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Cereri M|rci publicate în 12/01/2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 08492 05/01/2017 MIHAI MARIO-DORIN KONTOGURIS Bucatele piratului

2 M 2017 00028 05/01/2017 SIMA DANIELA - NICOLETA MIRADOR

3 M 2017 00029 05/01/2017 BANCIU ELENA Aventurile Buc|t|raÕilor O
c|l|torie gastronomic| în lumea
gusturilor

4 M 2017 00030 05/01/2017 S.C. GOLDIELAB TECH S.R.L. GoldieLab

5 M 2017 00031 05/01/2017 S.C. PLANET SAFE PLANET safe

6 M 2017 00032 05/01/2017 POINT LOGISTIX S.R.L. CROSSPOINT warehouse
management system

7 M 2017 00033 05/01/2017 S.C. COMNILIS PROD S.R.L. COMAN'S BURGER
STEAKHOUSE

8 M 2017 00034 05/01/2017 FASTTRACKIT EDU S.R.L. fasttrackit

9 M 2017 00035 05/01/2017 S.C. FEYVE CONCEPT S.R.L. MY LORMENGSI

10 M 2017 00036 05/01/2017 S.C. NYLS SECURITY S.R.L. NYLS SECURITY

11 M 2017 00037 05/01/2017 S.C. TECTO ARHITECTURA
S.R.L.

TECTO ARHITECTURA

12 M 2017 00038 05/01/2017 MILIO EXPRESS S.R.L. PARK CARD

13 M 2017 00047 05/01/2017 ELIAS-GROOSA VLAD Cooper Pear Solutia ta de RE
Finantare

14 M 2017 00048 05/01/2017 SIMON HORIA GAVRIL RESTAURANT ROD; DOR DE
ORIGINI ROMÂNEÔTI

15 M 2017 00049 05/01/2017 S.C. TEXEMIS TRADE S.R.L. Naturustiq

16 M 2017 00050 05/01/2017 ÎMPUÔCATU MIHAI-DANIEL Noela NS Style
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(210) M 2016 08492
(151) 05/01/2017
(732) MIHAI MARIO-DORIN, Str. Băilor

nr. 192, Jud. Ialomiţa, 927020,
AMARA ROMANIA 

(540)

KONTOGURIS Bucatele piratului

(591) Culori revendicate:roşu, violet
  
(531) Clasificare Viena:020104; 020125;

090110; 190101; 230101; 270501;
290112;  

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

1 Potenţiatori de aromă pentru alimente;
substanţe stabilizatoare folosite la conservarea
alimentelor; agenţi de stabilizare pentru
utilizare la alimente.
3 Potenţiator de aromă pentru alimente
(uleiuri esenţiale) produse aromatizante pentru
alimente, sub formă de esenţe.
5 Alimente pentru bebeluşi; alimente pentru
diabetici; alimente dietetice adaptate pentru
bolnavi; alimente pentru diabetici (produse
speciale).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,

uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Administrare comercială a afacerilor
pentru restaurante; consiliere de afaceri
privind francizarea de restaurante; servicii de
consultanţă comercială cu privire la
administrarea de restaurante; servicii de
comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet şi livrare la
domiciliu.
39 Transport de alimente; livrare de alimente;
ambalare de alimente; ambalaje pentru
alimente; depozitare de alimente; transport
refrigerat de alimente; servicii de livrare a
alimentelor; depozitare de alimente congelate
în magazii; livrare de alimente şi băuturi
preparate pentru consum.
40 Congelarea alimentelor; procesarea
alimentelor; afumarea alimentelor; măcinarea
alimentelor; conservarea alimentelor;
procesarea alimentelor gătite; tratarea
alimentelor preparate; păstrarea alimentelor în
cutii de conserve.
41 Instruire în domeniul restaurantelor;
servicii educative privind furnizarea de
servicii specifice restaurantelor; formare în
domeniul manevrării alimentelor; servicii
educative în domeniul tehnologiei alimentelor.
42 Controlul calităţii cu privire la igienă
alimentelor; testarea alimentelor.
43 Restaurante (servirea mesei); restaurante
pentru turişti; restaurante cu autoservire;
restaurante de delicatese; servicii de restaurant
cu servire la pachet; servicii de restaurante
pentru furnizarea de mâncăruri rapide; servire
de alimente şi băuturi în restaurante şi baruri;
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furnizare de alimente şi băuturi în restaurante
şi baruri; furnizarea de alimente şi băuturi
pentru oaspeţi în restaurante; servire de
alimente şi băuturi pentru oaspeţi în
restaurante; prepararea alimentelor; servire de
alimente şi băuturi; servicii de preparare a
alimentelor; servicii de consultanţă cu privire
la alimente (alimentaţie publică); furnizare de
alimente şi băuturi dintr-o rulotă mobilă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00034
(151) 05/01/2017
(732) FASTTRACKIT EDU S.R.L., Str.

Laterala, nr. 15, Jud. Cluj, , CLUJ
NAPOCA ROMANIA 

(540)

fasttrackit

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:260725; 261113;

270501; 290112;  

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

41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00028
(151) 05/01/2017
(732) SIMA DANIELA - NICOLETA, Str.

Cezar Bolliac nr. 10, Judeţul Braşov,
500009, BRAŞOV ROMANIA 

(740) PRI INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. Răspântiilor nr. 37, et.1,
ap.2, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MIRADOR

  
(531) Clasificare Viena:031301; 260118;

270501; 270508;  

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

30 Produse de patiserie; produse de cofetărie;
prăjituri.
31 Plante şi flori naturale; aranjamente florale
naturale; decoraţiuni florale naturale;
aranjamente florale uscate; decoraţiuni florale
uscate.
33 Vinuri dulci.
35 Servicii de comerţ cu ridicata şi servicii de
comerţ cu amănuntul cu privire la produse de
patiserie, produse de cofetărie, aranjamente şi
decoraţiuni florale, vinuri dulci şi băuturi
răcoritoare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00035
(151) 05/01/2017
(732) S.C. FEYVE CONCEPT S.R.L.,

Drumul Dealul Alunis, nr. 18B,
demisol, camera 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MY LORMENGSI
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00036
(151) 05/01/2017
(732) S.C. NYLS SECURITY S.R.L., Str.

Arh. Ionecu Grigore, nr. 63, bl. T73,
sc. B, et. 4, ap. 42, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

NYLS SECURITY

(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 2017 00037
(151) 05/01/2017
(732) S.C. TECTO ARHITECTURA

S.R.L., Str. Brăiliţa, nr. 44, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TECTO ARHITECTURA

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270512;

270525;  

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

42 Arhitectură; design arhitectural; servicii de
arhitectură; consultanţă în arhitectură; servicii
arhitecturale pentru intocmirea proiectelor
arhitecturale; managementul proiectelor
arhitecturale; consultanţă profesională privind
arhitectura; servicii de arhitectură pentru
pregătire de planuri arhitecturale; servicii de
design arhitectural; realizarea de planuri
arhitecturale; servicii de planificare
arhitecturală; intocmirea de planuri
arhitecturale; întocmire de rapoarte
arhitecturale; întocmire de proiecte de
arhitectură; servicii de arhitectură şi inginerie;
servicii de arhitectură de interior; design
arhitectural pentru decoraţiuni exterioare;
design arhitectural pentru planificare urbană;
design arhitectural pentru decoraţiuni
interioare; servicii de arhitectură privind
dezvoltarea terenurilor; servicii profesionale
privind design-ul arhitectural; servicii de
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design arhitectural pentru expoziţii; servicii de
planificare arhitecturală şi urbană; servicii de
arhitectură pentru proiectarea de clădiri;
servicii arhitecturale pentru proiectare de
clădiri comerciale; servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri industriale;
servicii de consultanţă în domeniul designului
arhitectural; servicii de arhitectură pentru
proiectarea de centre comerciale; servicii de
consultanţă în materie de planificare
arhitecturală; servicii de arhitectură pentru
proiectarea de spaţii de birouri; servicii de
arhitectură pentru proiectarea de spaţii pentru
vânzare cu amănuntul; furnizare de informaţii
în domeniul designului arhitectural printr-un
site web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00029
(151) 05/01/2017
(732) BANCIU ELENA, Piaţa Sfântul

Ştefan nr. 8, ap. 4, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Aventurile Bucătăraşilor O călătorie
gastronomică în lumea gusturilor

 
(531) Clasificare Viena:040502; 050921;

050924; 090719; 110320; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00030
(151) 05/01/2017
(732) S.C. GOLDIELAB TECH S.R.L.,

Str. Prof. Gheorghe Costaforu nr. 5,
camera 4, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GoldieLab

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

7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate si 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.
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetarie; adezivi pentru
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papetarie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris si articole de birou
(cu exceptia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu exceptia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea si administrarea
afacerilor; lucrari de birou.
38 Telecomunicaţii.
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 2017 00033
(151) 05/01/2017
(732) S.C. COMNILIS PROD S.R.L., Str.

Filipeştii De Pădure, nr. 24, Jud.
Prahova, 107350, MĂGURENI
ROMANIA 

(540)

COMAN'S BURGER STEAKHOUSE

(591) Culori revendicate:portocaliu, roşu
  
(531) Clasificare Viena:250119; 260106;

260118; 270501; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, 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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00031
(151) 05/01/2017
(732) S.C. PLANET SAFE, Comuna

Vitanesti, numar nominal unic 914,
camera 4, Judeţul Teleorman, , SAT
VITANESTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R TNERS AGENŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

PLANET safe

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
  
(531) Clasificare Viena:010501; 010504;

270501; 270508; 290113;  
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(511) Produse şi/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).
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00032
(151) 05/01/2017
(732) POINT LOGISTIX S.R.L., Str.

Alexandru Moruzzi nr. 9, bl. V54/B,
sc. 3, et. 2, ap. 34, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CROSSPOINT warehouse management
system

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;

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; servicii de analiză şi cercectare
industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00038
(151) 05/01/2017
(732) MILIO EXPRESS S.R.L., Str. Gen.

Ioan Culcer nr. 6, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PARK CARD

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

7 Maşini automate de vânzare.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optica, 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, transmiterea informatiilor. 
16 Hârtie, carton; tipărituri; articole de
legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou
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(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj;
caractere tipografice forme de tipar.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic,
plăcuţe de plastic.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00047
(151) 05/01/2017
(732) ELIAS-GROOSA VLAD, Şos.

Chitilei nr. 174, etaj 1, ap. 4, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Cooper Pear Solutia ta de RE Finantare

(591) Culori revendicate:galben, gri
  
(531) Clasificare Viena:050715; 270501;

270508; 290112;  

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

36 Servicii de brokeraj de credite.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00048
(151) 05/01/2017
(732) SIMON HORIA GAVRIL, Str.

Nicolae Pascaly nr. 11, ap. 51, jud.
Cluj, 400431, CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

RESTAURANT ROD; DOR DE
ORIGINI ROMÂNEŞTI

(531) Clasificare Viena:050519; 050706;
270311; 270315; 270501;  

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00049
(151) 05/01/2017
(732) S.C. TEXEMIS TRADE S.R.L., Str.

Breslelor nr. 14, ap. 16, jud. Harghita,
535600, ODORHEIU SECUIESC
ROMANIA 

(540)

Naturustiq

(591) Culori revendicate:negru, purpuriu
  
(531) Clasificare Viena:020323; 020723;

270501; 290112;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00050
(151) 05/01/2017
(732) ÎMPUŞCATU MIHAI-DANIEL,

Str. Cîmpia Islaz nr. 115, jud. Dolj, ,
CRAIOVA ROMANIA 

(740) Cabinet Individual Santa Valentina,
Str. Koos Ferencz nr. 21, bl. 21, ap.
44, Jud. Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

Noela NS Style

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
485C, 7628C), negru

(531) Clasificare Viena:270501; 270510;
270517; 290112;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii deimport-export, lant de
magazine.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, distributie; organizarea de
călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜


