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Cereri Mărci publicate în data de 22.09.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 06026 15/09/2015 CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB

OLIMPIA 2010
OLIMPIA FOTBAL CLUB 1921
SATU MARE

2 M 2015 06091 15/09/2015 DEMCAR 2000 S.R.L. BOX CONTAINER
PRODUCĂTOR CONTAINERE

3 M 2015 06092 15/09/2015 S.C. FREEN S.R.L. SOCIAL 1

4 M 2015 06093 15/09/2015 TUDOR MATEI ZODIAC PLANETE

5 M 2015 06094 15/09/2015 ONLINE KIDS SRL-D Zâmbirici Universul Personajelor
Preferate

6 M 2015 06095 15/09/2015 S.C. HORIA PROD COM S.R.L. OIL AUTO MAXX

7 M 2015 06096 15/09/2015 S.C. PASTA GYERMELY S.R.L. Auria Cât ai zice paste!

8 M 2015 06097 15/09/2015 S.C. PLANET MOMO S.R.L. O.U.T.

9 M 2015 06098 15/09/2015 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
RADIODIFUZIUNE

România de nota 10

10 M 2015 06099 15/09/2015 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
RADIODIFUZIUNE

De 10 ori România

11 M 2015 06100 15/09/2015 ICS Moldova Zahăr S.R.L. Moldova Zahăr

12 M 2015 06101 15/09/2015 S.C. ANDREEA ESCA S.R.L. 'Ateen

13 M 2015 06102 15/09/2015 S.C. ANDREEA ESCA S.R.L. half is free

14 M 2015 06103 15/09/2015 S.C. ANDREEA ESCA S.R.L. 'Alist

15 M 2015 06104 15/09/2015 S.C. SIOMARPROD S.R.L. MEŞTEŞUGARI DE GUSTURI

16 M 2015 06105 15/09/2015 S.C. TOTAL PRIVATE GUARD
SECURITY S.R.L.

TPG SECURITY TOTAL
PRIVATE GUARD

17 M 2015 06106 15/09/2015 S.C. FORTUNA GAME a.s. Fortuna Pariuri
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18 M 2015 06107 15/09/2015 S.C. FORTUNA GAME a.s. Fortuna Pariuri Sportive

19 M 2015 06108 15/09/2015 S.C. LOVE FOR FOOD S.R.L. Famous WAFFLES
SANDWICHES

20 M 2015 06109 15/09/2015 TRANSILVANIA HOTELS &
TRAVEL S.A.

Transilvania Hotels & Travel get a
point of Romania

21 M 2015 06110 15/09/2015 PROSPER MAX GUARD S.R.L. PROSPER MAX GUARD

22 M 2015 06111 15/09/2015 S.C. LOVE FOR FOOD S.R.L. LOVE FOR FOOD

23 M 2015 06112 15/09/2015 LAZĂR IRINA AMPHORA

24 M 2015 06113 15/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL TULCEA

25 M 2015 06114 15/09/2015 UNIUNEA NATIONALA A
BAROURILOR DIN ROMANIA

BAROUL ARAD
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(210) M 2015 06026
(151) 15/09/2015
(732) CLUB SPORTIV FOTBAL CLUB

OLIMPIA 2010, Piaţa 25 Octombrie
nr. 1, judeţul Satu Mare, , SATU
MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, Şos.
Pantelimon nr. 243, bl. 52, sc. A, et. 5,
ap. 18, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

OLIMPIA FOTBAL CLUB 1921 SATU
MARE

(591) Culori revendicate:albastru deschis,
portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:090110; 210301;

240105; 240117; 250106; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06097
(151) 15/09/2015
(732) S.C. PLANET MOMO S.R.L., Str.

Republicii, nr. 20, bl. 56, sc. 1, et. 1,
ap. 3, Jud. Vrancea, , ADJUD
ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
PARTNERS AGE NŢ I E  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

O.U.T.

(531) Clasificare Viena:241503; 241508;
241513; 270524;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06091
(151) 15/09/2015
(732) DEMCAR 2000 S.R.L., Str.

Regimentul 11 Siret nr. 10, bl. C11,
sc. 3, et. 2, ap. 49, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, sector 1
BUCURESTI

(540)

BOX CONTAINER PRODUCĂTOR
                       CONTAINERE

(591) Culori revendicate:roşu, albastru, alb

(531) Clasificare Viena:190103; 190125;
260408; 260409; 260418;  

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

40 Servicii de fabricare de containere.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06092
(151) 15/09/2015
(732) S.C. FREEN S.R.L., Piaţa C.A.

Rosetti nr. 1, et. 2, ap. 3, camera 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SOCIAL 1

(531) Clasificare Viena:270510; 270711;  

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

43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06093
(151) 15/09/2015
(732) TUDOR MATEI, Str. Independenţei

nr. 11, judeţul Timiş, , TIMIŞOARA
ROMANIA 

(540)

ZODIAC PLANETE

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

41 Educaţie, instruire, divertisment, jocuri de
noroc, furnizarea de instalaţii de tip loto şi
tombolă, servicii de agenţii de bilete pentru
jocuri de noroc (divertisment), activităţi
sportive şi culturale, organizarea de
simpozioane şi conferinţe.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06094
(151) 15/09/2015
(732) ONLINE KIDS SRL-D, Str. Cetatea

Histria nr. 7, bl. MIIB8/16, et. 1, ap.
51, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

           Zâmbirici Universul Personajelor   
                           Preferate
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

portocaliu, verde, roz, galben, negru

  
(531) Clasificare Viena:020904; 040505;

270504; 270508; 270512; 290115;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; 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. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
(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 2015 06099
(151) 15/09/2015
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

RADIODIFUZIUNE, Str. General
Berthelot nr. 60-64, Sector 1, 010165,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

De 10 ori România

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06100
(151) 15/09/2015
(732) ICS Moldova Zahăr S.R.L., Str.

Renaşterii nr. 3, Edineţ, MD-4626,
CUPCINI REPUBLICA MOLDOVA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A L A  C O T R U T A
LEONID, Str. Vasile Lascăr nr. 182,
birou nr. 3, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

Moldova Zahăr

(591) Culori revendicate:ciocolatiu, alb

(531) Clasificare Viena:020901; 260406;
260422; 270507; 290113;  

(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; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administrare comercială; lucrări
de birou; servicii de comercializare pentru
ter ţ i  prestate  de supermarketuri ,
hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete,
chioşcuri şi tarabe.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06095
(151) 15/09/2015
(732) S.C. HORIA PROD COM S.R.L.,

Str. Principală nr. 99, judeţul Arad,
317407, HORIA ROMANIA 

(540)

OIL AUTO MAXX

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

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06101
(151) 15/09/2015
(732) S.C. ANDREEA ESCA S.R.L., Str.

Corbeni nr. 1-3, et. 1, ap. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

'Ateen

(531) Clasificare Viena:241701; 241702;
270509; 270521;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06102
(151) 15/09/2015
(732) S.C. ANDREEA ESCA S.R.L., Str.

Corbeni nr. 1-3, et. 1, ap. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

half is free

(531) Clasificare Viena:200515; 250119;
261114; 270524;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06096
(151) 15/09/2015
(732) S.C. PASTA GYERMELY S.R.L.,

Str. Harghita nr. 41, Bir. 10, Jud.
Harghita, , MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

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

(540)

Auria Cât ai zice paste!

(591) Culori revendicate:roşu (pantone
180C), galben (pantone 103C)

(531) Clasificare Viena:020501; 020523;
050702; 270502; 270507; 290112;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
paste, biscuiţi, cuscus, tăiţei, pesmet. 
35 Regruparea în avantajul terţilor şi
prezentarea produselor făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, paste, biscuiţi,
cuscus, tăieţei, pesmet pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06098
(151) 15/09/2015
(732) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE

RADIODIFUZIUNE, Str. General
Berthelot nr. 60-64, Sector 1, 010165,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

România de nota 10

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06109
(151) 15/09/2015
(732) TRANSILVANIA HOTELS &

TRAVEL S.A., Str. Maria Rosetti nr.
35, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Transilvania Hotels & Travel get a point of
Romania

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
152C), albastru (pantone 287C)

(531) Clasificare Viena:170102; 170521;
270501; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalare şi depozitarea
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mărfurilor; organizarea de calatori.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06110
(151) 15/09/2015
(732) PROSPER MAX GUARD S.R.L.,

Str. Mihai Viteazu nr. 3, jud.
H u n e d o a r a ,  ,  P E T R OŞA N I
ROMANIA 

(540)

PROSPER MAX GUARD

(591) Culori revendicate:alb, negru, albastru

  (531) Clasificare Viena:130114; 130115;
160104; 160111; 160125; 240105;
240113; 290113;  

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

45 Activităţi de protecţie şi pază.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06111
(151) 15/09/2015
(732) S.C. LOVE FOR FOOD S.R.L.,

Calea Văcăreşti nr. 322, bl. 8E, sc. A,
et. 1, ap. 10, sector 4, 040066,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LOVE FOR FOOD

(591) Culori revendicate:gri, alb, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020901; 110103;

110104; 110105; 260409; 260414;
260416; 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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06112
(151) 15/09/2015
(732) LAZĂR IRINA, Str. Florin Ciungan

nr. 5, bl. 66, sc. A, ap. 33, sector 3,
031824, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMPHORA

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06103
(151) 15/09/2015
(732) S.C. ANDREEA ESCA S.R.L., Str.

Corbeni nr. 1-3, et. 1, ap. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

'Alist
(531) Clasificare Viena:241701; 241702;

270509; 270521;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; 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 (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06113
(151) 15/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A

BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31,  sector 3,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

      BAROUL TULCEA
(531) Clasificare Viena:020322; 170302;

240105; 240108; 240701; 240711;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06104
(151) 15/09/2015
(732) S.C. SIOMARPROD S.R.L., Str.

Drumul Taberei nr. 38, bl. OD4, sc. 3,
et. 2, ap. 83, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MEŞTEŞUGARI DE GUSTURI

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

29 Carne, păsări şi vânat; extracte din carne,
aperitive congelate constând în principal din
carne de pui, bacon, bucăţele de piept de pui
pane (nuggets), bucăţi de carne de pui, bucăţi
de carne de pui utilizate ca umplutură pentru
sandvişuri, cârnaţi, cârnaţi afumaţi, cârnaţi
chorizo, cârnaţi conservaţi, cârnaţi cruzi,
cârnaţi polonezi Kielbasa, cârnaţi vegetali,
carne, carne afumată, carne ambalată, aspic de
carne, carne congelată, carne conservată,
carne de curcan, carne de mânzat, carne de
pasăre, carne de pasăre de curte, carne de
pasăre supracongelată, carne de porc, carne de
porc conservată, carne de porc la conservă,
carne de pui congelată, carne de pui
deshidratată, carne de vânat, carne de vită,
carne de vită feliată, carne de vită preparată,
carne de vită sărată şi conservată (corned
beef), carne de vită tăiată şi condimentată
friptă la grătar (bulgogi), carne feliată, carne
fiartă în sos de soia (tsukudani meat), carne
gătită la borcan, carne gătită la conservă,
carne pentru cârnaţi, carne prăjită, carne
prăjită de pui, carne preparată, carne
proaspătă, carne proaspătă de pasăre, carne
procesată, carne sărată, carne tocată, carne
uscată, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, crochete de pui, file de porc, ficat,
fripturi, hamburgeri, hamburgeri de carne,

hamburgeri de vită, jambon, gustări pe bază
de carne, mâncăruri preparate constând în
principal din carne, paste de carne, pate de
ficat, pate de ficat foie-gras, pateu de ficat de
gâscă, pateuri, pateuri pe bază de carne,
produse de curcan, produse din carne
congelată, produse din carne de miel, produse
din carne preparate, produse din carne sub
formă de hamburgeri, pui, salam, salam
pepperoni, şuncă, şorici de porc umflat, carne
de porc la conservă, untură.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, administrare de afaceri comerciale,
administrarea magazinelor, administrarea şi
managementul întreprinderilor comerciale,
organizarea afacerilor comerciale, decorarea
vitrinelor, prezentare de produse, prezentare
de produse în scop publicitar, demonstraţie de
vânzare (pentru terţi), distribuire de pliante
publicitare, distribuţie de produse în scopuri
publicitare, facturare, marketing de produse,
organizare de prezentări în scopuri
comerciale, promovarea afacerii (publicitate),
promovarea comercială, publicitate, servicii
de aprovizionare pentru terţi (achiziţii de
bunuri şi servicii pentru alte întreprinderi),
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentaţiei, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06114
(151) 15/09/2015
(732) UNIUNEA NATIONALA A

BAROURILOR DIN ROMANIA,
Str. Academiei nr. 4-6, sc. B, et. 3, ap.
31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

BAROUL ARAD

(531) Clasificare Viena:020322; 170302;
240105; 240108; 240701; 240711;  

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

41 Instruire, formarea iniţială a avocaţilor
stagiari, pregătire profesională continuă,
lărgirea cunoştinţelor şi competenţelor în noi
domenii ale dreptului, lărgirea cunoştinţelor în
domeniul procedurilor şi al legilor aplicate în
Uniunea Europeană, dobândirea certificării
pregătirii profesionale continue.
45 Servicii juridice.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06105
(151) 15/09/2015
(732) S.C. TOTAL PRIVATE GUARD

SECURITY S.R.L., Str. Dezrobirii
nr. 118, bl. IS5, sc. C, et. 1, ap. 64,
judeţul Constanţa, , CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

TPG SECURITY TOTAL PRIVATE
GUARD

(531) Clasificare Viena:050320; 090110;
240105; 240117;  

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

38 Servicii de dispecerat pentru monitorizări.
39 Servicii de transport securizat, transport
valori.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; consultanţă în
domeniul pazei; servicii de pază.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06106
(151) 15/09/2015
(732) S.C. FORTUNA GAME a.s., Str.

Vodickova nr. 699, 11000, PRAGA 1
REPUBLICA CEHA 

(740) S.C. TUCA ZBÂRCEA &
ASOCIAŢII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America
House, Aripa de Vest, et. 8, birou 1,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Fortuna Pariuri

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

35 Servicii de distribuire a reclamelor;
reclamă şi publicitate; publicitate prin
marketing direct; publicarea textelor
publicitare; publicarea reclamelor prin diferite
mijloace; producţie de clipuri publicitare,
toate acestea în legătură cu pariuri şi jocuri de
noroc.
36 Susţinere financiară pentru activităţi
sportive.
41 Servicii de pariuri şi jocuri de noroc în
sucursale, puncte de lucru, oficii de pariuri şi
online, prin internet, respectiv servicii de
pariuri la care câştigul depinde fie de
determinarea corectă a rezultatelor
e v e n i m e n t e l o r  s p o r t i v e ,  f i e  d e
determinareaclasamentelor competiţiilor
sportive ori a curselor, fie de determinare
corectă a altor evenimente de interes public,
prin colectarea directă a fiselor de pariuri şi
prin internet; servicii de jocuri de noroc;
implementarea şi organizarea/dezvoltarea de
loterii. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 06108
(151) 15/09/2015
(732) S.C. LOVE FOR FOOD S.R.L.,

Calea Văcăreşti nr. 322, bl. 8E, sc. A,
et. 1, ap. 10, sector 4, 040066,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Famous WAFFLES SANDWICHES

(591) Culori revendicate:galben, maro

 (531) Clasificare Viena:010302; 260116;
260118; 260120; 290112;  

(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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 06107
(151) 15/09/2015
(732) S.C. FORTUNA GAME a.s., Str.

Vodickova nr. 699, 11000, PRAGA 1
REPUBLICA CEHA 

(740) S.C. TUCA ZBÂRCEA &
ASOCIAŢII IP S.R.L., Bd. Nicolae
Titulescu, nr. 4-8, Clădirea America
House, Aripa de Vest, et. 8, birou 1,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Fortuna Pariuri Sportive

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

35 Servicii de distribuire a reclamelor;
reclamă şi publicitate; publicitate prin
marketing direct; publicarea textelor
publicitare; publicarea reclamelor prin diferite
mijloace; producţie de clipuri publicitare,
toate acestea în legătură cu pariuri şi jocuri de

noroc.
36 Susţinere financiară pentru activităţi
sportive.
41 Servicii de pariuri şi jocuri de noroc în
sucursale, puncte de lucru, oficii de pariuri şi
online, prin internet, respectiv servicii de
pariuri la care câştigul depinde fie de
determinarea corectă a rezultatelor
e v e n i m e n t e l o r  s p o r t i v e ,  f i e  d e
determinareaclasamentelor competiţiilor
sportive ori a curselor, fie de determinare
corectă a altor evenimente de interes public,
prin colectarea directă a fiselor de pariuri şi
prin internet; servicii de jocuri de noroc;
implementarea şi organizarea/dezvoltarea de
loterii. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 05978
(151) 27/10/2014
(732) AGRIUM INC., 13131 Lake Fraser

Drive S.E., Calgary, T2J 7E8,
ALBERTA CANADA 

(740) PETOSEVIC S.R.L., Dionisie Lupu,
Nr. 54, Et. 2, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

GROWING TOGETHER

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

36 Acordarea de asistenţă caritabilă pentru
comunităţi globale şi locale prin furnizarea de
donaţii financiare pentru susţinerea
parteneriatelor şi programelor în domeniile
sustenabilităţii economice, sociale şi a
mediului înconjurător; acordarea de asistenţă
caritabilă pentru comunităţi globale şi locale
prin furnizarea de donaţii financiare pentru
programe în domeniile diversificării culturilor,
conservării seminţelor, folosirii eficiente a
fertilizatorilor şi protecţiei mediului
înconjurător.
39 Transport şi distribuţie de fertilizatori
pentru produse de bază; servicii de caritate,

anume coordonarea distribuţiei fertilizatorilor
de la instalaţiile de productie către parteneri ce
susţin proiecte care vizează sustenabilitatea
economică, socială şi a mediului înconjurător
pentru comunităţi globale şi locale.
41 Servicii de caritate, anume organizare şi
coordonare de programe de voluntariat şi
proiecte de servicii comunitare, pentru
comunităţi globale şi locale; acordarea de
asistenţă caritabilă comunităţilor globale şi
locale prin furnizarea de servicii
administrative şi de management pentru
programe în domeniile diversificării culturilor,
conservării seminţelor, folosirii eficiente a
fertilizatorilor şi protecţiei mediului
înconjurător; servicii de caritate, anume
coordonarea obţinerii de fertilizatori de la
instalaţii de producţie pentru parteneri ce
susţin proiecte care vizează sustenabilitatea
economică, socială şi a mediului înconjurător
pentru comunităţi globale şi locale (educare,
instruire).

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Referitor la depozitul  M2015/05978 înregistrată în data de 08/09/2015,
dintr-o eroare s-a publicat ca cerere de marcă în data de 15/09/2015, poziţia 23 în
tabelul de Cereri Mărci, corect fiind Cerere de Conversie, data de depozit a acestuia
fiind 27/10/2014.



ERATA 

Referitor la depozitul M 2015/06040 înregistrat în data de 11/09/2015, publicat
in data de 18/09/2015, dintr-o eroare produsele din clasa 35 au fost publicate gresit. 
 Clasa 35 cuprinde urmatoarele servicii: Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; 
administratie comerciala; lucrari de birou.




