală; servicii de arhitectură de
interior; întocmire de proiecte de arhitectură;
design arhitectural pentru decoraţiuni
interioare; design arhitectural pentru
decoraţiuni exterioare; servicii profesionale
privind design-ul arhitectural; servicii de
arhitectură pentru proiectarea de clădiri;
servicii arhitecturale pentru proiectare de
clădiri comerciale; servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri industriale;
servicii de arhitectură pentru proiectarea de
centre comerciale; servicii de arhitectură
pentru proiectarea de spaţii de birouri; servicii
de arhitectură pentru proiectarea de clădiri cu
birouri; servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spaţii pentru vânzare cu
amănuntul; servicii de proiectare grafică;
servicii de grafică digitală; artă grafică şi
design; proiectare grafică pentru compilare de
pagini web pe internet; servicii de grafică
digitală (servicii de prelucrare a imaginilor
digitale); design vizual; design industrial;
design grafic; design pentru magazine; design
de ambalaje; design de broşuri; stilism (design
industrial); design de modele; design de
mobilier; design de produs; design artistic
comercial; design de jucării; design artistic

industrial; servicii de ilustrare (design); design
interior pentru magazine; design de centre
comerciale; servicii de design comercial;
proiectare (design) de băi; proiectare (design)
de clădiri; proiectare (design) de cluburi;
proiectare (design) de puburi; proiectare
(design) de magazine; servicii de design textil;
servicii de design mobilier; proiectare (design)
de bucătării; servicii de design industrial;
proiectarea (designul) spaţiului interior; design
şi dezvoltare de produs; design grafic asistat
de calculator; design de mobilier de birou;
design de articole de porţelan; design de
site-uri web; servicii de design de brand;
servicii de design de produs; servicii de design
arhitectural pentru expoziţii; servicii de design
privind vitrinele magazinelor; servicii pentru
proiectare (design) de birouri; servicii de
design în domeniul arhitecturii; design de
pagini principale şi pagini web; servicii de
design de materiale textile pentru mobilier;
servicii de design interior bazat pe principiile
feng shui; creare şi design de site-uri web
pentru terţi.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07097
(151) 20/10/2016
(732) S.C. MATTE BLACK S.R.L., Calea

lui Traian nr. 173, bl. 18, sc. A, ap. 5,
jud. Vâlcea, , RÂMNICU VÂLCEA
ROMANIA 

(540)

GOURMET STREET FOOD EST 2016

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:080107; 090110;

110103; 110110; 110310; 260116;
270501; 290113;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07098
(151) 20/10/2016
(732) BOGHICI TIBERIU AUREL, Str.

Spătar Mihail Cantacuzino nr. 1, jud.
Prahova, , SINAIA ROMANIA 

(540)

unbar

  
(531) Clasificare Viena:061901; 260116;

260118; 261108; 270501;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07099
(151) 20/10/2016
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Sos.

Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

romstal VOLTALED

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

(531) Clasificare Viena:050313; 050315;
241513; 270315; 270501; 270510;
270511; 290115;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
sterge.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07100
(151) 20/10/2016
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Sos.

Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

romstal ecoVENT

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:260207; 261113;

270501; 290112;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07101
(151) 20/10/2016
(732) S.C. ROMSTAL IMEX S.R.L., Sos.

Vitan-Bârzeşti nr. 11A, sector 4,
042122, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) I N V E N T A  A G E N T I A  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

romstal ecoHEAT

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(531) Clasificare Viena:260207; 261113;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07102
(151) 20/10/2016
(732) S.C. PEPE CONSULTING &

MANAGEMENT S.R.L., Str.
Pompelor nr. 3, jud. Prahova, ,
PLOIEŞTI ROMANIA 

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

(540)

FIRST

  
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

270503; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07103
(151) 20/10/2016
(732) OSORHAN DIANA, Bd. Basarabia

nr. 28, bl. 31, sc. B, et. 3, ap. 64,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) PLUGARU TUDOR-ADRIAN, Str.
Polonă nr. 25B, et. 2, ap. 3, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) T U R T O I  I N T E L L E C T U A L
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Joa

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;  

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

24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; cuverturi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07104
(151) 20/10/2016
(732) NEGOŢĂ VICTOR ANDREI, Str.

Vâlsăneşti nr. 34, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) STĂNESCU LAURENŢIU, Str.
General Nicolae Magereanu nr. 7C, bl.
WIN, sc. 2, ap. 16, jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(732) STAMIN CRISTI-FLORIN, Bdul.
Ştirbei Vodă, nr. 25, bl. A1, sc. 1, ap. 2,
Judeţul Dolj, , CRAIOVA ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

THE Flying Pig FINE SWINE CANTINA

  
(531) Clasificare Viena:030418; 030424;

030717; 260115; 260118; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07105
(151) 20/10/2016
(732) NATIONALE-NEDERLANDEN

NEDERLAND B.V., Str. Schenkkade
nr. 65, 2595 AS, DEN HAAG
NETHERLANDS 

(740) S.C. ZMP INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., Str. C. A. Rosetti,
nr. 17, et. 3, birou 314, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

N NN Direct Health

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu,
galben

(300) Prioritate invocată:
 237248/21/04/2016/GR
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;

270521; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07106
(151) 20/10/2016
(732) S.C. FABRYO CORPORATION

S.R.L., Şos. Olteniţei nr. 202B, judeţul
Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA 

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

(540)

  
(531) Clasificare Viena:070124; 200109;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei; adezivi
pentru scopuri industriale, adezivi pentru
faianţă; adezivi pentru placi ceramice; adezivi
(altele decât cele pentru papetărie sau menaj);
preparate chimice, cu excepţia pigmenţilor,
pentru producerea emailului; solvenţi pentru
lacuri.
2 Lacuri şi vopsele pentru lemn şi metal,
acoperiri lavabile; diluant, diluanţi pentru
lacuri, diluanţi pentru vopsele, amorsă,
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emailuri (lacuri), email (lac) pentru lemn;
vopsele email, uleiuri pentru conservarea
lemnului, baiţuri pentru lemn, grunduri pentru
metal şi lemn, lacuri; chituri.
17 Vopsele şi lacuri izolante, email izolator;
materiale pentru etanşat şi izolat.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
adezivi pentru construcţii (pentru gresie,
faianţă, poliestiren).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07090
(151) 20/10/2016
(732) S.C. CREATIVE MOMENT

DESIGN S.R.L., Str. Iuliu Maniu nr.
14, bl. 13, sc. D, ap. 169, sector 6,
061104, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALTO Home & Lifestyle

  
(531) Clasificare Viena:260301; 270315;

270501; 270517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Corpuri de iluminat.
20 Mobile, oglinzi, rame; decoraţiuni din
ceramică pentru uşi (elemente decorative);

decoraţiuni adezive de perete, din lemn;
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamante şi
decoraţiuni din materiale ca lemn, ceară, ghips
sau plastic.
24 Textile şi înlocuitori de textile; decoraţiuni
de perete (ţesături); ţesături pentru decoraţiuni
interioare; decoraţiuni pentru pereţi din
materiale textile; feţe de pernă; feţe de pernă
(feţe de pernă tip plic).
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; decoraţiuni interioare (design); design
arhitectural pentru decoraţiuni interioare;
design arhitectural pentru decoraţiuni
exterioare; design grafic; design industrial;
design vizual; design de ambalaje; design de
bijuterii; design de mobilier; design de produs;
servicii de ilustrare (design); servicii de design
textil; servicii de design mobilier; artă grafică
şi design; design grafic şi industrial; design şi
dezvoltare de produs; design de articole de
porţelan; design de accesorii de modă; design
de mobilier de birou; servicii de design de
brand; servicii de design grafic pentru
suprafeţe vitrate; creare de design de produse
de consum; servicii de design de mobilier
pentru interiorul clădirilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07091
(151) 20/10/2016
(732) SANOFI, 54 rue La Boétie, 75008,

PARIS FRANTA 
(740) Ratza & Ratza, Bd. A. I. Cuza nr.

52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

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

5 Produse farmaceutice; suplimente nutritive;
suplimente alimentare pentru uz medical.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07092
(151) 20/10/2016
(732) S.C. MATRIX FARMA S.R.L., Str.

Dimitrie Grozdea, nr. 9, bl. 63, sc. 1,
et. 2, ap. 26, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NATURAL BIOLOGIQE SOLUTIONS

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi, materiale
de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor
şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07093
(151) 20/10/2016
(732) FERMA STELUTA S.R.L., Str.

Odobeşti nr. 53, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

FERMA STELUŢA

(591) Culori revendicate:alb, verde, roşu,
galben, albastru

(531) Clasificare Viena:050713; 050914;
050917; 050924; 260104; 260116;
270501; 270503; 290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate; fructe şi
legume proaspete; plante şi flori naturale;
animale vii; alimente pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07094
(151) 20/10/2016
(732) S.C. PAVILION FRANCEZ S.R.L.,

Str. Soveja nr. 5, Corp 1, parter, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

KIOSQUE des DOUCEURS PARIS -
BUCAREST

(531) Clasificare Viena:260409; 260418;
270501; 270511;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 07095
(151) 20/10/2016
(732) CLOSCARU OCTAVIAN, Str.

Izvorul Muresului nr. 7, bl. D7, ap. 30,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:verde deschis,
albastru deschis

  
(531) Clasificare Viena:050313; 050713;

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

clase:
31 Mere, fructe proaspete.
35 Servicii de comercializare a merelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07096
(151) 20/10/2016
(732) DOGARU MIHAI-CRISTIAN, Str.

Dezrobirii nr. 137, bl. G21, sc. 1, et. 2,
ap. 5, Judeţul Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

(540)

Piaţa 1 MAI Craiova

(591) Culori revendicate:negru, alb, verde

(531) Clasificare Viena:100311; 270501;
270724; 290112;  

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

35 Estimări referitoare la afaceri comerciale;
administrare comercială pentru licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; promovarea
vânzărilor pentru terţi; organizarea târgurilor
pentru scopuri comerciale şi publicitare.
36 Concesionări de bunuri imobiliare;
încheierea de contracte de închiriere.

˜˜˜˜˜˜˜


