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Cereri m|rci publicate în 06.04.2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

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

1 M 2016 02224 30/03/2016 S.C. GODMOTHER S.R.L. TBI TEAMBUILDING INOVATIV

2 M 2016 02225 30/03/2016 S.C. GODMOTHER S.R.L. LICELIADA

3 M 2016 02226 30/03/2016 LUCA MIRCEA-IOAN Fratelli risto-bar

4 M 2016 02227 30/03/2016 OPREA GEORGE MARIAN
OPREA MIRELA-CAMELIA
BARBU ANCA-LIANA
BARBU GEORGE- VALENTIN

Arta Biografic|

5 M 2016 02228 30/03/2016 S.C. GOS-MAD S.R.L. GOS-MAD SECURITY

6 M 2016 02229 30/03/2016 APOSTOL GEORGE CATALIN LATIN DANCE ROMÂNIA

7 M 2016 02230 30/03/2016 S.C. CASA DE VINURI COTNARI
S.A.

COTNARI - LACRIMA DACILOR

8 M 2016 02231 30/03/2016 MAN RADU VALENTINA
TARIU CRISTIAN
MARINESCU MIHAIL

DATINI PETRECE
ROMÂNEÔTE!

9 M 2016 02232 30/03/2016 GOODFOOD ENTERPRISES
S.R.L.

REAL FOODS

10 M 2016 02233 30/03/2016 S.C. CASA DE VINURI COTNARI
S.A.

COTNARI - COMOARA
DACILOR

11 M 2016 02234 30/03/2016 S.C. BERTUS S.R.L. BSG MINIBANK

12 M 2016 02235 30/03/2016 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. RESENSE EXPERIENCE

13 M 2016 02236 30/03/2016 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. RESENCE

14 M 2016 02237 30/03/2016 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. ReSense

15 M 2016 02238 30/03/2016 S.C. KUBITECH S.R.L. CRIOSAUNA

16 M 2016 02239 30/03/2016 S.C. EURO MARKET JUNIOR
S.R.L.

LA CASTEL, LA TINE ACAS{

17 M 2016 02240 30/03/2016 S.C. AGROPAN IMPEX S.R.L. Benefica pentru gusturi fine
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18 M 2016 02241 30/03/2016 PAIS VIOLETA Culin Ar purple studio

19 M 2016 02242 30/03/2016 S.C. TITUS S.R.L. MARA

20 M 2016 02243 30/03/2016 PETRE CONSTANTIN
ALEXANDRU RAREÔ

Shark Box

21 M 2016 02244 30/03/2016 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. Biscuiti SPELTISSIMA ecologici
Longevita

22 M 2016 02245 30/03/2016 S.C. SOLARIS PLANT S.R.L. Biscuiti SPELTISSIMA cu
ciocolata ecologici Longevita

23 M 2016 02246 30/03/2016 S.C. MILERIDIS S.R.L. PIATA DRISTOR

24 M 2016 02247 30/03/2016 S.C. DIA N & D CRIS SALON
S.R.L.

DIA & CRIS

25 M 2016 02248 30/03/2016 S.C. DOLO TRANS OLIMPIC
S.R.L.

DTO DOLO TRANS OLIMPIC

26 M 2016 02249 30/03/2016 S.C. DOLO TRANS OLIMPIC
S.R.L.

DTO DOLO TRANS OLIMPIC

27 M 2016 02250 30/03/2016 BADICU CONSTANTIN MADALIN
GOCIU LAURA DANIELA

pantofini

28 M 2016 02251 30/03/2016 KUBITECH S.R.L. CRIOCAMERA

29 M 2016 02252 30/03/2016 OLTEANU MIOARA-NICOLETA TRANSYLVANIA DRACULA
WELCOMES YOU!

30 M 2016 02253 30/03/2016 CÂRNICI DRAGOÔ ALEXANDRU
ISTRATE GEORGE CRISTIAN
KELMER GELU IONUÚ

SPORTSWORLD

31 M 2016 02254 30/03/2016 DINU LIVIU IONUÚ KORANI

32 M 2016 02255 30/03/2016 S.C. SENSIBLU S.R.L. Viva care

33 M 2016 02256 30/03/2016 S.C. SENSIBLU S.R.L. Viva care

34 M 2016 02257 30/03/2016 S.C. SENSIBLU S.R.L. Viva care

35 M 2016 02258 30/03/2016 S.C. SENSIBLU S.R.L. Viva care

36 M 2016 02259 30/03/2016 S.C. SENSIBLU S.R.L. Viva care
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37 M 2016 02260 30/03/2016 S.C. SENSIBLU S.R.L. Viva care

38 M 2016 02261 30/03/2016 BRAD ION PromoRace

39 M 2016 02262 30/03/2016 BRAD ION NOLIEL - No Limit Electricity

40 M 2016 02263 30/03/2016 D{NCIANU ADINA Flor|ria Rosalia

41 M 2016 02264 30/03/2016 FERCO CAPITAL S.A. UNIVERSAL BY FERCO

42 M 2016 02265 30/03/2016 FERCO CAPITAL S.A. FERCO

43 M 2016 02266 30/03/2016 AVARVARI ANDREEA-MIHAELA AVA

44 M 2016 02267 30/03/2016 Hanes Germany GmbH BMEN

45 M 2016 02268 30/03/2016 S.C. LANI COMPANY S.R.L. Lani-Dulce de bun gust

46 M 2016 02269 30/03/2016 RABBAT TAMER RAFIK
MAURICE

argilty

47 M 2016 02270 30/03/2016 S.C. EAST WEST IMPEX S.R.L. CELESTIS

48 M 2016 02271 30/03/2016 NEOKINETIC SPORT &
MEDICINE S.R.L.

NeoKINETIC sports & medicine

49 M 2016 02272 30/03/2016 S.C. COMBAVIPOR S.A. Malai HORA

50 M 2016 02274 30/03/2016 DODU BELA TOTAL MASS 4200

51 M 2016 02275 30/03/2016 BRAUN ELISABETA-MARIA ÔCOALA ELEMENTAR{ DE
VÂNZ{RI
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(210) M 2016 02263
(151) 30/03/2016
(732) DĂNCIANU ADINA, Comuna

Bîrnova, Jud. Iaşi, , SAT VIŞAN
ROMANIA 

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

(540)

Florăria Rosalia
  
(531) Clasificare Viena:050501; 270501;

270508;  

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

44 Florării; aranjamentul florilor; servicii de
artă florală, compoziţii florale şi servicii de
grădinărit-peisagistică; servicii de amenajare
a aranjamentelor florale pentru interiorul
clădirilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02264
(151) 30/03/2016
(732) FERCO CAPITAL S.A., Calea

Dorobanţilor, nr. 238, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

UNIVERSAL BY FERCO

(591) Culori revendicate:roşu
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

290101;  

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

19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).(solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02265
(151) 30/03/2016
(732) FERCO CAPITAL S.A., Calea

Dorobanţilor, nr. 238, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

FERCO

(591) Culori revendicate:albastru

  (531) Clasificare Viena:260418; 261111;
270501; 270502; 290104;  

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

19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).(solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02250
(151) 30/03/2016
(732) B A D I C U  C O N S T A N T I N

MADALIN, Str. Transilvaniei nr.
266, Judeţul Buzău, , BUZĂU
ROMANIA 

(732) GOCIU LAURA DANIELA, Str.
Transilvaniei nr. 266, Judeţul Buzău,
, BUZĂU ROMANIA 

(540)

pantofini

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

18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
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 2016 02266
(151) 30/03/2016
(732) A V A R V A R I

ANDREEA-MIHAELA, Str. Aurora,
nr. 10, bl. 50 Dalia, sc. B, et. 3, ap. 17,
Jud. Ialomiţa, URZICENI ROMANIA

(540)

AVA

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

7 Maşiniautomate de vânzare (distribuitoare
automate).

9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
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 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.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02251
(151) 30/03/2016
(732) KUBITECH S.R.L., Str. Socola nr.

57, bl. A1, tr. 1, parter, judeţul Iaşi,
700268, IAŞI ROMANIA 

(540)

CRIOCAMERA

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

11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02224
(151) 30/03/2016
(732) S.C. GODMOTHER S.R.L., Str.

Dragoş Vodă nr. 44, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TBI TEAMBUILDING INOVATIV

(591) Culori revendicate:alb, negru, galben
  
(531) Clasificare Viena:031304; 031324;

260409; 260418; 270501; 290113;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02225
(151) 30/03/2016
(732) S.C. GODMOTHER S.R.L., Str.

Dragoş Vodă nr. 44, sector 2,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LICELIADA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02226
(151) 30/03/2016
(732) LUCA MIRCEA-IOAN, Str. Erou

Maior Tiberius Marcel Petre nr. 11,
judeţul Mureş, , SÎNGEORGIU DE
MUREŞ ROMANIA 

(540)

Fratelli risto-bar

(591) Culori revendicate:negru, verde, alb,
roşu, crem-maroniu

  
(531) Clasificare Viena:011511; 240723;

261108; 270501; 270504; 270506;
270508; 270511; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară;
alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02252
(151) 30/03/2016
(732) OLTEANU MIOARA-NICOLETA,

Calea Victoriei nr. 128, et. 4, ap. 26,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRANSYLVANIA DRACULA
WELCOMES YOU!

  
(531) Clasificare Viena:020901; 030723;

030724; 270501; 270502; 270511;  

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

14 Metale pretooase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
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 învaţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; 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.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02267
(151) 30/03/2016
(732) Hanes Germany GmbH, Birkenallee

110-134,, 48432, Rheine GERMANIA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil

Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

BMEN

  
(531) Clasificare Viena:260409; 260418;  

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

25 Articole de îmbracăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului; lenjerie
intimă; lenjerie; tricotaje, ciorapi de tot felul,
şosete, ciorapi şi colanţi; îmbrăcăminte de
noapte şi anume pijamale, cămăţi de noapte,
cămăşuţe de noapte (baby dolls) şi capoate;
halate de baie; costume de baie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02227
(151) 30/03/2016
(732) OPREA GEORGE MARIAN, Str.

Dr. Vasile Sion nr. 1-9, bl. 15, sc. 3,
ap. 79. sector 1, 010159, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) OPREA MIRELA-CAMELIA, Str.
Vasile Sion nr. 1-9, bl. 15, sc. 3, et. 2,
ap. 79, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) BARBU ANCA-LIANA, Com
Corbeanca, str. Primăverii nr. 151H,
judeţul Ilfov, , Sat Ostratu ROMANIA

(732) BARBU GEORGE- VALENTIN,
Com Corbeanca str. Primăverii nr.
151H, judeţul Ilfov, Sat Ostratu
ROMANIA 

(540)

Arta Biografică

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, magenta închis

  
(531) Clasificare Viena:241708; 260105;

261102; 261112; 261113; 270501;
290115;  

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

35 Managementul afacerilor şi consultanţă de
organizare.
41 Organizarea şi susţinerea conferinţelor;
organizarea şi susţinerea congreselor;
organizarea şi susţinerea seminariilor;
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organizarea şi susţinerea seminariilor
(instruire); servicii educaţionale, consiliere
vocaţională; consiliere vocaţională (consiliere
educaţională sau de instruire); organizarea
expoziţiilor în scop cultural sau educaţional.
44 Servicii ale clinicilor medicale; sanatorii de
recuperare; centre de sănătate; sanatorii
particulare; sanatorii; servicii de terapie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02254
(151) 30/03/2016
(732) DINU LIVIU IONUŢ, Drm. Dealu

Bistrii nr. 21-23, et. 1, ap. 9, sector 4,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INTELECTUALA INVENTA, B-dul
Corneliu Coposu, nr.7, bl.104, ap.31,
sector 3 BUCURESTI

(540)

KORANI

(591) Culori revendicate:alb, roşu, galben,
negru, maron, bej, auriu

  
(531) Clasificare Viena:240120; 240125;

240902; 240903; 270501; 290115;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;

ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02228
(151) 30/03/2016
(732) S.C. GOS-MAD S.R.L., Comuna

Mădăraş nr.193, judeţul Harghita, , Sat
Mădăraş 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)

GOS-MAD SECURITY
 
(531) Clasificare Viena:240103; 240105;  
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(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 02229
(151) 30/03/2016
(732) APOSTOL GEORGE CATALIN,

Şos. Alexandriei nr. 80, bl. L21, sc. A,
et. 5, ap. 21, sector 5, 51537,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LATIN DANCE ROMÂNIA
  
(531) Clasificare Viena:020308; 020702;

020723; 270501;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02230
(151) 30/03/2016
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

COTNARI - LACRIMA DACILOR

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

33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Cotnari.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02237
(151) 30/03/2016
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHATEL ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

ReSense

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:030716; 030724;

270501; 270508; 270510; 290104;  

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

9 Baterii pentru tigări electronice; baterii
pentru dispozitive electronice care sunt
folosite pentru încălzirea tutunului,
încărcătoare pentru dispozitive electronice
care sunt folosite pentru încălzirea tutunului;
încărcătoare USB pentru dispozitive
electronice care sunt folosite pentru încălzirea
tutunului; încărcătoare de maşină pentru ţigări
electronice; încărcătoare de maşină pentru
dispozitive care sunt folosite pentru încălzirea
tutunului; încărcătoare de baterii pentru ţigări
electronice.
11 Vaporizatoare electronice cu excepţia

tigărilor electronice; aparate pentru încălzit
lichide; aparate pentru generarea vaporilor.
34 Vaporizatoare cu fir pentru ţigări
electronice şi dispozitive electronice pentru
fumat; tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; inclusiv trabucuri, ţigarete, ţigarete de
foi, tutun pentru rularea ţigaretelor, tutun de
pipă, tutun de mestecat, tutun de prizat,
kretek; snus; înlocuitori de tutun (fără uz
medical); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, recipiente pentru tutun, tabachere,
scrumiere şi cutii pentru ţigarete, pipe, aparate
de buzunar pentru rulat ţigarete, brichete;
chibrituri; bastoane de tutun, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive
electronice şi componentele lor pentru
încălzirea ţigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conţinând
nicotină pentru inhalare; soluţii lichide
conţinând nicotină pentru utilizare în ţigarete
electronice; dispozitive electronice pentru
fumat; ţigări electronice; ţigări electronice
destinate a se substitui ţigaretelor tradiţionale;
dispozitive electronice pentru inhalarea
aerosolilor cu conţinut de nicotină;
vaporizatoare orale destinate fumătorilor;
produse din tutun şi înlocuitori de tutun;
articole pentru fumători pentru ţigarete
electronice; piese şi accesorii pentru toate cele
de mai sus incluse în clasa 34; stingătoare
pentru trabucuri şi ţigarete încălzite, precum şi
pentru bastoane de tutun încălzite; cutii pentru
ţigarete reîncărcabileelectronic.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02238
(151) 30/03/2016
(732) S.C. KUBITECH S.R.L., Bd. Socola

nr. 57, bl. A1, parter, judeţul Iaşi,
700268, IAŞI ROMANIA 

(540)

CRIOSAUNA

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

44 Servicii medicale; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02239
(151) 30/03/2016
(732) S.C. EURO MARKET JUNIOR

S.R.L., Aleea Mihail Sadoveanu nr.
54, judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

LA CASTEL, LA TINE ACASĂ

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

35 Publicitate; servicii de franciză; comerţ cu
amănuntul on-line şi off-line de alimente şi
băuturi.
43 Servicii de catering de alimente şi băuturi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02240
(151) 30/03/2016
(732) S.C. AGROPAN IMPEX S.R.L.,

Calea Chişinăului nr. 29, Corp C4,
Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

Benefica pentru gusturi fine

(591) Culori revendicate:maro (Pantone
7516C), auriu (Pantone 1255C)

  
(531) Clasificare Viena:050320; 270311;

270501; 270504; 270506; 270508;
290112;  

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

30 Pâine şi specialităţi de panificaţie.
35 Servicii de publicitate, marketing şi
promovare pentru pâine şi specialităţi de
panificaţie, organizarea de târguri şi expoziţii
în scopuri comerciale sau publicitare,
operaţiuni de franciză; regruparea în avantajul
terţilor cu pâine şi specialităţi de panificaţie
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 30.03.2016

14

(210) M 2016 02241
(151) 30/03/2016
(732) PAIS VIOLETA, Str. Panait Cerna

nr. 1, bl. M52, sc. 2, et. 6, ap. 52,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Culin Ar purple studio

(591) Culori revendicate:violet, negru

  
(531) Clasificare Viena:050506; 050520;

050521; 270112; 270501; 270508;
270515; 290112;  

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

30 Produse de patiserie şi cofetărie.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
a produselor alimentare, produselor alimentare
bio, produselor alimentare tradiţionale,
mâncăruri preparate pentru consum, băuturi,
băuturi bio, băuturi cu specific tradiţional,
articole pentru cadouri, articole de
îmbrăcăminte şi încălţăminte cu specific
tradiţional românesc (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 cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,

de exemplu prin intermediul site-urilor web şi
al emisiunilor de teleshopping, prin
intermediul caselor de comenzi şi orice alte
modalităţi de comercializare; prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul;
marketing şi publicitate; organizarea de
târguri pentru scopuri comerciale sau
publicitare; servicii de comenzi online în
sectorul vânzării de alimente, băuturi,
mâncăruri preparate, mâncăruri pentru acasă
şi al restaurantelor cu servire rapidă; servicii
de prezentare de produse; servicii de comerţ
electronic; servicii de furnizare de informaţii
despre produse prin reţele de telecomunicaţii
în scopuri publicitare şi de vânzare.
39 Servicii de înmagazinare, distribuţie,
livrare, transport, depozitare, ambalare şi
împachetare de produse alimentare, produse
alimentare bio, produse alimentare
tradiţionale, mâncare preparată pentru
consum, băuturi, băuturi bio, băuturi cu
specific tradiţional, articole pentru cadouri,
articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte cu
specific tradiţional românesc.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii
oferite de restaurante, baruri, cafenele,
ceainării, restaurante fast-food cu autoservire,
snack-baruri, pizzerii, cantine, bufet express,
restaurante tip grill, rotiserii, bistrouri,
cofetării, braserii; servicii de preparare a
produselor alimentare; servicii de preparare şi
furnizare de produse alimentare şi băuturi gata
pentru consum; servicii pentru pregătirea de
mâncare şi băutură la pachet; servicii de
restaurante cu autoservire, la pachet, de tip
drive; servicii de mâncare la pachet
(takeaway); servicii de catering; servicii de
consultanţă în domeniul artelor culinare;
servicii de consultanţă cu privire la produsele
alimentare; servicii de consultanţă cu privire
la prepararea alimentelor; furnizarea de
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informaţii referitoare la pregătirea de alimente
şi băuturi; servicii de rezervare a meselor;
servicii de rezervări la restaurant; furnizare de
servicii personalizate de planificare şi
rezervare a meselor prin intermediul unui site
de internet; servicii personalizate de rezervare
de mâncăruri la pachet pe un site de internet;
servicii contractuale de alimentaţie; servicii de
bucătărie mobilă; servicii de restauraţie pentru
recepţiile firmelor (furnizare de alimente şi
băuturi); aprovizionare pentru restaurante
fast-food cu autoservire; servicii de furnizare
de cafea pentru birouri (furnizarea de băuturi)
aprovizionare pentru restaurante fast-food cu
autoservire; închirierea de scaune, mese, feţe
de masă şi îmbrăcăminte pentru scaune,
sticlărie; servicii de organizare de banchete;
organizarea de petreceri; organizarea de
recepţii pentru nunţi; furnizare de recenzii de
restaurante şi baruri; furnizarea de informaţii
cu privire la restaurante; organizare de mese;
furnizare de spaţii special amenajate pentru
banchete şi evenimente sociale pentru ocazii
speciale; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02242
(151) 30/03/2016
(732) S.C. TITUS S.R.L., Str. I. I. de la

Brad nr. 15C, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(740) LABI RINT AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28 ARAD

(540)

MARA

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

43 Alimentaţie publică: restaurante, baruri,
cafenele; închiriere de sală pentru desfăşurare
de evenimente: conferinţe, seminarii, petreceri
şi cazare temporară: hoteluri, moteluri,
pensiuni, hanuri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02243
(151) 30/03/2016
(732) P E T R E  C O N S T A N T I N

ALEXANDRU RAREŞ, Str. Lt. Col.
Ion Buzoianu nr. 9, ap. 2, judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) LABIRINT AGENŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. Coriolan Petreanu nr. 28 ARAD

(540)

Shark Box

(591) Culori revendicate:roşu, negru, gri
  
(531) Clasificare Viena:020925; 030924;

040505; 210313; 290113;  

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

25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole pentru
acoperirea capului, în special echipament
pentru sport (îmbrăcăminte).
35 Publicitate, prezentarea şi vânzarea
produselor de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului, în special
echipamente pentru sport în magazine en gros

sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, inclusiv online prin
intermediul unui web site specializat sau al
emisiunilor de teleshopping; organizare de
târguri şi expoziţii în scop comercial şi
publicitar; magazine şi lanţuri de magazine
online specializate; activităţi de import-export.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii de igienă şi frumuseţe, serviciile
saloanelor de frumuseţe, de makeup şi de
cosmetică, servicii de spa-uri, saună, masaj,
coafură, manichiură, servicii de sănătate şi de
îngrijire medicală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02244
(151) 30/03/2016
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.

Valea Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Biscuiti SPELTISSIMA ecologici
Longevita

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

30 Biscuiţi; făină şi preparate făcute din
cereale; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02245
(151) 30/03/2016
(732) S.C. SOLARIS PLANT S.R.L., Str.

Valea Cascadelor nr. 21, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
Biscuiti SPELTISSIMA cu ciocolata

ecologici Longevita

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

30 Biscuiţi; făină şi preparate făcute din
cereale; produse de patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02231
(151) 30/03/2016
(732) MAN RADU VALENTINA, Comuna

Corbeanca str. Teiului nr. 4, judeţul
Ilfov, , Sat Ostratu ROMANIA 

(732) TARIU CRISTIAN, Str. Astrelor nr.
52B, judeţul Ilfov, , POPEŞTI
LEORDENI ROMANIA 

(732) MARINESCU MIHAIL, Comuna
Mogoşoaia Str. Ariei nr. 40C, judeţul
Ilfov, , Sat Mogoşoaia ROMANIA 

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

(540)

DATINI PETRECE ROMÂNEŞTE!
  
(531) Clasificare Viena:090109; 250113;

270501; 270502;  

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

32 Bere.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; servicii de distribuţie; distribuţie
(transport) de mărfuri, inclusiv bere, apă,
produse lactate, biscuiţi, produse coapte, pop
corn, chipsuri, seminţe, detergenţi, pentru
vânzarea cu amănuntul; servicii de transport
de marfă, inclusiv bere, apă, produse lactate,
biscuiţi, produse coapte, pop corn, chipsuri,
seminţe, detergenţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02246
(151) 30/03/2016
(732) S.C. MILERIDIS S.R.L., Str. Sg.

Pene Dumitru nr. 1, bl. J52, sc. 1, et.
3, ap. 20, sector 3,  BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

PIATA DRISTOR

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

31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02247
(151) 30/03/2016
(732) S.C. DIA N & D CRIS SALON

S.R.L., Str. Mizil nr. 1, camera 2,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DIA & CRIS
  

(531) Clasificare Viena:020301; 020302;
020323; 241725; 270508; 270524;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02268
(151) 30/03/2016
(732) S.C. LANI COMPANY S.R.L., Str.

Independenţei nr. 14, Judeţul Prahova,
, PLOPENI ROMANIA 

(540)

Lani-Dulce de bun gust

(591) Culori revendicate:roz, cyclam,
fuchsia, violet, mov, lila

  
(531) Clasificare Viena:050716; 240301;

240309; 250706; 261112; 261113;
270501; 270508; 290115;  

(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, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02248
(151) 30/03/2016
(732) S.C. DOLO TRANS OLIMPIC

S.R.L., Str. Episcop Grigore Leu nr.
68, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DTO DOLO TRANS OLIMPIC
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270506; 270511;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02232
(151) 30/03/2016
(732) GOODFOOD ENTERPRISES

S.R.L., Str. Răcari nr. 5, Corp 51B,
parter, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA NEGOMIREANU
LIVIA, Sos. Nicolae Titulescu nr. 94,
bl. 14A, sc. 4, ap. 127, et. 2, sector 1
BUCURESTI

(540)

REAL FOODS

(591) Culori revendicate:roşu, verde
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270505; 290112;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile. (Solicitam protecţie pentru
intreaga lista de produse incluse în aceasta
clasa conform clasificarii de la Nisa).
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;
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gheaţă. (Solicitam protecţie pentru intreaga
lista de produse inclus ein aceasta clasa
conform clasificarii de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
(Solicitam protecţie pentru intreaga lista de
produse incluse în aceasta clasa conform
clasificarii de la Nisa).
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţilor,
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
detail, supermarket-uri, hypermarket-uri,
outlet-uri, mall-uri, lanţuri de magazine, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping sau prin orice alte mijloace de
comunicare.
43 Servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de restaurante, baruri, cafenele,
ceainării, restaurante fast-food cu autoservire,
snack-baruri, pizzerii, cantine, bufet express,
restaurante tip grill, rotiserii, bistrouri,
cofetării, braserii, servicii de preparare a
produselor alimentare, servicii de preparare şi
furnizare de produse alimentare şi băuturi gata
pentru consum, servicii de catering.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02249
(151) 30/03/2016
(732) S.C. DOLO TRANS OLIMPIC

S.R.L., Str. Episcop Grigore Leu nr.
68, judeţul Argeş, , PITEŞTI
ROMANIA 

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

(540)

DTO DOLO TRANS OLIMPIC
  
(531) Clasificare Viena:270501; 270502;

270506; 270511; 270512;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02233
(151) 30/03/2016
(732) S.C. CASA DE VINURI COTNARI

S.A., Sat Cârjoaia, Str. Vladoianu nr.
1, Castel Cârjoaia, Jud. Iaşi, 707120,
COMUNA COTNARI ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA - APIA S.R.L., Str.
Romancierilor nr. 5, bl. C14, sc. B, ap.
41, sector 6; OP 23, CP11
BUCUREŞTI

(540)

COTNARI - COMOARA DACILOR

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

33 Vinuri cu denumire de origine controlată
din arealul Cotnari.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02269
(151) 30/03/2016
(732) RABBAT TAMER RAFIK

MAURICE, Cetăţean Egiptean cu
rezidenţă în România, Prelungirea
Ghencea, nr. 155, sector 6, ,
BUCUREŞTI EGIPT B

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

(540)

argilty
(591) Culori revendicate:roşu (pantone

485C, 7418C), portocaliu (pantone
7410C, 714C), roz închis (pantone
7606C, 708C), albastru (pantone
660C), bleu (pantone 536C,
549C,5445C), verde deschis (pantone
5803C), verde (pantone 360C),

  
(531) Clasificare Viena:020117; 020119;

020317; 020319; 020701; 020702;
020723; 100112; 250119; 290115;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02270
(151) 30/03/2016
(732) S.C. EAST WEST IMPEX S.R.L.,

Sat Carastelec nr. 604, judeţul Sălaj, ,
C O M U N A  C A R A S T E L E C
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)

CELESTIS

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02234
(151) 30/03/2016
(732) S.C. BERTUS S.R.L., Str. Salcâmului

nr. 1, Judeţul Maramureş, 430161,
BAIA MARE ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACSU
CARMEN AUGUSTINA, Str.
Rozelor nr.12/3, Judeţul Maramureş
BAIA MARE

(540)

BSG MINIBANK
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Afaceri financiare, monetare; afaceri
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02235
(151) 30/03/2016
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHATEL ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)
RESENSE EXPERIENCE

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

9 Baterii pentru ţigări electronice; baterii
pentru dispozitive electronice care sunt
folosite pentru încălzirea tutunului,
încărcătoare pentru dispozitive electronice
care sunt folosite pentru încălzirea tutunului;
încărcătoare usb pentru dispozitive electronice
care sunt folosite pentru încălzirea tutunului;
încărcătoare de maşină pentru ţigări
electronice; încărcătoare de maşina pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 30.03.2016

23

dispozitive care sunt folosite pentru încălzirea
tutunului; încărcătoare de baterii pentru ţigări
electronice.
11 Vaporizatoare electronice cu excepţia
ţigărilor electronice; aparate pentru încălzit
lichide; aparate pentru generarea vaporilor.
34 Vaporizatoare cu fir pentru ţigări
electronice şi dispozitive electronice pentru
fumat; tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; inclusiv trabucuri, ţigarete, ţigarete de
foi, tutun pentru rularea ţigaretelor, tutun de
pipă, tutun de mestecat, tutun de prizat,
kretek; snus; înlocuitori de tutun (fără uz
medical); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, recipiente pentru tutun, tabachere,
scrumiere şi cutii pentru ţigarete, pipe, aparate
de buzunar pentru rulat ţigarete, brichete;
chibrituri; bastoane de tutun, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive
electronice şi componentele lor pentru
încălzirea ţigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conţinând
nicotina pentru inhalare; soluţii lichide
conţinând nicotina pentru utilizare în ţigarete
electronice; dispozitive electronice pentru
fumat; ţigări electronice; ţigări electronice
destinate a se substitui ţigaretelor tradiţionale;
dispozitive electronice pentru inhalarea
aerosolilor cu conţinut de nicotină;
vaporizatoare orale destinate fumătorilor;
produse din tutun şi înlocuitori de tutun;
articole pentru fumători pentru ţigarete
electronice; piese şi accesorii pentru toate cele
de mai sus incluse în clasa 34; stingătoare
pentru trabucuri şi tigarete încălzite, precum şi
pentru bastoane de tutun încălzite; cutii pentru
ţigarete reîncărcabile electronic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02236
(151) 30/03/2016
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS

S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHATEL ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

RESENCE

(591) Culori revendicate:albastru, gri
  
(531) Clasificare Viena:261108; 270501;

270502; 270506; 290112;  

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

9 Baterii pentru ţigări electronice; baterii
pentru dispozitive electronice care sunt
folosite pentru încălzirea tutunului,
încărcătoare pentru dispozitive electronice
care sunt folosite pentru încălzirea tutunului;
încărcătoare usb pentru dispozitive electronice
care sunt folosite pentru încălzirea tutunului;
încărcătoare de maşină pentru ţigări
electronice; încărcătoare de maşina pentru
dispozitive care sunt folosite pentru încălzirea
tutunului; încărcătoare de baterii pentru ţigări
electronice.
11 Vaporizatoare electronice cu excepţia
ţigărilor electronice; aparate pentru încălzit
lichide; aparate pentru generarea vaporilor.
34 Vaporizatoare cu fir pentru ţigări
electronice şi dispozitive electronice pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 30.03.2016

24

fumat; tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; inclusiv trabucuri, ţigarete, ţigarete de
foi, tutun pentru rularea ţigaretelor, tutun de
pipă, tutun de mestecat, tutun de prizat,
kretek; snus; înlocuitori de tutun (fără uz
medical); articole pentru fumători, inclusiv
hârtie şi tuburi pentru ţigarete, filtre pentru
ţigarete, recipiente pentru tutun, tabachere,
scrumiere şi cutii pentru ţigarete, pipe, aparate
de buzunar pentru rulat ţigarete, brichete;
chibrituri; bastoane de tutun, produse din
tutun pentru a fi încălzite, dispozitive
electronice şi componentele lor pentru
încălzirea ţigaretelor sau a tutunului în
vederea eliberării de aerosoli conţinând
nicotina pentru inhalare; soluţii lichide
conţinând nicotina pentru utilizare în ţigarete
electronice; dispozitive electronice pentru
fumat; ţigări electronice; ţigări electronice
destinate a se substitui ţigaretelor tradiţionale;
dispozitive electronice pentru inhalarea
aerosolilor cu conţinut de nicotină;
vaporizatoare orale destinate fumătorilor;
produse din tutun şi înlocuitori de tutun;
articole pentru fumători pentru ţigarete
electronice; piese şi accesorii pentru toate cele
de mai sus incluse în clasa 34; stingătoare
pentru trabucuri şi tigarete încălzite, precum şi
pentru bastoane de tutun încălzite; cutii pentru
ţigarete reîncărcabile electronic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02271
(151) 30/03/2016
(732) NEOKINETIC SPORT &

MEDICINE S.R.L., Str. Cuza Vodă,
bl. 6A, ap. 42, Jud. Neamţ, , ROMAN
ROMANIA 

(540)

NeoKINETIC sports & medicine

(591) Culori revendicate:albastru, alb, verde,
mov, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:020108; 020116;

020123; 020922; 050314; 260409;
260414; 260415; 270502; 290115;  

(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 frumusete pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02253
(151) 30/03/2016
(732) C Â R N I C I  D R A G O Ş

ALEXANDRU, Bd. Gheorghe Şincai
nr. 15, bl. 5A, sc. A, ap. 21, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) ISTRATE GEORGE CRISTIAN,
Str. Cluceru Sandu nr. 4, bl. 29C, sc.
C, et. 7, ap. 120, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) KELMER GELU IONUŢ, Str. Lt.
Victor Manu nr. 42A, bl. H, sc. A, ap.
4, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

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

(540)

SPORTSWORLD
  
(531) Clasificare Viena:261113; 261325;

270501; 270502;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; comercializare şi vânzare,
regruparea în avantajul terţilor, 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
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web

sau al emisiunilor de teleshopping; servicii de
vânzare cu amănuntul online de produse
diverse; servicii de marketing, publicitate şi
promovare; servicii de cercetare şi informaţii
de piaţă; promovare de bunuri şi servicii ale
terţilor prin intermediul reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii; facilitarea de
servicii de schimb şi de vânzare de servicii şi
produse ale terţilor prin calculator şi reţele de
comunicaţii; servicii de magazin de
comercializare cu amănuntul on-line care
oferă suporturi media digitale; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 02255
(151) 30/03/2016
(732) S.C. SENSIBLU S.R.L., Str.

Ciobanului nr. 133, Comuna
Mogosoaia, Judetul Ilfov, 077135,
MOGOSOAIA ROMANIA 

(540)

Viva care

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:100501; 270501;

270502; 270511; 290113;  

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

3 Pastă de dinţi anticarii.
21 Periuţe de dinţi.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02272
(151) 30/03/2016
(732) S.C. COMBAVIPOR S.A., Str.

Ştefan Cel Mare, nr. 9, Jud. Galaţi,
800198, GALAŢI ROMANIA 

(540)

Malai HORA

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

30 Malai.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02256
(151) 30/03/2016
(732) S.C. SENSIBLU S.R.L., Str.

Ciobanului nr. 133, Comuna
Mogosoaia, Judetul Ilfov, 077135,
MOGOSOAIA ROMANIA 

(540)

Viva care

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben
  
(531) Clasificare Viena:050313; 050314;

270501; 270502; 270511; 290113;  



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în 30.03.2016

27

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

3 Şampon urzică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02257
(151) 30/03/2016
(732) S.C. SENSIBLU S.R.L., Str.

Ciobanului nr. 133, Comuna
Mogosoaia, Judetul Ilfov, 077135,
MOGOSOAIA ROMANIA 

(540)

Viva care

(591) Culori revendicate:roşu, galben gri
  
(531) Clasificare Viena:011525; 260106;

270501; 270502; 270511; 290113;  

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

3 Săpun solid.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02274
(151) 30/03/2016
(732) DODU BELA, Str. George Coşbuc nr.

23, judeţul Ilfov, DOBROIEŞTI
ROMANIA 

(540)

TOTAL MASS 4200

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

5 Suplimente alimentare(de uz medical)
pentru oameni şi animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02258
(151) 30/03/2016
(732) S.C. SENSIBLU S.R.L., Str.

Ciobanului nr. 133, Comuna
Mogosoaia, Judetul Ilfov, 077135,
MOGOSOAIA ROMANIA 

(540)

Viva care

(591) Culori revendicate:roşu, galben
 
(531) Clasificare Viena:011515; 261101;

270501; 270502; 270511; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

3 Gel de duş, săpun lichid.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02259
(151) 30/03/2016
(732) S.C. SENSIBLU S.R.L., Str.

Ciobanului nr. 133, Comuna
Mogosoaia, Judetul Ilfov, 077135,
MOGOSOAIA ROMANIA 

(540)

Viva care

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:020301; 020302;

020323; 261101; 270501; 270502;
270511; 290113;  

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

3 Cremă de mâini, cremă universală
(cosmetice).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02275
(151) 30/03/2016
(732) BRAUN ELISABETA-MARIA, Str.

Avram Iancu, nr. 45, sc. A, ap. 16,
Jud. Braşov, , BRAŞOV ROMANIA 

(540)

ŞCOALA ELEMENTARĂ DE
VÂNZĂRI

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

41 Educaţie; instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02260
(151) 30/03/2016
(732) S.C. SENSIBLU S.R.L., Str.

Ciobanului nr. 133, Comuna
Mogosoaia, Judetul Ilfov, 077135,
MOGOSOAIA ROMANIA 

(540)

Viva care

(591) Culori revendicate:roşu, galben
  
(531) Clasificare Viena:261101; 270501;

270502; 270511; 290112;  
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(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,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02261
(151) 30/03/2016
(732) BRAD ION, Calea Călăraşi nr. 300,

bl. S20, sc. 1, et. 6, ap. 24, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

PromoRace
  

(531) Clasificare Viena:240701; 240723;
270501; 270502;  

(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).
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 02262
(151) 30/03/2016
(732) BRAD ION, Calea Călăraşi nr. 300,

bl. S20, sc. 1, et. 6, ap. 24, sector 3, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) VOX LEGIS CONSULT S.R.L.,
Calea Vitan nr. 106, bl.V40, sc. 3, et.
3, ap.69, sector 3 BUCUREŞTI

(540)

NOLIEL - No Limit Electricity
  
(531) Clasificare Viena:010501; 011503;

270501; 270502;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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;
automate de vânzare (distribuitoare automate)
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ,
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; software pentru computere;
echipament pentru stingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

35 Publicitate; publicitate prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare,
transmiterea facturilor prin poştă, informaţii şi
consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori), demonstraţii cu
produse, publicitate prin corespondenţă
directă, distribuirea materialelor publicitare,
organizarea de expoziţii şi târguri în scopuri
comerciale sau publicitare, facturare,
marketing, publicitate online pe o reţea de
computere, publicitate în aer liber, prezentarea
de produse în mediile de comunicare, pentru
retail; intermedierea de achiziţii, relaţii
publice, pregătirea secţiunilor publicitare,
publicarea şi scrierea textelor publicitare;
intermediere, vânzare şi regruparea în
avantajul terţilor a produsei din clasele 7, 9,
11, 12, permiţând consumatorilor să le vadă şi
să cumpere comod; prezentarea pentru
vânzare prin toate mijloacele de comunicare,
inclusiv oniine prin intermediul unui site web
specializat, astfel încât terţii sa cunoască şi să
le achiziţioneze comod; realizarea de reclame,
anunţuri publicitare, promoţii; informaţii şi
sfaturi comerciale pentru consumatori în
legătură cu aceste produse, inclusiv servicii de
asistenţă şi consultanţă.
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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜


