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Cereri Mărci publicate în data de 29.12.2015
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2015 07800 22/12/2015 ESPOSITO CARMELA CARMELA INVESTMENT AND

DEVELOPMENT ESPOSITO

2 M 2015 08390 22/12/2015 WE-DO COMMUNICATION S.R.L. WE DO - performance developed

3 M 2015 08391 22/12/2015 S.C. VALVIS HOLDING S.A. WaterLove

4 M 2015 08392 22/12/2015 TUDOR DAN DEJAVU STUDIO

5 M 2015 08393 22/12/2015 CERT GENERAL SOLUTIONS CERT CONSTRUCT
CERTITUDINEA IN
CONSTRUCTII

6 M 2015 08394 22/12/2015 FLOREA ADRIAN QITAKY

7 M 2015 08395 22/12/2015 FASHIONTV.COM GMBH f fashiontv

8 M 2015 08396 22/12/2015 S.C. ACCELERA S.R.L. SECRETELE
SUPERVÂNZĂTORILOR

9 M 2015 08397 22/12/2015 S.C. SUDOMETAL S.R.L. sudometal

10 M 2015 08398 22/12/2015 COZARIUC CRISTEA Casa Gotica RESIDENCE

11 M 2015 08399 22/12/2015 S.C. FARMEX COMPANY S.R.L. X-DERM

12 M 2015 08400 22/12/2015 ASOCIATIA ALTERNATIVE
SOCIALE

ONG ALTERNATIVE SOCIALE
Inovaţie.Dezvoltare.Cooperare

13 M 2015 08401 22/12/2015 S.C. ROMEURO SERVICE S.R.L. res RomEuro Service coffee
services

14 M 2015 08403 22/12/2015 S.C. RODOTEX S.R.L. ...CU UN PAS ÎNAINTE

15 M 2015 08404 22/12/2015 EVERPRO INTERNATIONAL
CONSTRUCTION S.R.L.

WASSER

16 M 2015 08405 22/12/2015 EVERPRO INTERNATIONAL
CONSTRUCTION S.R.L.

ACQUA
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17 M 2015 08406 22/12/2015 PARASCHIV DANIEL CLIPURI ONLINE

18 M 2015 08407 22/12/2015 PARASCHIV DANIEL ASOCIATIA MUZICANTILOR
DIN BALCANI

19 M 2015 08408 22/12/2015 PARASCHIV DANIEL SONG ROMA CONTEST

20 M 2015 08409 22/12/2015 ASOCIAŢIA SPERANŢA PENTRU
SUFLET

Plăsuţe responsabile

21 M 2015 08410 22/12/2015 RAW OIL IMPORT S.R.L. OLIVASHOP

22 M 2015 08411 22/12/2015 FOTBAL CLUB VIITORUL S.A. VFC

23 M 2015 08412 22/12/2015 FOTBAL CLUB VIITORUL S.A. VIITORUL SUNTEM NOI,
VIITORII CAMPIONI

24 M 2015 08413 22/12/2015 BRD FINANCE IFN S.A. Card allinclusive BRD Finance

25 M 2015 08416 22/12/2015 SOLID INVESTMENT S.R.L. Fii deştept! Mai bine proprietar,
decât chiriaş !!!

26 M 2015 08420 22/12/2015 S.C. SERVE CEPTURA S.R.L. TERRA ROMANA MILENIUM
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(210) M 2015 07800
(151) 22/12/2015
(732) ESPOSITO CARMELA, Str.

Meucci, nr. 2, , CASAVATORE
ITALIA 

(540)

CARMELA INVESTMENT AND
DEVELOPMENT ESPOSITO

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

  
(531) Clasificare Viena:010105; 010523;

011108; 270107; 270315; 270501;
270506; 270509; 290115;  

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

36 Consultanţă imobiliară; servicii de
consultanţă privind investiţiile.
44 Consultanţă agricolă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08416
(151) 22/12/2015
(732) SOLID INVESTMENT S.R.L.,

Calea Şurii Mici, nr. 2, Vila 2, ap. 1,
Judeţul Sibiu, 551100, SIBIU
ROMANIA 

(540)

Fii deştept! Mai bine proprietar, decât
chiriaş !!!

  
(531) Clasificare Viena:241701; 241725;

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

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08390
(151) 22/12/2015
(732) WE-DO COMMUNICATION

S.R.L., Nr. Cadastral 62960 C-1,
demisol, Judeţul Iaşi, , COMUNA
REDIU ROMANIA 

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

(540)

WE DO - performance developed

(591) Culori revendicate:negru (pantone
black 6C), roşu (pantone 485C),
portocaliu (pantone 1505C), pantone
7548C, galben (pantone 106C), bej
(pantone 7509 C)

  
(531) Clasificare Viena:030201; 030224;

030717; 270502; 270503; 270508;
290115;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou (solicitam protecţie pentru toate
serviciile incluse în aceasta clasa conform
clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08420
(151) 22/12/2015
(732) S.C. SERVE CEPTURA S.R.L., Nr.

125C, jud. Prahova, , CEPTURA
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
IVANESCU GABRIEL DAN, Str. Al.
I. Cuza nr. 58, ap. 5, Judeţul Braşov
BRAŞOV

(540)

TERRA ROMANA MILENIUM

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

33 Vinuri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08391
(151) 22/12/2015
(732) S.C. VALVIS HOLDING S.A., Str.

Ion Slătineanu, nr. 20, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WaterLove

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

32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08392
(151) 22/12/2015
(732) TUDOR DAN, Ale. Obcina Mică nr.

7, bl. A4, sc. B, ap. 18, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DEJAVU STUDIO

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08393
(151) 22/12/2015
(732) CERT GENERAL SOLUTIONS,

Str. 1 Decembrie 1918, nr. 2A, bl. 12,
ap. 27, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

CERT CONSTRUCT CERTITUDINEA
IN CONSTRUCTII

(591) Culori revendicate:gri, galben
 
(531) Clasificare Viena:261325; 270503;

270510; 270511; 270512; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08394
(151) 22/12/2015
(732) FLOREA ADRIAN, Str. Ing. Pandele

Tăruşeanu nr. 8, ap. 1, sector 1,
011086, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ACTA MARQUE S.R.L., Calea
Dorobanţilor nr. 3, et. 3, ap. 9, judeţ
Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

QITAKY

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:241721; 260418;

2819;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08398
(151) 22/12/2015
(732) COZARIUC CRISTEA, Str.

Stejerişului nr. 18A, Bl. 7, ap. 41, Jud.
Braşov, , BRAŞOV 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 IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap.
4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

Casa Gotica RESIDENCE

(591) Culori revendicate:verde, galben, bej,
gri, alb

(531) Clasificare Viena:070124; 070125;
270501; 270511; 290115;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08399
(151) 22/12/2015
(732) S.C. FARMEX COMPANY S.R.L.,

Str. Drumul Potcoavei nr. 30, Judeţul
Ilfov, , VOLUNTARI ROMANIA 

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., B-dul Corneliu Coposu nr. 7,
bl. 104, sc. 2, et. 1, ap. 31, sector 3
BUCUREŞTI

(540)

X-DERM

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

(531) Clasificare Viena:020123; 040505;
261112; 261125; 270508; 270515;
290115;  

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

5 Produse farmaceutice; produse igienice
pentru medicină, unguente; alimente şi
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical,
alimente pentru bebelu;i; suplimente
alimentare pentru oameni.
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor din clasa 05 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08400
(151) 22/12/2015
(732) ASOCIATIA ALTERNATIVE

SOCIALE, Str. Cuza Vodă, nr. 8A,
demisol, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA

(740) INNOVIS  INTELLECTUAL
PROPERTY, Calea Rahovei nr. 217,
bl.12, ap.60, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

ONG ALTERNATIVE SOCIALE
Inovaţie.Dezvoltare.Cooperare

(591) Culori revendicate:pantone process
bleu C

(531) Clasificare Viena:020116; 020123;
270504; 270505; 270508; 290104;  

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologei
ca şi cercetarea şi proiectarea afarente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software; cercetare
ştiinţifică în scopuri medicate şi sociale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii de agricultură,
horticultura şi silvicultură; servicii de
reabilitare şi asistenţă a pacienţilor
consumatori de narcotice, alcool, a pacienţilor

abuzaţi şi a persoanelor cu risc.
45 Servicii juridice, servicii de soluţionare
alternativă a disputelor, recomandări de soluţii
şi propuneri legislative pentru rezolvarea
tuturor fenomenelor sociale; servicii de
securitate pentru protecţia bununlor şi
persoanelor; servicii personale şi sociate
oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08401
(151) 22/12/2015
(732) S.C. ROMEURO SERVICE S.R.L.,

Str. Şipoţel nr. 26, Jud. Iaşi, , IAŞI
ROMANIA 

(740) INNOVIS  INTELLECTUAL
PROPERTY, Calea Rahovei nr. 217,
bl.12, ap.60, sector 5 BUCUREŞTI

(540)

res RomEuro Service coffee services

(591) Culori revendicate:roşu (pantone red
032C, 1797C), portocaliu (pantone
1575C)

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270512; 270522; 290112;  
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(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; plicuri din hârtie
pentru ambalat zahăr; pahare din caton.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie; zahăr,
miere, melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente);
condimente;gheaţă.
35 Publicitate; publicitate pentru promovarea
produselor şi serviciilor protejate de marcă,
publicitate on-line printr-o reţea de
calculatoare; conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou; strângerea la un
loc, în beneficiul terţiar, a unor produse
diverse, echipamente frigorifice profesionale
şi de gastronomie, distribuitoare automate de
băuturi calde şi reci, espresoare de cafea, piese
de schimb pentru distribuitoare automate şi
espresoare de cafea, consumabile pentru
distribuitoare automate de băuturi calde
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin ataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urlor web sau al emisiunilor
de teleshopping; vânzarea produselor prin
intermediul distribuitoarelorautomate
(vending).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii;

service pentru echipamente frigorifice
profesionale şi de gastronomie, distribuitoare
automate de băuturi calde şi reci, espresoare
de cafea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08403
(151) 22/12/2015
(732) S.C. RODOTEX S.R.L., Bd. Poitiers

nr. 30, judeţul Iaşi, 700680, IAŞI
ROMANIA 

(540)

...CU UN PAS ÎNAINTE

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

9 Reclame luminoase pe bază de tuburi foarte
subtiri din neon de diverse culori.
11 Aparate şi instalaţii pentru iluminat, în
special casete luminoase (cutii din plastic alb,
cu pereti detaşabili, în interiorul cărora sunt
montate tuburi din neon pentru iluminat). 
16 Calendare, cataloage, pliante, felicitări,
invitaţii, fluturaşi publicitari, mape, afise, cărţi
de vizita, etichete, foi/plicuri cu antet, tipizate,
block-notes-uri; rechizite personalizate;
autocolante; sacose pentru cadouri; litere
volumetrice interior/ exterior; bannere.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
40 Servicii de legătorie de artă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08404
(151) 22/12/2015
(732) EVERPRO INTERNATIONAL

CONSTRUCTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 8A, Jud. Ilfov,
, COMUNA AFUMATI ROMANIA 

(540)

WASSER

(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; produse metalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
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 îînregistrare, 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tiparituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; 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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08405
(151) 22/12/2015
(732) EVERPRO INTERNATIONAL

CONSTRUCTION S.R.L., Şos.
Bucureşti-Urziceni nr. 8A, Jud. Ilfov,
, COMUNA AFUMATI ROMANIA 

(540)

ACQUA

(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; produse metalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, maşini
automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz stiintific,
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 îînregistrare, 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.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tiparituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişi; 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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase; materiale plastice
extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
rachită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08395
(151) 22/12/2015
(732) FASHIONTV.COM GMBH ,

Briennerstrasse 21,, 80333, MUNICH
GERMANIA 

(740) CHIUARIU ŞI  ASOCIAŢII
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., Str.
Sevastopol nr.17C, sc.A, et.5, ap.15,
sector 1 BUCUREŞTI

(540)

f fashiontv

 
(531) Clasificare Viena:170202; 260407;

260418; 270501; 270521; 270524;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
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.
38 Telecomunicaţii.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08406
(151) 22/12/2015
(732) PARASCHIV DANIEL, Str.

Învingătorilor nr. 18, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CLIPURI ONLINE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08407
(151) 22/12/2015
(732) PARASCHIV DANIEL, Str.

Învingătorilor nr. 18, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA MUZICANTILOR DIN
BALCANI
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08408
(151) 22/12/2015
(732) PARASCHIV DANIEL, Str.

Învingătorilor nr. 18, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SONG ROMA CONTEST

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08409
(151) 22/12/2015
(732) A S O C I AŢ I A  S P E R A NŢA

PENTRU SUFLET, Str. Abatorului
nr. 1, jud. Cluj, , COMUNA
FLOREŞTI ROMANIA 

(540)

Plăsuţe responsabile

  

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

26 Dantele şi broderii, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08410
(151) 22/12/2015
(732) RAW OIL IMPORT S.R.L., Str.

Depozitului nr. 14, jud. Buzău,
127325, MARACINENI ROMANIA

(540)

OLIVASHOP

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

35 Publicitate şi reclamă; administraţie
comercială; afaceri comerciale, import-export,
francizare, consiliere, consultanţă pentru
afaceri şi management, organizare de expoziţii
şi orice formă de prezentare în scop comercial
în domeniul industriei alimentare şi serviciilor
de vânzare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 08411
(151) 22/12/2015
(732) FOTBAL CLUB VIITORUL S.A.,

Bd. Mamaia nr. 208, etaj 4, jud.
Cons t an ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

VFC

(591) Culori revendicate:albastru, auriu

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270503; 290112;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08412
(151) 22/12/2015
(732) FOTBAL CLUB VIITORUL S.A.,

Bd. Mamaia nr. 208, etaj 4, jud.
Cons t an ţa ,  ,  CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)

VIITORUL SUNTEM NOI, VIITORII
CAMPIONI

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
41 Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08413
(151) 22/12/2015
(732) BRD FINANCE IFN S.A., B-dul Ion

Mihalache nr. 1, et. 15, cam. 241,
sector 1, 011171, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Card allinclusive BRD Finance

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08396
(151) 22/12/2015
(732) S.C. ACCELERA S.R.L., Str. Aron

Cotrus nr. 59, et. 1, ap. 1-1, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SECRETELE SUPERVÂNZĂTORILOR



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 22.12.2015

14

(531) Clasificare Viena:270502; 270503;
270510;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2015 08397
(151) 22/12/2015
(732) S.C. SUDOMETAL S.R.L., Str.

Republicii nr. 157C, Jud. Bacău,
600304, BACĂU 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)

sudometal

(591) Culori revendicate:albastru
(531) Clasificare Viena:261108; 261113;

270508; 270521; 290104;  
(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; produse nemetalice
cuprinse în alte clase; minereuri.
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 pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi
învăţăamânt; 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 functionează 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.

˜˜˜˜˜˜˜


