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Cereri m|rci publicate în 24.02.2017
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)

1 M 2017 00782 17/02/2017 STRUGARU RUXANDRA Maison des Crepes BREAKFAST
LANCH DINNER

2 M 2017 00904 17/02/2017 S.C. VOLA.RO S.R.L. LOCAL ESCAPES

3 M 2017 00905 17/02/2017 S.C. VOLA.RO S.R.L. LOCAL ESCAPES

4 M 2017 00980 17/02/2017 T{MAÔ VASILE-MARIUS ARCA VAMA VECHE SINCE
2014

5 M 2017 00981 17/02/2017 OIANU ADRIAN ADRIAN OIANU

6 M 2017 00982 17/02/2017 NEAGU MARIUS-GABRIEL OPINIA

7 M 2017 00984 17/02/2017 S.C. AQUAPHOR PURITY S.R.L. AQUAPHOR - IZVORUL TAU DE
ACASA

8 M 2017 00985 17/02/2017 S.C. SOLUNA FAMNEG S.R.L. Lavender cafe & pastry shop

9 M 2017 00986 17/02/2017 S.C. TECSA BUSINESS S.R.L. BRUNO

10 M 2017 00988 17/02/2017 S.C. POEMS & DIAGRAMS S.R.L. the VINE BISTRO

11 M 2017 00990 17/02/2017 S.C. IMOB CONSTRUCT
CENTER S.R.L.

21 RESIDENCE Bine ai venit in
secolul 21

12 M 2017 00991 17/02/2017 VASILE-CABA LAVINIA-ANA
BURCULESCU FLORIN
AURELIAN

EVA LUXURY LINE

13 M 2017 00992 17/02/2017 S.C. LIKEON S.R.L. LikeOn

14 M 2017 00993 17/02/2017 S.C. ANTIBIOTICE S.A. Nutriensa

15 M 2017 00994 17/02/2017 S.C. SALESIANER MIETTEX
S.R.L.

Bluecare by SALESIANER
MIETTEX

16 M 2017 00995 17/02/2017 S.C. ARMEDIA TDP SPLIT S.R.L. havit

17 M 2017 00996 17/02/2017 S.C. STOR & STOR S.R.L. MEN'S CLUB
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18 M 2017 00997 17/02/2017 S.C. AVICOLA COSTESTI S.A. MACROSUIN

19 M 2017 00998 17/02/2017 MARIN ÔTEFAN-MARIAN Mediteranean RESIDENCE Da-i
vietii un sens cu Mediteranean
Residence

20 M 2017 00999 17/02/2017 FOTEA ANASTASE ZORBA

21 M 2017 01000 17/02/2017 FOTEA ANASTASE ALEXANDER OF MAKEDONIA

22 M 2017 01001 17/02/2017 BACIU ADRIAN fashion agenda

23 M 2017 01002 17/02/2017 V.G.S. PROTECT SECURITY
S.R.L.

VARANGIAN GUARD AND
SECURITY; V.G.S. PROTECT
SECURITY

24 M 2017 01003 17/02/2017 S.C. CREDIUS IFN S.A. NanoCredit

25 M 2017 01004 17/02/2017 CITYPLEX S.R.L. CITYPLEX

26 M 2017 01005 17/02/2017 S.C. CREDIUS IFN S.A. Credit Diaspora

27 M 2017 01006 17/02/2017 OLARU IULIAN Pursante

28 M 2017 01007 17/02/2017 OLARU IULIAN AQUA CLINIC

29 M 2017 01008 17/02/2017 OLARU IULIAN AQUA PHARM

30 M 2017 01009 17/02/2017 OLARU IULIAN AQUA med

31 M 2017 01010 17/02/2017 S.C. ALTFACTOR S.R.L. ALTFACTOR EDUCATIONALLY
YOURS

32 M 2017 01011 17/02/2017 S.C. SAN DELICI NATURA S.R.L. San Delicio
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(210) M 2017 00782
(151) 17/02/2017
(732) STRUGARU RUXANDRA, Str.

Dinicu Golescu nr. 15, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Maison des Crepes BREAKFAST
LANCH DINNER
  
(531) Clasificare Viena:090110; 250119;

270106; 270501; 270511;  

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

30 Clătite; clătite americane; compoziţii
pentru clătite.
39 Livrare de alimente de către restaurante.
43 Restaurante de delicatese; servire de
alimente şi băuturi în restaurante şi baruri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00904
(151) 17/02/2017
(732) S.C. VOLA.RO S.R.L., Str.

Principatele Unite nr. 48, sector 4,
040165, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LOCAL ESCAPES

(591) Culori revendicate:alb, indigo
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270524;

290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00905
(151) 17/02/2017
(732) S.C. VOLA.RO S.R.L., Str.

Principatele Unite nr. 48, sector 4,
040165, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LOCAL ESCAPES

(591) Culori revendicate:alb, indigo
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01005
(151) 17/02/2017
(732) S.C. CREDIUS IFN S.A., Bd. Pipera

nr. 1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

Credit Diaspora

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00980
(151) 17/02/2017
(732) TĂMAŞ VASILE-MARIUS, Lt.

Gheorghe Caranda nr. 32, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ARCA VAMA VECHE SINCE 2014
 
(531) Clasificare Viena:090110; 150707;

180305; 180323; 270501;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
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.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01006
(151) 17/02/2017
(732) OLARU IULIAN, Str. Oborului nr.

52, bl. L1, sc. C, ap. 41, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)

Pursante

(591) Culori revendicate:verde deschis,
negru

  
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;

270501; 290112;  

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

44 Servicii farmaceutice; servicii de asistenţă
medicală pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01007
(151) 17/02/2017
(732) OLARU IULIAN, Str. Oborului nr.

52, bl. L1, sc. C, ap. 41, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)
AQUA CLINIC

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

44 Servicii farmaceutice; servicii de asistenţă
medicală pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01008
(151) 17/02/2017
(732) OLARU IULIAN, Str. Oborului nr.

52, bl. L1, sc. C, ap. 41, judeţul
Cons t an ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)
AQUA PHARM

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

44 Servicii farmaceutice; servicii de asistenţă
medicală pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01009
(151) 17/02/2017
(732) OLARU IULIAN, Str. Oborului nr.

52, bl. L1, sc. C, ap. 41, judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
C O N S U L T A N Ţ Ă  Î N  P I
IORGULESCU MARIANA, B-dul
Aurel Vlaicu nr.43, bl.PC3, sc. B,
ap.32, jud. Constanţa CONSTANŢA

(540)

AQUA med

(591) Culori revendicate:albastru, verde
deschis

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270503; 290112;  

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

44 Servicii farmaceutice; servicii de asistenţă
medicală pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01010
(151) 17/02/2017
(732) S.C. ALTFACTOR S.R.L., Str.

Portului nr. 7, et. 1, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Portului nr. 23, Parcul de
Soft, cam.307 GALAŢI

(540)

ALTFACTOR EDUCATIONALLY
YOURS

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260207; 260725;

270501; 290112;  

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

9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01011
(151) 17/02/2017
(732) S.C. SAN DELICI NATURA S.R.L.,

Str. Sportului nr. 29A, judeţul Ilfov, ,
TAMASI ROMANIA 

(540)

San Delicio

(591) Culori revendicate:maro închis, maro
deschis

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020111;

020123; 270501; 290112;  
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(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00996
(151) 17/02/2017
(732) S.C. STOR & STOR S.R.L., Str.

Nicolae Titulescu nr. 163/9, Judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

MEN'S CLUB
  
(531) Clasificare Viena:010105; 050317;

090125; 110703; 240113; 250113;
270501; 270511;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00997
(151) 17/02/2017
(732) S.C. AVICOLA COSTESTI S.A.,

Str. Luncilor nr. 12, Judeţul Argeş, ,
COSTESTI ROMANIA 

(540)

MACROSUIN

(591) Culori revendicate:negru, grena
  
(531) Clasificare Viena:030418; 260207;

270315; 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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
hrană pentru animale, şrot, malţ.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; distributie de mărfuri (transport).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00998
(151) 17/02/2017
(732) MARIN ŞTEFAN-MARIAN ,

Comuna Chiajna, Str. Gladiolelor nr.
12, bl. 8, et. 6, ap. 49, Judeţul Ilfov, ,
SAT ROŞU ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Mediteranean RESIDENCE Da-i vietii un
sens cu Mediteranean Residence

(591) Culori revendicate:galben, auriu
  
(531) Clasificare Viena:070124; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00999
(151) 17/02/2017
(732) FOTEA ANASTASE, Str. B. P.

Hasdeu nr. 101 A, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ZORBA

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01000
(151) 17/02/2017
(732) FOTEA ANASTASE, Str. B. P.

Hasdeu nr. 101 A, judeţul Constanţa,
, CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

ALEXANDER OF MAKEDONIA

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01001
(151) 17/02/2017
(732) BACIU ADRIAN, Str. Grigore Moisil

nr. 8, sc. B, et. 4, ap. 38, Judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

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

(540)

fashion agenda
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
unor produse diverse (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; publicitate on-line într-o
reţea computerizată, operaţiuni de
import-export.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00982
(151) 17/02/2017
(732) NEAGU MARIUS-GABRIEL, Str.

Tâmpa nr. 1, bl. 1C, sc. A, et. 5, ap.
34, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

OPINIA

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290104;  

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

9 Publicaţii electronice descărcabile; tonuri de
apel descărcabile pentru telefoane mobile;
fişiere cu muzică descărcabile; fişiere cu
imagini descărcabile.
16 Hârtie si carton; produse de imprimerie;
ziare; papetarie; broşuri; articole de legătorie;
fotografii; adezivi pentru papetărie sau scopuri
casnice; materiale pentru artişti plastici;
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale didactice (cu excepţia aparatelor);
pliante; publicaţii imprimate; reviste
(publicaţii periodice); buletine informative;
caractere tipografice; clişee tipografice;
invitaţii (articole de papetărie); albume;
almanahuri; atlase; bannere din hârtie; bavete
din hârtie; ongleuri (legătorie); suporturi-presă
pentru cărţi; semne de carte; cărţi; calendare;
steguleţe decorative din hârtie; plicuri din
hârtie sau din carton pentru sticle; ambalaje
din hârtie sau carton pentru sticle; cutii din
hârtie sau carton; planşete cu clamă pentru
hârtii; capse de birou; materiale textile pentru
legarea cărţilor; suporturi de masă pentru
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pahare, confecţionate din hârtie; reviste de
benzi desenate; cadre de cules (imprimerie);
coperte (papetărie); blocnotes de birou;
furnituri pentru desen; instrumente pentru
desen; hărţi geografice; desene; reproduceri
grafice; reprezentări grafice; felicitări; aparate
manuale pentru etichetare; manuale; suporturi
pentru halbe de bere; felicitări muzicale;
oleografii; blocuri (papetărie); imagini
(tipărituri); portrete; instrumente de scris;
hârtie de ambalaj.
28 Cărţi de joc.
35 Publicitate; administrare de afaceri;
managementul afacerilor; conducerea
afacerilor; lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţior, a hârtiei şi cartonului,
a produselor de imprimerie, a ziarelor, a
produselor de papetărie, a broşurilor a
articolelor de legătorie a fotografiilor, a
adezivilor pentru papetărie sau pentru scopuri
casnice, a materialelor pentru artişti plastici, a
articolelor de birou (cu excepţia mobilierului),
a materialelor didactice (cu excepţia
aparatelor), a pliantelor, a publicaţiilor
imprimate, a revistelor (publicaţiilor
periodice), a buletinelor informative, a cărţilor
de joc, a caracterelor tipografice, a clişeelor
tipografice, a invitaţiilor (articolelor de
papetărie), a albumelor, a almanahurilor, a
atlaselor, a bannerelor din hârtie, a bavetelor
din hârtie, a ongleurilor (legătorii), a
suporturilor-presă pentru cărţi, a semnelor de
carte, a cărţilor, a calendarelor, a steguleţelor
decorative din hârtie, a plicurilor din hârtie
sau din carton pentru sticle, a ambalajelor din
hârtie sau carton pentru sticle, a cutiilor din
hârtie sau carton, a planşetelor cu clamă
pentru hârtii, a capselor de birou, a
materialelor textile pentru legarea cărţilor, a
suporturilor de masă pentru pahare,
confecţionate din hârtie, a revistelor de benzi
desenate, a cadrelor de cules (imprimerie), a

coperţilor (papetărie), a blocnotes-urilor de
birou, a furniturilor pentru desen, a
instrumentelor pentru desen, a hărţilor
geografice, a desenelor; a reproducerilor
grafice, a reprezentărilor grafice, a
felicitărilor, a aparatelor manuale pentru
etichetare, a manualelor, a suporturilor pentru
halbe de bere, a felicitărilor muzicale, a
oleografiilor, a blocurilor (papetărie), a
imaginilor, portretelor, a instrumentelor de
scris, a hârtiei de ambalaj (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le
vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod;
aceste servicii putând fi asigurate de magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping; publicare de texte publicitare;
concepere de material publicitar; difuzare de
anunţuri publicitare; previziuni economice;
agenţii de import-export; publicitate on-line
într-o reţea informatizată; furnizarea unei
pieţe online pentru cumpărătorii şi vânzătorii
de bunuri şi servicii; sondaje de opinie;
organizare de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare; organizarea de târguri în
scopuri comerciale şi publicitare; recrutare de
personal; servicii de fotocopiere; servicii de
comparare a preţurilor; închiriere de material
publicitar; redactare de scenarii pentru scopuri
publicitare; optimizarea motoarelor de căutare
pentru promovarea vânzărilor; reactualizarea
materialelor publicitare; actualizare şi
administrare de informaţii în registre (lucrări
de birou); optimizarea traficului pe site;
prelucrare de texte; redactare de texte
publicitare; informaţii pentru afaceri;
investigaţii pentru afaceri. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; traducere şi interpretare;
organizarea de concursuri (educaţie sau
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divertisment); organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; organizare de
competiţii sportive; organizare de baluri;
organizarea de parade de modă pentru
amuzament; fotografiere; fotoreportaje;
prezentări de spectacole în direct; publicare de
texte altele decât textele publicitare; publicare
de cărţi; scriere de scenarii; redactare de
scenarii, nu în scopuri publicitare;
interpretarea limbajului semnelor; subtitrare;
organizarea şi conducerea de simpozioane şi
seminarii; organizarea şi conducerea de
workshop-uri; publicare on-line de cărţi şi
reviste electronice; furnizarea de publicaţii
electronice, care nu pot fi descărcate; punerea
la dispoziţie de muzică digitală (fără
posibilitatea de descărcare) pe internet;
furnizare de materiale video on-line,
nedescărcabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01002
(151) 17/02/2017
(732) V.G.S. PROTECT SECURITY

S.R.L., Str. Nicolae Boboc nr. 7, ap.
11, Judeţul Arad, , ARAD ROMANIA

(540)

VARANGIAN GUARD AND
S E C U R I T Y ;  V . G . S .  P R O T E C T
SECURITY
  

(531) Clasificare Viena:140702; 230101;
260116; 260118; 270106; 270501;  

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

45 Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii
personale şi sociale oferite de către terţi
destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00986
(151) 17/02/2017
(732) S.C. TECSA BUSINESS S.R.L.,

B-dul Decebal nr. 14, bloc S6, scara 4,
etaj 1, ap. 68, sector 3, , BUCURESTI
ROMANIA 

(540)

BRUNO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 01003
(151) 17/02/2017
(732) S.C. CREDIUS IFN S.A., Bd. Pipera

nr. 1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)
NanoCredit

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00984
(151) 17/02/2017
(732) S.C. AQUAPHOR PURITY S.R.L.,

Str. Ion Luca Caragiale nr. 1, bl. L25,
ap. 2, judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str. Portului nr. 23, Parcul De Soft,
cam. 307, jud. Galaţi GALAŢI

(540)

AQUAPHOR - IZVORUL TAU DE
ACASA

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 01004
(151) 17/02/2017
(732) CITYPLEX S.R.L., Str. Mamaia nr.

171 bis, et. 4, mansardă, Judeţul
Cons tan ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

CITYPLEX

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
portocaliu închis, galben, negru, roz

  
(531) Clasificare Viena:261112; 261125;

270501; 290115;  

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

41 Servicii privind proiecţia de filme
cinematografice (prezentări cinematografice).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00985
(151) 17/02/2017
(732) S.C. SOLUNA FAMNEG S.R.L.,

Str. Canionului nr. 16, jud. Braşov, ,
SĂCELE ROMANIA 

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

(540)

Lavender cafe & pastry shop

(591) Culori revendicate:mov, alb
  
(531) Clasificare Viena:050520; 260115;

270501; 270511; 290112;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă(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).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00981
(151) 17/02/2017
(732) OIANU ADRIAN, Str. Th. Sperantia

nr. 98, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ADRIAN OIANU

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

14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase şi
semipreţioase; ceasornicărie şi instrumente
pentru măsurarea timpului.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00992
(151) 17/02/2017
(732) S.C. LIKEON S.R.L., Str. Calea

Chişinăului nr. 17, et. 3, cam. 304,
judeţul Iaşi, 700173, IAŞI ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

LikeOn
  

(531) Clasificare Viena:020901; 020914;
260106; 270501;  

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

42 Servicii de proiectare şi dezvoltare
software şi hardware.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00993
(151) 17/02/2017
(732) S.C. ANTIBIOTICE S.A., Str. Valea

Lupului, nr. 1, judeţul Iaşi, 707410,
IAŞI ROMANIA 

(540)

Nutriensa

(591) Culori revendicate:verde, negru
  
(531) Clasificare Viena:050315; 051101;

260115; 270501; 290112;  

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

3 Produse cosmetice.
5 Medicamente de uz uman, suplimente
alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00994
(151) 17/02/2017
(732) S.C. SALESIANER MIETTEX

S.R.L., Str. Drumul Osiei nr. 54-64,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
PAUNET ALEXANDRINA, Str.
Splai Bahlui nr. 29, bl. B5, sc. A, ap.
7, Jud. Iaşi IAŞI

(540)

Bluecare by SALESIANER MIETTEX

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:050313; 050315;

261113; 270501; 290112;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse, în special a dozatoarelor şi
consumabilelor pentru igiena grupurilor
sanitare (cu excepţia transportului lor),
permiţând consumatorilor să vadă şi să le
cumpere comod; comercializarea produselor
on-line şi en detail, prin orice tip de canal de
distribuţie; servicii asociate magazinelor de
vânzări prin intermediul unei reţele
computerizate; servicii de import-export în
legătură cu aceste produse.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00995
(151) 17/02/2017
(732) S.C. ARMEDIA TDP SPLIT S.R.L.,

Cartier Dorobanţi 1, bl. 10D, et. 1, ap.
6, judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

(740) CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA - LAZAR ELENA,
B-dul Unirii Centru, bl.16C, ap.12,
judeţul Buzău BUZĂU

(540)

havit

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270501;

270507;  

(511) Produse şi/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 funcţionează
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.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
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precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00988
(151) 17/02/2017
(732) S.C. POEMS & DIAGRAMS

S.R.L., Str. Popa Nan nr. 7, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

the VINE BISTRO
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270511;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00990
(151) 17/02/2017
(732) S.C. IMOB CONSTRUCT

CENTER S.R.L., Str. Sg. Nutu Ion
nr. 33, Camera 2, et. 1, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

21 RESIDENCE Bine ai venit in secolul
21

(591) Culori revendicate:gri închis, roşu
  
(531) Clasificare Viena:070124; 261103;

270501; 270711; 270717; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
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oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00991
(151) 17/02/2017
(732) VASILE-CABA LAVINIA-ANA,

Str. Albisoarei nr. 20, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) B U R C U L E S C U  F L O R I N
AURELIAN, Str. Alexandru Papiu
Ilarian nr. 23B, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EVA LUXURY LINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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
(cu excepţia mobilierului); material didactic
sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜


