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Cereri m|rci publicate în 18.04.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2016 02475 11/04/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. DOLCE MIO

2 M 2016 02476 11/04/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. DULCE MIO

3 M 2016 02477 11/04/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. DOLCESA

4 M 2016 02478 11/04/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. HAPPY COOKIE

5 M 2016 02479 11/04/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. DOLCEDAS

6 M 2016 02480 11/04/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. TERRASI

7 M 2016 02481 11/04/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. TRACKERS

8 M 2016 02482 11/04/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. FUNNY SNACKY

9 M 2016 02483 11/04/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. HAPPY SNACKY

10 M 2016 02484 11/04/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. HAPPY PUFFY

11 M 2016 02485 11/04/2016 S.C. PASSAGE FOOD S.R.L. FUNNY PUFFY

12 M 2016 02587 11/04/2016 S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L. DIOSMECTILIA

13 M 2016 02588 11/04/2016 S.C. BELFORT HOTEL
COMPANY S.R.L.

BELFORT

14 M 2016 02589 11/04/2016 IOS SOFTWARE SOLUTIONS
S.R.L.

IOS SOFTWARE SOLUTIONS

15 M 2016 02590 11/04/2016 PepsiCo, Inc. FOOTBOL

16 M 2016 02591 11/04/2016 MIHU MIHAI

17 M 2016 02592 11/04/2016 PepsiCo, Inc. ACTIONBOL

18 M 2016 02593 11/04/2016 GUNAYDIN GEORGIANA
RALUCA

TROPIC FRESH AIR

19 M 2016 02594 11/04/2016 ESVIDA PHARMA S.R.L. SAFESLIMMER



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse în 11.04.2016

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

2

20 M 2016 02595 11/04/2016 VV WELLNESS S.R.L. REAL PEOPLE REAL RESULTS

21 M 2016 02596 11/04/2016 VV WELLNESS S.R.L. Central GYM

22 M 2016 02597 11/04/2016 VV WELLNESS S.R.L. REVVOLUTION

23 M 2016 02598 11/04/2016 VASILE VALENTIN METAMOREFIT

24 M 2016 02599 11/04/2016 S.C. TGR SECURITY S.R.L. TGR SECURITY

25 M 2016 02600 11/04/2016 S.C. COMPLEX GUARD S.R.L. COMPLEX GUARD

26 M 2016 02601 11/04/2016 S.C. REZIDENÚIAL GUARD S.R.L. RezidenÛial Guard

27 M 2016 02602 11/04/2016 S.C. LIBRARIILE HUMANITAS
S.A.

TAKUMI

28 M 2016 02603 11/04/2016 PETRE NICOLAE ALEXANDRU SEEK FIND DELIVER OIV

29 M 2016 02604 11/04/2016 PETRE NICOLAE ALEXANDRU WORLD LIVE WEB WLW

30 M 2016 02605 11/04/2016 AZZAM MOHAMAD JOVIALE

31 M 2016 02606 11/04/2016 AZZAM MOHAMAD D DAMA FASHION

32 M 2016 02607 11/04/2016 POPA C{T{LIN FLOREA MAGAZINUL DE GENE

33 M 2016 02608 11/04/2016 British American Tobacco (Brands)
Inc.

ARCTIC WAVE

34 M 2016 02609 11/04/2016 ISAC ALINA Ilona lancu

35 M 2016 02610 11/04/2016 S.C. MUMUÔ STUDIO S.R.L. MUMUÔ

36 M 2016 02611 11/04/2016 HANUSEAC SAMUEL
HANUSEAC TUDOREL
BENIAMIN

HOMEMADE HAPPINESS

37 M 2016 02612 11/04/2016 MARIN DANIELA TS Teatrul Spiritual

38 M 2016 02613 11/04/2016 VANEA ANDREI CRISTIAN EYE BAR AGENCY

39 M 2016 02614 11/04/2016 CIUNGULESCU RAZVAN
GABRIEL

EYE MUSIC
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40 M 2016 02615 11/04/2016 VANEA ANDREI CRISTIAN
CIUNGULESCU RAZVAN
GABRIEL

HANGOUTS EVENTS WE MIX,
YOU DRINK AND DANCE

41 M 2016 02616 11/04/2016 S.C. ECATERINA IMOB S.R.L. KORONA residence

42 M 2016 02617 11/04/2016 HRUBARU CRISTIAN BIKERS FOR HUMANITY

43 M 2016 02618 11/04/2016 MACARIE ADRIAN
POPA IOANA CRISTINA

Foaia BraÕovului

44 M 2016 02619 11/04/2016 MACARIE ADRIAN
POPA IOANA CRISTINA

AEROPORTUL
INTERNATIONAL BRASOV
GHIMBAV "IOSIF SILIMON"

45 M 2016 02620 11/04/2016 MACARIE ADRIAN
POPA IOANA CRISTINA

FOTBAL CLUB BRAÔOV 1936

46 M 2016 02621 11/04/2016 S.C. ARCTIC S.A. Tehnologia de acas|

47 M 2016 02622 11/04/2016 CURUIA CRISTINA GEORGIANA TISH

48 M 2016 02623 11/04/2016 RADAR GROUP EXPORT
IMPORT S.R.L.

RADAR R GROUP partycenter

49 M 2016 02624 11/04/2016 S.C. VICTORIA LC BIJOUX SRL-D Amoargento

50 M 2016 02625 11/04/2016 IPROMET S.A. IPROMET S.A. INSTITUTUL DE
PROIECTARE SI INGINERIE
TEHNOLOGICA PENTRU
INDUSTRIA METALURGICA

51 M 2016 02626 11/04/2016 YANKEELAND S.R.L. YANKEELAND

52 M 2016 02627 11/04/2016 RADUCANU ALEXANDRU Digital Lions
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(210) M 2016 02480
(151) 11/04/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

TERRASI
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02475
(151) 11/04/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

DOLCE MIO
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vînat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pîine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente ); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
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pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02481
(151) 11/04/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

TRACKERS
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;

gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02479
(151) 11/04/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

DOLCEDAS
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
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comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02482
(151) 11/04/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

FUNNY SNACKY
 
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi

fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02483
(151) 11/04/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

HAPPY SNACKY
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
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comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02484
(151) 11/04/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

HAPPY PUFFY
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02485
(151) 11/04/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

FUNNY PUFFY
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02476
(151) 11/04/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

DULCE MIO
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vînat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pîine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente ); mirodenii;
gheaţă.
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32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02477
(151) 11/04/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

DOLCESA
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vînat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pîine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente ); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02478
(151) 11/04/2016
(732) S.C. PASSAGE FOOD S.R.L., str.

Tuluc nr. 1, Hala 74, birou 1, Sat
Costi, judeţul Galaţi, 807325,
COMUNA VÂNĂTORI ROMANIA

(540)

HAPPY COOKIE
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;  

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

29 Carne, peşte, păsări, vînat; extracte din
carne, fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
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comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pîine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente ); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02587
(151) 11/04/2016
(732) S.C. CRUZEIRO EXIM S.R.L., Şos.

Alexandriei nr. 145A, et. 1, camera
70, Judeţul Ilfov, BRAGADIRU
ROMANIA 

(540)

DIOSMECTILIA

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare;
substanţe dietetice de uz medical; suplimente
alimentare sau nutritive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02588
(151) 11/04/2016
(732) S . C .  B E L F O R T  H O T E L

COMPANY S.R.L., Str. Murelor nr.
56, birou 3, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

BELFORT

(591) Culori revendicate:negru, maro
  
(531) Clasificare Viena:260116; 270501;

290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02589
(151) 11/04/2016
(732) IOS SOFTWARE SOLUTIONS

S.R.L., Str. Clucerului nr. 2, bl. 36, et.
1, sector 1,  BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

IOS SOFTWARE SOLUTIONS

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologice
precum cercetare şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02590
(151) 11/04/2016
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill

Road,, 10577, PURCHASE S.U.A.
NEW YORK

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

(540)

FOOTBOL

(591) Culori revendicate:roşu, galben
  
(531) Clasificare Viena:020108; 020123;

090110; 180503; 270501; 290112;  

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

21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); materiale pentru perii; materiale
de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în
construcţii); sticlărie, porţelan şi faianţă
neincluse în alte clase.
29 Gustări gata preparate constând în
principal din cartofi şi cipsuri, nuci, produse
din nuci, seminţe, fructe, legume sau
combinaţii ale acestora; cipsuri de cartofi
(potato chips), cipsuri de cartofi (potato
crisps).
30 Gustări gata preparate constând în
principal din seminţe, porumb, cereale sau
combinaţii ale acestora, cipsuri din porumb,
cipsuri de tortilla.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02618
(151) 11/04/2016
(732) MACARIE ADRIAN, Str. Castelului

100, ap. 5, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(732) POPA IOANA CRISTINA, Str.
Mircea Cel Bătrân 39, bl. 51, ap. 20,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Foaia Braşovului

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:070101; 070112;

260418; 270501; 270502; 270511;
290113;  
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(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;
caractere tipografice; forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02596
(151) 11/04/2016
(732) VV WELLNESS S.R.L., Str. Matei

Millo nr. 9, parter, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Central GYM

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02597
(151) 11/04/2016
(732) VV WELLNESS S.R.L., Str. Matei

Millo nr. 9, parter, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

REVVOLUTION

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02598
(151) 11/04/2016
(732) VASILE VALENTIN, Str. Panait

Cerna nr. 4, bl. M 57, sc. 3, et. 4, ap.
69, sect. 3, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

METAMOREFIT

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02599
(151) 11/04/2016
(732) S.C. TGR SECURITY S.R.L., Str.

Dr. Alexandru Locusteanu nr. 1,
camera 2, bl. 80, sc. 1, et. 3, ap. 15,
sect. 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TGR SECURITY
  

(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02600
(151) 11/04/2016
(732) S.C. COMPLEX GUARD S.R.L.,

Str. Dr. Alexandru Locusteanu nr. 1,
camera 1, bl. 80, sc. 1, et. 3, ap. 15,
sect. 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

COMPLEX GUARD
 

(531) Clasificare Viena:260418; 270501;
270524;  

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

45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;

servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02601
(151) 11/04/2016
(732) S.C. REZIDENŢIAL GUARD

S.R.L., Str. Dr. Alexandru Locusteanu
nr. 1, cam. 3, bl. 80, sc. 1, et. 3, ap. 15,
sect. 5, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Rezidenţial Guard
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;  

(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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02602
(151) 11/04/2016
(732) S.C. LIBRARIILE HUMANITAS

S.A., Piaţa Presei Libere, nr. 1, corp
C1, et. 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

TAKUMI
  

(531) Clasificare Viena:270501; 270524;
2803;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02603
(151) 11/04/2016
(732) PETRE NICOLAE ALEXANDRU,

Str. Baiculesti nr. 19, sc. C, ap. 96,
sect. 1, 013191, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

SEEK FIND DELIVER OIV

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:160317; 260116;

260118; 270501; 270507; 270522;
290112;  

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02604
(151) 11/04/2016
(732) PETRE NICOLAE ALEXANDRU,

Str. Baiculesti nr. 19, sc. C, ap. 96,
sect. 1, 013191, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

WORLD LIVE WEB WLW

(591) Culori revendicate:roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

270517; 270522; 290112;  

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare
şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02605
(151) 11/04/2016
(732) AZZAM MOHAMAD, Calea

Moşilor nr. 209, bl. 17, sc. 2, et. 4, ap.
46, sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

JOVIALE

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270513;  

(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; strângerea la un
loc, în beneficiul terţior, a unor produse
diverse (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
datail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă, sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02619
(151) 11/04/2016
(732) MACARIE ADRIAN, Str. Castelului

100, ap. 5, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(732) POPA IOANA CRISTINA, Str.
Mircea Cel Bătrân 39, bl. 51, ap. 20,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

AEROPORTUL INTERNATIONAL
BRASOV GHIMBAV "IOSIF SILIMON"

(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;
caractere tipografice; forme de tipar.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02606
(151) 11/04/2016
(732) AZZAM MOHAMAD, Calea

Moşilor nr. 209, bl. 17, sc. 2, et. 4, ap.
46, sect. 2, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

D DAMA FASHION

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, negru

  
(531) Clasificare Viena:050307; 250113;

260118; 270501; 270511; 290112;  

(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; strângerea la un
loc, în beneficiul terţior, a unor produse
diverse (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
datail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă, sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02620
(151) 11/04/2016
(732) MACARIE ADRIAN, Str. Castelului

100, ap. 5, Jud. Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(732) POPA IOANA CRISTINA, Str.
Mircea Cel Bătrân 39, bl. 51, ap. 20,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

FOTBAL CLUB BRAŞOV 1936

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

  
(531) Clasificare Viena:051102; 210301;

240115; 240715; 240903; 240905;
240922; 270501; 290115;  

(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;
caractere tipografice; forme de tipar.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,

articole pentru acoperire capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02621
(151) 11/04/2016
(732) S.C. ARCTIC S.A., Str. 13

Decembrie nr. 210, judeţul
Dâmboviţa, 135200, GĂEŞTI
ROMANIA 

(540)

Tehnologia de acasă

(591) Culori revendicate:gri
  
(531) Clasificare Viena:270501; 290106;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

7 Maşini de spălat rufe; maşini de spălat vase;
aspiratoare.
11 Aparate frigorifice de uz casnic; hote;
aragaze; plite şi cuptoare incorporabile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02622
(151) 11/04/2016
(732) C U R U I A  C R I S T I N A

GEORGIANA, Calea Călăraşilor nr.
175, bl. 44, sc. 2, et. 5, ap. 56, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TISH
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;  

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

14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ciasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea dapului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02623
(151) 11/04/2016
(732) RADAR GROUP EXPORT

IMPORT S.R.L., Piaţa Romana nr. 9,
sc. B, et. 1, ap. 3, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

RADAR R GROUP partycenter

(591) Culori revendicate:roşu, magenta,
galben, verde, albastru, bleu

  
(531) Clasificare Viena:210116; 260105;

260118; 270501; 270502; 270514;
270519; 290115;  

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

13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; artificii.
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.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bure şi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
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metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperire.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02607
(151) 11/04/2016
(732) POPA CĂTĂLIN FLOREA, Str.

Republicii nr. 25, bl. 25, sc. 1, et. 2,
ap. 7, judeţul Gorj, 210152,
TÂRGU-JIU ROMANIA 

(540)

MAGAZINUL DE GENE

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

3 Parfumuri, produse cosmetice şi produse
pentru machiaj; gene false; gene; vopsele
pentru gene; preparate pentru albit şi alte
substanţe pentru spălat; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire;
săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru
îngrijirea dinţilor.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse prin magazine en gros şi en
detail (cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod sau prin mijloace electronice (site-uri

web); servicii de comerţ electronic, şi anume
furnizarea de informaţii despre produse prin
reţele de telecomunicaţii în scopuri publicitare
şi de vânzare; servicii de informare a
consumatorilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02608
(151) 11/04/2016
(732) British American Tobacco (Brands)

Inc., 2711 Centerville Road, Suite
300, 19808, WILMINGTON S.U.A.
DELAWARE

(740) ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et. 1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

ARCTIC WAVE

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

34 Ţigări/ţigarete; tutun, brut sau prelucrat;
produse din tutun; înlocuitori de tutun (nu
pentru uz medical); trabucuri, ţigări de foi;
brichete; chibrituri; articole pentru fumători;
hârtie pentru ţigări/ţigarete, tuburi pentru
ţigări/ţigarete, filtre pentru ţigări/ţigarete;
aparate de buzunar pentru rularea
ţigărilor/ţigaretelor; maşini manuale pentru
injectarea tutunului în tuburile de hârtie;
ţigări/ţigarete electronice; lichide pentru
ţigări/ţigarete electronice; produse din tutun
cu scopul de a fi încălzite; dispozitive
electronice şi piesele lor pentru încălzirea
ţigărilor/ţigaretelor sau tutunului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02609
(151) 11/04/2016
(732) ISAC ALINA, Str. Aurel Vlaicu nr.

25, sc. 1, et. 4, ap. 13, judeţul Cluj,
400581, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Ilona lancu

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02591
(151) 11/04/2016
(732) MIHU MIHAI, Str. Saturn nr. 11, sc.

A, et 4, ap. 19, Judeţul Braşov,
500338, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
645 C), galben (pantone 7408 C), roşu
(pantone 485 C)

  
(531) Clasificare Viena:050102; 050116;

260304; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02624
(151) 11/04/2016
(732) S.C. VICTORIA LC BIJOUX

SRL-D, Str. Amurgului nr. 39, ap. 3,
judeţul Ilfov, , POPEŞTI-LEORDENI
ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Amoargento
  
(531) Clasificare Viena:020901; 270501;

270508; 290106;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului; casete pentru ceasornicărie; bijuterii;
casete de bijuterii; agrafe decorative; insigne
din metale preţioase; ornamente de pălării din
metale preţioase; ceasuri; curele de ceasuri;
lanţuri de ceasuri; cristale de ceasuri; geamuri
de ceas; arcuri de ceas; broşe; butoni; ace de
cravată; inele de chei (brelocuri).
35 Comercializarea (vanzarea en gros şi en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
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metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse
din sau placate cu metale preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului; casete pentru ceasornicărie; bijuterii;
casete de bijuterii; agrafe decorative; insigne
din metale preţioase; ornamente de pălării din
metale preţioase; ceasuri; curele de ceasuri;
lanţuri de ceasuri; cristale de ceasuri; geamuri
de ceas; arcuri de ceas; broşe; butoni; ace de
cravată; inele de chei (brelocuri), prezentarea
pentru vânzare prin toate mijloacele de
comunicare, inclusiv on line prin intermediul
unui site web specializat, astfel încât terţii să
le cunoască şi să le achiziţioneze comod;
realizarea de reclame, anunţuri publicitare,
promoţii pentru aceste produse; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în
legatură cu aceste produse, naţionale şi/sau
din import, inclusiv servicii de asistenţă şi
consultanţă; activităţi de import-export;
lanţuri de magazine, magazine online.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02610
(151) 11/04/2016
(732) S.C. MUMUŞ STUDIO S.R.L., Str.

Tudor Vianu nr. 25-27, parter, ap. 2,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

MUMUŞ
  (531) Clasificare Viena:030201; 030224;

270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02612
(151) 11/04/2016
(732) MARIN DANIELA, Str. Răcătău nr.

34, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
I N D U S T R I A LĂ  A N G H E L
LUMINIŢA DOINA, Str. Gherghiţei
nr. 1, bl. 94B, sc. B, ap. 76, sector 2,
OP 11 BUCUREŞTI

(540)

TS Teatrul Spiritual
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;

270522;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Panouri publicitare din hârtie sau carton;
albume; almanahuri; invitaţii (papetărie);
plase din hârtie; saci (pungi, plicuri) din hârtie
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sau plastic, pentru ambalat; broşuri; semne de
cărţi; cărţi; cutii din carton sau hârtie;
calendare; articole din carton; tuburi din
carton; plicuri (papetărie); prosoape din hârtie
pentru faţă; figurine (statuete) din mucava;
dosare (articole de birou); fluturaşi publicitari
(tipărituri); bibliorafturi (papetărie); forme
imprimate; reprezentări grafice; reproduceri
grafice; felicitări; instrumente de scris;
materiale de scris; şerveţele din hârtie;
felicitări muzicale; carneţele; hârtie de
ambalat; carnete (papetărie); carnete de scris;
papetărie; ambalaje (papetărie); pliante şi afişe
(tipărituri).
35 Agenţii de publicitate; închirierea spaţiilor
publicitare; producţia de clipuri publicitare;
prezentarea, difuzarea şi distribuirea de
materiale publicitare; consiliere pentru clienţi
(informaţii comerciale); managementul
afacerilor pentru artişti; consultanţă şi
asistenţă în managementul afacerilor;
consultanţă profesională în afaceri; informaţii
de afaceri; managementul afacerilor şi
consultanţă de organizare spectacole;
promovarea producţiilor de teatru; licenţe de
servicii şi produse pentru terţi; administrare
comercială a licenţierii produselor şi
serviciilor pentru alte companii; servicii de
externalizare (asistenţă de afaceri); adunarea
împreună a unor bunuri şi servicii oferite
altora spre vânzare, cu posibilitatea unor
vizionări convenabile a acestora de către
client; prezentarea produselor şi serviciilor
prin orice mijloace de comunicare internet sau
prin alte mijloace de comunicaţii sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de televiziune; organizare de expoziţii şi
târguri în domeniul artelor şi mesteşugurilor;
prospecte, imprimate, de orice tip şi pe orice
cale prin corespondenţă, pe cale radiofonică,
prin televiziune,prin internet, de teleshopping;

on-line într-o reţea computerizată sau prin alte
mijloace de comunicaţii; promovarea
bunurilor altora; regruparea în avantajul
terţilor a produselor şi serviciilor, permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod în cadrul centrelor comerciale,
mall-urilor, galeriilor comerciale; strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, în cadrul unui
centru comercial sau a unui mall, a unei
varietăţi de magazine, precum şi restaurante,
săli de teatru şi de cinema, locuri de joacă şi
de îngrijire pentru copii, servicii de
divertisment, educaţie şi sport; centre de
divertisment, parcuri de distracţie şi/sau
tematice.
41 Furnizarea servicilor de amuzament;
parcuri de amuzament; distracţii;
cinematografe, teatre, săli de spectacole;
organizarea şi susţinerea colocviilor;
organizarea şi susţinerea spectacolelor şi
concertelor; organizarea şi susţinerea
conferinţelor; organizarea şi susţinerea
simpozioanelor; organizarea şi susţinerea
seminarilor (instruire); servicii de bibliotecă
mobile; publicarea cărţilor; servicii de club
(amuzament sau educaţie); antrenament
(instruire); organizarea de competiţii (educaţie
sau amuzament); organizarea competiţiilor
sportive; servicii educaţionale; servicii de
amuzament; informaţii despre posibilităţi de
amuzament; organizarea expoziţiilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale; producţii
de teatru şi film, altele decât filmele
publicitare; servicii de campinguri de vacanţă
(distracţii); informaţii despre posibilităţi de
recreere; servicii de instruire; prezentări în săli
de spectacole şi cinematografice; furnizarea
servici i lor  de produc ţ ia  teatrală ,
cinematografică şi de muzică; producţia de
programe de radio şi televiziune; producerea
spectacolelor; organizarea de festivaluri în
scopuri culturale, educaţionale sau de
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divertisment; furnizarea serviciilor de
amuzament; publicarea cărţilor; publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online;
publicarea textelor, altele decât textile
publicitare; servicii de publicare de texte,
altele decât textelepublicitare; publicare
online; furnizarea articolelor de recreere;
editarea casetelor video; consiliere
vocaţională (consiliere educaţională sau de
instruire); organizarea competiţiilor
(educaţionale sau de amuzament); organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional;
prezentarea de reprezentaţii live; activităţi
pentru timpul liber desfăşurate în scop
educativ, cultural, sportiv sau de divertisment;
organizarea de evenimente culturale,
educative, sportive sau de divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2016 02613
(151) 11/04/2016
(732) VANEA ANDREI CRISTIAN, Str.

Băneasa nr. 1-7, bl. 2/4, sc. 2, ap. 20,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EYE BAR AGENCY
  

(531) Clasificare Viena:070124; 270501;
270506; 270508; 270511; 270522;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02614
(151) 11/04/2016
(732) CIUNG UL E S CU RAZVAN

GABRIEL, Str. Odgonului nr. 1, bl.
132, sc. A, et. 3, ap. 20, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EYE MUSIC
  

(531) Clasificare Viena:070124; 160104;
160125; 270501; 270502; 270506;
270508; 270511; 270521;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02615
(151) 11/04/2016
(732) VANEA ANDREI CRISTIAN, Str.

Băneasa nr. 1-7, bl. 2/4, sc. 2, ap. 20,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) C I U N G U L E S C U  R A ZV A N
GABRIEL, Str. Odgonului nr. 1, bl.
132, sc. A, et. 3, ap. 20, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HANGOUTS EVENTS WE MIX, YOU
DRINK AND DANCE

  
(531) Clasificare Viena:070124; 270502;

270508; 270511; 270522;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02616
(151) 11/04/2016
(732) S.C. ECATERINA IMOB S.R.L.,

Str. 13 Decembrie nr. 96, Clădirea
Administrativă Parter, judeţul Braşov,
, BRAŞOV ROMANIA 

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

(540)

KORONA residence

(591) Culori revendicate:maro
 (531) Clasificare Viena:070124; 070125;

240903; 240905; 261112; 270501;
290111;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; 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 de vânzare.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
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aparate de ras.
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.
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.
16 Hârtie şi carton; 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 ambalat; caractere tipografice;
clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate şi
semiprocesate; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.

20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de
construcţie); sticlărie, porţelan şi ceramică.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
40 Tratament de materiale.
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.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02617
(151) 11/04/2016
(732) HRUBARU CRISTIAN, Str. Lupeni

nr. 5, bl. 5, et. 2, ap. 7, judeţul
Vrancea, , FOCŞANI ROMANIA 

(540)

BIKERS FOR HUMANITY

(591) Culori revendicate:albastru, gri, negru
  
(531) Clasificare Viena:020915; 150709;

150720; 180121; 260116; 270501;
270502; 270506; 290113;  

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

36 Servicii de caritate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02625
(151) 11/04/2016
(732) I P R O M E T  S . A . ,  B - d u l

Constructorilor, nr. 20A, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IPROMET S.A. INSTITUTUL DE
P R O I E C T A R E  S I  I N G I N E R I E
TEHNOLOGICA PENTRU INDUSTRIA
METALURGICA

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

42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02626
(151) 11/04/2016
(732) YANKEELAND S.R.L., Str.

Colentina nr. 21, R24, ap. 19, sector 2,
021115, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

YANKEELAND

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
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loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
20 Mobile, oglinzi, rame; os, corn, fildeş,
fanoane de balenă sau sidef, prelucrate sau
semiprelucrate; scoici; spumă de mare;
chihlimbar galben.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02627
(151) 11/04/2016
(732) RADUCANU ALEXANDRU, Str.

Câmpia Libertăţii, nr. 9, bl. PM62, sc.
2, et. 3, ap. 68, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) K E Y P I  -  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. Turda nr. 127, bl. 2, sc. C,
ap. 91, parter, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

Digital Lions
 
(531) Clasificare Viena:030101; 030116;

270501; 270506; 270508;  

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

35 Publicitate; publicitate prin toate
mijloacele cunoscute sau care se vor dezvolta
în viitor, inclusiv prin radio, televiziune şi
online într-o reţea computerizată; servicii de
marketing, marketing digital; promovare şi
informare; asistenţă în afaceri, management şi
servicii administrative; analiză de afaceri,
cercetare şi servicii de informare; servicii de
consultanţă în afaceri; servicii de afaceri
privind înfiinţarea de afaceri; servicii de

examinare a managementului şi organizarii
afacerilor; servicii şi consultanţă cu privire la
achizitii şi fuziuni; servicii pentru strategia şi
planul de afaceri; servicii de expertiză în
afaceri; servicii de relocare pentru afaceri;
administrarea afacerilor; administrare în
materie de activităţi de marketing, evaluare şi
planificare a afacerilor; administrarea
afacerilor în sistem de franciză; consiliere în
afaceri privind francizarea; asistenţă în
administrarea afacerilor; asistenţă comercială
privind sistemul de franciză; asistenţă în
managementul şi exploatarea afacerilor;
asistenţă pentru întreprinderile industriale sau
comerciale în legatură cu gestionarea lor;
asistenţă comercială privind crearea de
întreprinderi comerciale; exploatarea
întreprinderii; managementul şi administrarea
afacerilor; organizarea afacerilor; planificarea
afacerilor; analiză şi cercetare de piaţă;
realizarea de reclame, promoţii, anunţuri
publicitare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale; organizarea de evenimente;
organizarea şi susţinerea conferintelor,
congreselor, seminarilor, workshop-uri,
evenimente de specialitate; ateliere organizate
în scopuri culturale şi educative; activităţi
editoriale, în special publicarea de reviste şi
de materiale editoriale, toate acestea în
domeniul afacerilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02592
(151) 11/04/2016
(732) PepsiCo, Inc., 700 Anderson Hill

Road,, 10577, PURCHASE S.U.A.
NEW YORK

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

(540)

ACTIONBOL

(591) Culori revendicate:roşu, galben
  
(531) Clasificare Viena:090110; 160117;

270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
29 Gustări gata preparate constând în
principal din cartofi şi cipsuri, nuci, produse
din nuci, seminţe, fructe, legume sau
combinaţii ale acestora; cipsuri de cartofi
(potato chips), cipsuri de cartofi (potato
crisps).
30 Gustări gata preparate constând în
principal din seminţe, porumb, cereale sau
combinaţii ale acestora, cipsuri din porumb,
cipsuri de tortilla.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02593
(151) 11/04/2016
(732) GUNAYDIN GEORGIANA

RALUCA, Prel. Ghencea nr. 46C,
sector 6, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TROPIC FRESH AIR

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

3 Spray mobilă, silicon auto, deodorant de uz
personal, spumă de păr, fixativ de păr, spumă
de ras, produse de curăţat, produse de toaleta,
săpunuri, parfumerie, loţiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinţilor, beţişoare de
urechi, dischete demachiante, uleiuri esenţiale,
cosmetice, rezervă aparat de camera, spray
(odorizant) cameră.
35 Servicii de import, export, publicitate,
comercializarea şi regruparea în avantajul
terţilor a următoarelor produse: rezervă aparat
camera, spray (odorizant) camera, spray
mobilă, silicon auto, gaz brichetă, deodorant,
spumă de păr, fixativ de păr, spumă de ras,
produse de curăţat, produse de toaletă,
săpunuri, parfumerie, cosmetice, loţiuni
pentru păr, beţişoare de urechi, dischete
demachiante, uleiuri esenţiale, produse pentru
îngrijirea dinţilor (cu excepţia transportului
lor) permitând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport, ambalare, depozitare,
distribuirea de produse.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02594
(151) 11/04/2016
(732) ESVIDA PHARMA S.R.L., Str. Lt.

Col. Dumitru Papazoglu, nr. 64, et. 2,
ap. 9, sector 3, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
SAFESLIMMER

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

5 Produse farmaceutice.
˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02595
(151) 11/04/2016
(732) VV WELLNESS S.R.L., Str. Matei

Millo nr. 9, parter, sect. 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
REAL PEOPLE REAL RESULTS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02611
(151) 11/04/2016
(732) HANUSEAC SAMUEL, Piaţa

Mărăşti nr. 3, ap. 35, judeţ Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(732) H A N U S E A C  T U D O R E L
BENIAMIN, Str. Aurel Vlaicu nr. 38,
ap. 85, Jud. Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

HOMEMADE HAPPINESS

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

30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet,sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi
sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜


