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Cereri Mărci publicate în 17.02.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 00580 10/02/2017 BLAJ SORINA-DANIELA Alege natural de la A la Zambet!

2 M 2017 00581 10/02/2017 BLAJ SORINA-DANIELA Loving is caring!

3 M 2017 00604 10/02/2017 ASOCIAŢIA CULTURALĂ VISUS Parcul Mini Transilvania Odorheiu
Secuiesc

4 M 2017 00818 10/02/2017 LION PROTECT S.R.L. LION PROTECT

5 M 2017 00819 10/02/2017 S.C. IMOTECA S.R.L. Human to human business

6 M 2017 00820 10/02/2017 S.C. IMOTECA S.R.L. The residential experts

7 M 2017 00821 10/02/2017 CÂRLEŢ ŞTEFAN WOW BEAUTY STUDIO

8 M 2017 00822 10/02/2017 S.C. IMOTECA S.R.L. imoteca.ro

9 M 2017 00823 10/02/2017 KSHAISU ALI ANTIKA CAFE

10 M 2017 00824 10/02/2017 S.C. TRAVEL 4 YOU S.R.L. TRAVEL 4 YOU

11 M 2017 00825 10/02/2017 SCA MOTORGA, CANURECI SI
ASOCIATII

MOTORGA, CĂNURECI &
ASOCIAŢII SOCIETATE CIVILĂ
DE AVOCAŢI

12 M 2017 00826 10/02/2017 S.C. CON MAR S.R.L. CENTRUL AGRICOL BISTRITA
CON MAR 1992

13 M 2017 00827 10/02/2017 S.C. VEL PITAR S.A. Vel Pitar Cel dintâi brutar Family

14 M 2017 00828 10/02/2017 MACOVEI VLAD-FLORIN AGROINTELIGENTA

15 M 2017 00829 10/02/2017 S.C. BIOSINTEX S.R.L. BIONIL MONOX BIOSINTEX

16 M 2017 00830 10/02/2017 S.C. BIOSINTEX S.R.L. BIXCRIL BIOSINTEX

17 M 2017 00831 10/02/2017 S.C. BIOSINTEX S.R.L. BIONIL MULTIX BIOSINTEX
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18 M 2017 00832 10/02/2017 S.C. PRĂJITURILE CHOCODOR
S.R.L.

CHOCODOR momente dulci

19 M 2017 00833 10/02/2017 S.C. BUSINESS VISION
CONSULTING S.R.L.

LEGALEASY

20 M 2017 00834 10/02/2017 S.C. YAROOMS INTERNATIONAL
S.R.L.

YAROOMS

21 M 2017 00835 10/02/2017 S.C. FITOFARM DESIGN PLANT
S.R.L.

AGRO-ZOO Shop

22 M 2017 00836 10/02/2017 S.C. FITOFARM DESIGN PLANT
S.R.L.

AGRO-ZOO Market

23 M 2017 00837 10/02/2017 SILCA S.P.A. SILCA CENTRE
PROFESIONALE DE COPIAT
CHEI

24 M 2017 00838 10/02/2017 ZAMISNII GHENADIE BEMO PORUMBENI

25 M 2017 00839 10/02/2017 PESTE FLORIN-VASILE FxNet

26 M 2017 00840 10/02/2017 S.C. BIGIOTTO COM S.R.L. BIGIOTTO'S SHOES

27 M 2017 00841 10/02/2017 ZODIERU
AURELIAN-ALEXANDRU

ISSPOL - Institul de Studii Sociale
şi Politice

28 M 2017 00844 10/02/2017 ARTEXIM GEORGE ENESCU FESTIVAL

29 M 2017 00845 10/02/2017 ASOCIATIA ECOTIC ECOTIC

30 M 2017 00847 10/02/2017 ANDREI IONEL BERGHEŞ GEOARHIVA
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(210) M 2017 00580
(151) 10/02/2017
(732) BLAJ SORINA-DANIELA, Str.

Olteni nr. 10, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Alege natural de la A la Zambet!

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

44 Servicii de stomatologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00581
(151) 10/02/2017
(732) BLAJ SORINA-DANIELA, Str.

Olteni nr. 10, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Loving is caring!

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de stomatologie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00604
(151) 10/02/2017
(732) ASOCIAŢIA CULTURALĂ

VISUS, Str. Hunyadi János nr. 26,
jud. Harghita, , ODORHEIU
SECUIESC ROMANIA 

(540)

Parcul Mini Transilvania Odorheiu
Secuiesc

(591) Culori revendicate:maro, auriu, verde,
gri, cărămiziu, negru, galben, turcoaz

(531) Clasificare Viena:010301; 070101;
090110; 180112; 180123; 270501;
290115;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
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;
caractere tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
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afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; amtialare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00835
(151) 10/02/2017
(732) S.C. FITOFARM DESIGN PLANT

S.R.L., Str. Rotuleşti nr. 26, jud.
Argeş, , COMUNA BRADU
ROMANIA 

(540)

AGRO-ZOO Shop

 
(531) Clasificare Viena:030704; 030724;

050701; 050702; 241301; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,

materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00836
(151) 10/02/2017
(732) S.C. FITOFARM DESIGN PLANT

S.R.L., Str. Rotuleşti nr. 26, jud.
Argeş, , COMUNA BRADU
ROMANIA 

(540)

AGRO-ZOO Market

  
(531) Clasificare Viena:030704; 030724;

050701; 180119; 241301; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor, tananţi; adezivi folosiţi în
industrie.
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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00826
(151) 10/02/2017
(732) S.C. CON MAR S.R.L., Str. Gării nr.

30, judeţul Bistriţa-Năsăud, ,
BISTRIŢA ROMANIA 

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

(540)

CENTRUL AGRICOL BISTRITA CON
MAR 1992

(591) Culori revendicate:galben, negru,
verde, alb, maro, roz

(531) Clasificare Viena:061911; 090110;
260118; 270501; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ (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 00827
(151) 10/02/2017
(732) S.C. VEL PITAR S.A., Str. Timiş nr.

22, parter, birou nr. 1, judeţul Vâlcea,
, RÂMNICU VÂLCEA ROMANIA 

(540)

Vel Pitar Cel dintâi brutar Family

(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:020101; 020102;

020111; 260203; 270502; 270508;
290112;  

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

30 Pâine; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00828
(151) 10/02/2017
(732) MACOVEI VLAD-FLORIN, Str.

Crinilor nr. 120, judeţul Ilfov, , SAT
MERII PETCHII (COMUNA NUCI)
ROMANIA 

(540)

AGROINTELIGENTA

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

7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
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; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare. 
16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
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adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caracter tipografice,
clişee.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00829
(151) 10/02/2017
(732) S.C. BIOSINTEX S.R.L., Str. Paris

nr. 49, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

BIONIL MONOX BIOSINTEX

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

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

clase:
10 Fire de sutură chirurgicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00818
(151) 10/02/2017
(732) LION PROTECT S.R.L., Str. Cuza

Vodă nr. 11, bl. 11, sc. D, ap. 44,
Judeţul Hunedoara, 335200, BRAD
ROMANIA 

(540)

LION PROTECT

  
(531) Clasificare Viena:010105; 030101;

030116; 240109; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de pază şi protecţie; servicii de
pază pe timp de noapte; servicii de pază;
servicii oferite de către agenţii de pază pentru
magazine.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00830
(151) 10/02/2017
(732) S.C. BIOSINTEX S.R.L., Str. Paris

nr. 49, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

BIXCRIL BIOSINTEX

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

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

clase:
10 Fire de sutură chirurgicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00831
(151) 10/02/2017
(732) S.C. BIOSINTEX S.R.L., Str. Paris

nr. 49, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) MIHAELA TEODORESCU &
PARTNERS - INTELLECTUAL
PROPERTY OFFICE S.R.L., Str.
Viorele nr. 51, bl. 37, sc. 2, ap. 63,
sector 4 BUCUREŞTI

(540)

BIONIL MULTIX BIOSINTEX

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

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

clase:
10 Fire de sutură chirurgicală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00832
(151) 10/02/2017
(732) S.C. PRĂJITURILE CHOCODOR

S.R.L., Str. Dumbrava Roşie nr. 1/A,
judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(540)

CHOCODOR momente dulci

(591) Culori revendicate:auriu, maro
(531) Clasificare Viena:260207; 270501;

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

clase:
30 Produse de cofetărie şi patiserie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00833
(151) 10/02/2017
(732) S . C .  B U S I N E S S  V I S I O N

CONSULTING S.R.L., Str. Goleşti
nr. 1, judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

LEGALEASY

  

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

9 Software, programe de calculator. 
16 Reviste, ziare, alte tipărituri din hârtie. 
41 Servicii de educaţie şi divertisment a
persoanelor. 
42 Proiectare şi dezvoltare software.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00834
(151) 10/02/2017
(732) S . C .  Y A R O O M S

INTERNATIONAL S.R.L., Str.
Alexander von Humboldt nr. 18, et. 2,
cam. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

YAROOMS

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

9 Aplicaţii mobile; aplicaţii software de
calculator, descărcabile; software de
calculator descărcabil; software pentru
comunităţi de utilizatori; software de
comunicaţii; software; aplicaţii software
descărcabile pentru telefoane inteligente;
aplicaţii software pentru telefoane mobile;
software informatic de uz comercial;
programe informatice pe telefonul mobil;
software pentru organizarea adunărilor
generale; software pentru tablete; pachete de
software integrat; software de calculator
descărcabil pentru gestionarea informaţiilor.
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42 Prestare de servicii de furnizor de servicii
de aplicaţii informatice (ASP); dezvoltare de
software; servicii de personalizare de
software; întreţinere de software; închirierea
de programe informatice; consultanţă în
domeniul programelor de calculator; servicii
de integrare a sistemelor informatice;
proiectare de software pentru terţi; închirierea
de programe informatice; software ca serviciu
(SaaS); dezvoltare software, programare şi
implementare; programare de software pentru
platforme de internet; asigurarea utilizării
temporare de un software nedescărcabil pentru
afaceri; dezvoltarea de software pentru
logistică, management de valorificare
(managementul lanţului de aprovizionare) şi
platforme comerciale pe Internet (portaluri de
comerţ electronic); servicii de oferire de
leasing de software.
45 Licenţiere de software (servicii juridice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00819
(151) 10/02/2017
(732) S.C. IMOTECA S.R.L., Str. Elena

Clucereasa nr. 11, et. 1, camera 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Human to human business

  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00820
(151) 10/02/2017
(732) S.C. IMOTECA S.R.L., Str. Elena

Clucereasa nr. 11, et. 1, camera 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

The residential experts

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00821
(151) 10/02/2017
(732) CÂRLEŢ ŞTEFAN, Str. Baicului nr.

48, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WOW BEAUTY STUDIO

  
(531) Clasificare Viena:250113; 270501;

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

clase:
44 Servicii de igienă şi înfrumuseţare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00837
(151) 10/02/2017
(732) SILCA S.P.A., Via Podgora nr. 20,

31029, VITTORIO VENETO
(TREVISO) ITALIA 

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

(540)

SILCA CENTRE PROFESIONALE DE
COPIAT CHEI

  
(531) Clasificare Viena:140502; 241507;

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

clase:
35 Publicitate; managementul afacerilor;
administrarea afacerilor; lucrări de birou;
servicii de informare a clientului în legătura
cu vânzarea de bunuri şi servicii care sunt sau
au legătură cu chei, încuietori şi bolţuri, piese
de feronerie arhitecturale, garnituri metalice
pentru uşi şi ferestre, securitate pentru clădire
şi locuinţă, maşini de copiere a cheilor;
servicii de vânzare cu amănuntul, en-gros şi
online în legătura cu lacăte, chei, maşini de
copiere a cheilor, bolţuri şi securitate pentru
bunuri, şi anume piese de feronerie metalice,
piese de feronerie arhitecturale, garnituri
metalice pentru uşi şi ferestre, produse şi
sisteme de televiziune cu circuit închis,
sisteme de securitate, alarme, încuietori
digitale pentru uşi, încuietori electrice,
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electronice şi controlate electronic, feronerie,
dispozitive şi aparate de acces şi alte
dispozitive şi aparate de securitate.
37 Servicii de instalare, întreţinere şi reparare
a maşinilor de copiere a cheilor, încuietorilor,
articolelor de feronerie şi produselor de
securitate, şi anume produse şi sisteme de
televiziune cu circuit închis, sisteme de
securitate, alarme, încuietori, încuietori
digitale pentru uşi, încuietori electrice,
electronice şi controlate electronic, feronerie,
dispozitive şi aparate de acces şi alte
dispozitive şi aparate de securitate.
40 Prelucrarea materialelor; abraziune; placare
cu crom; placare cu aur; frezare; gravare;
informaţii pentru tratarea materialelor;
laminare; lucrări de forjare; polizare; placare
cu nichel; placare cu metal; tăierea cheilor;
servicii de sablare; servicii de sudura;
imprimare; placare cu staniu; imprimarea
desenelor; imprimare de fotografii; imprimare
litografică; imprimare offset; trasare cu laser.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00823
(151) 10/02/2017
(732) KSHAISU ALI, Cetăţean străin cu

rezidenţă în România,Str. Petre
Ispirescu nr. 31, Otopeni, Judeţul
Ilfov, , CAMBRIDGE REGATUL
UNIT 

(540)

ANTIKA CAFE

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

35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucraru de birou.
43 Servicii oferite de o cafenea, restaurant.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00822
(151) 10/02/2017
(732) S.C. IMOTECA S.R.L., Str. Elena

Clucereasa nr. 11, et. 1, camera 7,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

imoteca.ro

(591) Culori revendicate:negru, alb, turcoaz
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor.
36 Afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 10.02.2017

13

(210) M 2017 00824
(151) 10/02/2017
(732) S.C. TRAVEL 4 YOU S.R.L., Bdul.

Tudor Vladimirescu nr. 24, bl. 331, sc.
B, et. 3, ap. 15, Judeţul Iaşi, 700305,
IAŞI ROMANIA 

(540)

TRAVEL 4 YOU

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
galben

(531) Clasificare Viena:030716; 030724;
260118; 270501; 270511; 290113;  

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

39 Agenţii de turism; agenţie de turism;
servicii de turism; servicii de ghizi de turism;
rezervarea călătoriilor prin intermediul
agenţiilor de turism; servicii specifice
agenţiilor de turism pentru organizarea
călătoriilor; servicii de agenţie de turism
pentru organizarea călătoriilor; servicii de
agenţii de turism pentru călătorii de afaceri;
servicii de agenţie de turism pentru
organizarea de vacanţe; servicii specifice
agenţiilor de turism şi servicii de rezervări;
servicii specifice agenţiilor de turism,
respectiv realizarea rezervărilor pentru
transport.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00838
(151) 10/02/2017
(732) ZAMISNII GHENADIE, Str.

Vălsăneşti nr. 1, bl. P+4, ap. 31, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BEMO PORUMBENI

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00825
(151) 10/02/2017
(732) SCA MOTORGA, CANURECI SI

ASOCIATII, Calea Plevnei nr. 141,
bl. 1, sc. B, et. 2, ap. 29, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

MOTORGA, CĂNURECI & ASOCIAŢII
SOCIETATE CIVILĂ DE AVOCAŢI

(591) Culori revendicate:roşu, vişiniu, gri,
negru, alb

(531) Clasificare Viena:170302; 241125;
260409; 260418; 270501; 290115;  

(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
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00839
(151) 10/02/2017
(732) PESTE FLORIN-VASILE, Str. Erou

Costel Marius Hasan nr. 1, sc. B, ap.
12, jud. Bacău, , BACĂU ROMANIA

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr. 1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

FxNet

  
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;

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

clase:
9 Publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet; publicaţii
electronice descărcabile; aplicaţii mobile;
aplicaţii software.
16 Publicaţii periodice tipărite; publicaţii
educative (tipărituri).
35 Publicitate; publicitate rdiofonica;
furnizarea de spaţiu publicitar în publicaţii
periodice, ziare sau reviste; servicii de
abonamente la publicaţii online pentru terţi;
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu publicaţii electronice.
38 Telecomunicaţii; radiodifuziune şi
transmitere de programe radio; servicii de
radiodifuziune; transmisie radio prin cablu;
servicii de radiodifuziune prin internet;
difuzare de programe radio. 
41 Publicare şi reportaje (servicii prestate de
reporteri); editare de publicaţii; furnizare de
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publicaţii electronice online nedescărcabile;
furnizare de servicii de divertisment prin
intermediul publicaţiilor; servicii de programe
de ştiri pentru radio sau televiziune;
divertisment radiofonic; concerte muzicale
pentru radio; emisiuni de radio.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00840
(151) 10/02/2017
(732) S.C. BIGIOTTO COM S.R.L., Str.

Principală nr. 121A, Judeţul Mureş, ,
DEDA ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

BIGIOTTO'S SHOES

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de încălţăminte.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea, în
folosul terţilor a articolelor de încălţăminte (cu
excepţia transportului lor) pentru ca acestia să
le poată achiziţiona cât mai comod; comerţ
online cu articole de încălţăminte.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00841
(151) 10/02/2017
(732) Z O D I E R U

AURELIAN-ALEXANDRU, Aleea
Avrig, nr. 8, bl. 19 bis, sc. A, et. 5, ap.
42, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

ISSPOL - Institul de Studii Sociale şi
Politice

  
(531) Clasificare Viena:071505; 260116;

260207; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de prelucrare de texte şi de
gestionare de fişiere informatice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 00844
(151) 10/02/2017
(732) ARTEXIM, Calea Victoriei nr. 155,

bl. D1, sector 1, 010073, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. TUCA ZBARCEA &
ASOCIATII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr.4-8, et.8, camera 1, sector
1 BUCURESTI

(540)

GEORGE ENESCU FESTIVAL

  
(531) Clasificare Viena:020101; 270501;

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

clase:
9 Suporturi de mouse (mousepads);
baterii/acumulatori portabili/externi
(powerbanks).
14 Brelocuri.
18 Genţi; sacoşe.
34 Brichete pentru fumători.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00845
(151) 10/02/2017
(732) ASOCIATIA ECOTIC, Str.

Turturelelor nr. 48, parter, cam. P8,
sector 3, 030882, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
A U T O R I Z A T  P O P E S C U
MAGDALENA DANIELA -
LEGAL2M, Splaiul Unirii nr. 10, bl.
B5, sc. 1, et. 4, ap. 10, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

ECOTIC

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

16 Materiale educative tipărite.
35 Publicitate; administrarea afacerilor;
servicii de publicitate pentru promovarea
sensibilizării publicului cu privire la
problemele şi iniţiativele de mediu.
40 Servicii de gestionare a deşeurilor
(reciclare); reciclare de deşeuri; tratarea
(reciclarea) deşeurilor; transformare
(reciclarea deşeurilor); reciclare de gunoaie şi
deşeuri; furnizare de informaţii despre
reciclarea deşeurilor; servicii de informaţii, de
consiliere şi de consultanţă referitoare la
reciclarea gunoiului şi a deşeurilor.
41 Servicii educaţionale legate de conservarea
mediului; educaţie şi instruire privind
conservarea naturii şi mediul; servicii
educative pentru adulţi referitoare la probleme
de mediu; activităţi culturale; publicare de
materiale educative; difuzare de materiale
educative; elaborare de materiale educative;
publicare de materiale educative tipărite;
organizare de competiţii educative; servicii
educative pentru adulţi; servicii educative în
domeniul managementului; servicii educative
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pentru sectorul industrial; servicii educative în
domeniul afacerilor; servicii educative în
domeniul tehnologiei informaţiei; servicii
educative referitoare la sistemele informatice;
servicii educative pentru adulti în domeniul
managementului; seminarii educative;
organizare de seminarii educative; organizare
de concursuri în scopuri educative; organizare
de conferinţe cu scopuri educative; organizare
de serbări în scopuri educative; ateliere
organizate în scopuri educative; organizare de
convenţii cu scopuri educative; organizare de
prezentări cu scopuri educative; organizare de
spectacole în scopuri educative; difuzare de
materiale educative; publicare de materiale
educative; elaborare de materiale educative;
publicare de materiale educative tipărite.
42 Studii de mediu (cercetare); evaluarea
riscurilor de mediu; compilare de informaţii
despre mediu; servicii de consultanţă privind
mediul; studii în domeniul protecţiei mediului;
cercetarea în domeniul protecţiei mediului;
consultanţă tehnică în domeniul ştiinţei
mediului; servicii de consultanţă privind
planificarea de mediu; monitorizarea
activităţilor care influenţează mediul în clădiri;
consultanţă în materie de protecţie a mediului;
monitorizare de evenimente care influenţează
mediul din clădiri; monitorizare de mediu a
zonelor de depozitare a deşeurilor; servicii de
consultanţă în materie de protecţie a mediului;
servicii de consultanţă în materie de siguranţă
a mediului; servicii de consultanţă privind
cercetarea în domeniul protecţiei mediului;
servicii de consultanţă în materie de poluare a
mediului; monitorizare de mediu a zonelor de
tratare a deşeurilor.

˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 00847
(151) 10/02/2017
(732) ANDREI IONEL BERGHEŞ, Str.

Duzilor nr. 1, sect. 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET N.D. GAVRIL S.R.L.,
Str. Ştefan Negulescu nr. 6A, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

GEOARHIVA

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

38 Telecomunicaţii. (Solicităm protecţie
pentru intreaga lista de servicii incluse în
aceasta clasa conform clasificării de la nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii. (Solicităm
protecţie pentru intreaga lista de servicii
incluse în aceasta clasă conform clasificării de
la nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasa conform clasificării de la nisa).

˜˜˜˜˜˜˜


