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Cereri Mărci publicate în 14.12.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 08263 07/12/2016 MARCHESA CONSULT S.R.L. MUTUALIX

2 M 2016 08264 07/12/2016 MARCHESA CONSULT S.R.L. MUTUALIS

3 M 2016 08265 07/12/2016 SPOT DISTRIB S.R.L. CĂMARA cu LEGUME

4 M 2016 08266 07/12/2016 PM TOTAL SECURITY S.R.L. PM TOTAL SECURITY

5 M 2016 08267 07/12/2016 LUPAS MARIAN DOMENIUL LUPAŞ NUNTA LA
CASTEL

6 M 2016 08268 07/12/2016 ANDRONESCU MĂDĂLINA FREUDESCU UN FESTIVAL CU
TUŞĂ PSIHANALITICĂ

7 M 2016 08270 07/12/2016 S.C. D-TOYS S.R.L. BREKI

8 M 2016 08271 07/12/2016 S.C. D-TOYS S.R.L. FOTBAL CU NASTURI D-TOYS

9 M 2016 08272 07/12/2016 S.C. D-TOYS S.R.L. BROTĂCEL

10 M 2016 08273 07/12/2016 S.C. CERAMICA STIL S.R.L. CERAMICA STIL

11 M 2016 08274 07/12/2016 S.C. LAROPHARM S.R.L. LAROGRIP VAPORIN

12 M 2016 08275 07/12/2016 S.C. MONDO CONSULTING &
TRAINING S.R.L.

LA MUSCELENI

13 M 2016 08276 07/12/2016 BRATU VIOREL MISS PITESTI

14 M 2016 08277 07/12/2016 BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
S.A.

DE TOATE ÎN RATE CU
CARDUL DE CREDIT BCR

15 M 2016 08278 07/12/2016 S.C. TEODOR SUCIU S.R.L. Valea Gurghiului Lactate

16 M 2016 08279 07/12/2016 S.C. B2B MEDIA WEB S.R.L. GEROVANNA

17 M 2016 08280 07/12/2016 PĂDURARU MIHAI BeEco
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2

18 M 2016 08281 07/12/2016 COTOI MARIAN - GHEORGHE MRJUVE

19 M 2016 08282 07/12/2016 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L. Construim lumea împreună, zi de
zi

20 M 2016 08283 07/12/2016 GRAND MUSIC EVENTS S.R.L. GRAND MUSIC EVENTS

21 M 2016 08284 07/12/2016 S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.

22 M 2016 08285 07/12/2016 S.C. CREMIAL S.R.L. Meri

23 M 2016 08286 07/12/2016 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. OSTEOPTIM

24 M 2016 08287 07/12/2016 S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L. OSTEOPRIM

25 M 2016 08288 07/12/2016 AL EBADI AHMED KANDIL GLASS

26 M 2016 08289 07/12/2016 SUCIU MARCELUS LUCIAN Transylvanian School of
Hospitality

27 M 2016 08290 07/12/2016 S.C. ALBU INDUSTRIES S.R.L. ALBU

28 M 2016 08291 07/12/2016 ASEPTICA PHARMA S.R.L. Aseptica Pharma

29 M 2016 08292 07/12/2016 S.C. EUROSALT
MANUFACTURING S.R.L.

EUROSALT

30 M 2016 08293 07/12/2016 MUNICIPIUL AIUD Made in Aiud

31 M 2016 08294 07/12/2016 S.C. MED LIFE S.A. FamilyLife

32 M 2016 08295 07/12/2016 S.C. MED LIFE S.A. EasyLife

33 M 2016 08296 07/12/2016 S.C. MED LIFE S.A. Life&Go

34 M 2016 08297 07/12/2016 S.C. MED LIFE S.A. LifeAcademy

35 M 2016 08298 07/12/2016 S.C. MED LIFE S.A. MedLife Maternitatea Bucureşti

36 M 2016 08299 07/12/2016 S.C. MED LIFE S.A. MedLife. Facem Romania bine.
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37 M 2016 08300 07/12/2016 S.C. BAHTCO INVEST S.A. Saint Mary Medical Services



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 07.12.2016

(210) M 2016 08282
(151) 07/12/2016
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.,

B-dul Carol I, nr. 5, jud. Iasi, 700506,
IASI ROMANIA 

(540)

Construim lumea împreună, zi de zi

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

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;
maşini de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor.
38 Telecomunicaţii.
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 08283
(151) 07/12/2016
(732) GRAND MUSIC EVENTS S.R.L.,

Şos. Mihai Bravu, nr. 520-530, spaţiul
comercial 31, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

GRAND MUSIC EVENTS

(591) Culori revendicate:albastru, roşu,
negru

(531) Clasificare Viena:270501; 270523;
290112;  

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

41 Divertisment muzical; divertisment;
planificarea de petreceri (divertisment);
planificarea de recepţii (divertisment);
divertisment în direct; organizare de
divertisment muzical; organizare de
evenimente pentru divertisment; divertisment
de tipul festivalurilor etnice; divertisment de
tipul spectacolelor de lumini; servicii de
divertisment oferite de muzicieni; servicii de
divertisment prestate de muzicieni; servicii de
divertisment pentru marele public; servicii de
divertisment furnizate în discoteci;
divertisment de tipul reprezentaţiilor unor
orchestre; planificare şi coordonare de
petreceri (divertisment); servicii de
consultanţă în domeniul divertismentului.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08263
(151) 07/12/2016
(732) MARCHESA CONSULT S.R.L.,

Str. Turda, nr. 122, bl. 39, sc. A, et. 7,
ap. 36, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MUTUALIX

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08264
(151) 07/12/2016
(732) MARCHESA CONSULT S.R.L.,

Str. Turda, nr. 122, bl. 39, sc. A, et. 7,
ap. 36, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MUTUALIS

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

36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08284
(151) 07/12/2016
(732) S.C. QUARTZ MATRIX S.R.L.,

B-dul Carol I, nr. 5, jud. Iasi, 700506,
IASI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
2756 C)

(531) Clasificare Viena:260110; 260301;
260311;  

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

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;
maşini de calculat, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare; echipament pentru
stingerea incendiilor. 
38 Telecomunicaţii.
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 08265
(151) 07/12/2016
(732) SPOT DISTRIB S.R.L., Comuna

Bolintin Deal, nr. 40, camera 1, parter,
Jud. Giurgiu, , MĂRĂŞEŞTI
ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

CĂMARA cu LEGUME

  
(531) Clasificare Viena:050311; 050313;

190301; 250110; 270501; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Regruparea în avantajul terţilor a
produselor alimentare (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08285
(151) 07/12/2016
(732) S.C. CREMIAL S.R.L., Str. Traian

nr. 1, Judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

(540)

Meri

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

(531) Clasificare Viena:011523; 080124;
270501; 270507; 270511; 290113;  

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
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 08266
(151) 07/12/2016
(732) PM TOTAL SECURITY S.R.L.,

Aleea Reînvierii, nr. 256, Comuna
Snagov, Jud. Ilfov, , SAT
TÂNCĂBEŞTI ROMANIA 

(740) C A B I N E T  I N D I V I D U A L
PROPRIETATE INDUSTRIALA
ALECU BOGDAN, Str. Lucreţiu
Pătrăşcanu nr. 2, sc.B, ap.2, Judeţul
Bacău BACĂU

(540)

PM TOTAL SECURITY

(591) Culori revendicate:verde închis,
portocaliu

(531) Clasificare Viena:030101; 050317;
270501; 290112;  

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

45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08286
(151) 07/12/2016
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

OSTEOPTIM

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

5 Suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08267
(151) 07/12/2016
(732) LUPAS MARIAN, Str. Oborului, nr.

48, ap. 3, Jud. Arad, , ARAD
ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N Ţ I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
S.R.L., Calea Aradului nr. 33, ap.7,
judeţ Timiş TIMIŞOARA

(540)

DOMENIUL LUPAŞ NUNTA LA
CASTEL

(591) Culori revendicate:auriu, alb
(531) Clasificare Viena:050317; 240111;

240113; 240903; 240905; 240907;
270501; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această

clasă conform Clasificării de la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08287
(151) 07/12/2016
(732) S.C. ZDROVIT ROMANIA S.R.L.,

Str. Sevastopol nr. 13-17, ap. 114,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

OSTEOPRIM

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

5 Suplimente alimentare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08272
(151) 07/12/2016
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08273
(151) 07/12/2016
(732) S.C. CERAMICA STIL S.R.L., nr.

515, judeţul Suceava, , SAT
MARGINEA ROMANIA 

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

(540)

CERAMICA STIL

(591) Culori revendicate:alb, roşu
(531) Clasificare Viena:270501; 270510;

270511; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08274
(151) 07/12/2016
(732) S.C. LAROPHARM S.R.L., Şos.

Alexandriei nr. 145 A, judeţul Ilfov, ,
COMUNA BRAGADIRU ROMANIA

(540)

LAROGRIP VAPORIN

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

3 Produse cosmetice pe bază de uleiuri
esenţiale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08275
(151) 07/12/2016
(732) S.C. MONDO CONSULTING &

TRAINING S.R.L., Str. Soldat Petre
Tina nr. 5, bl. L41, sc. 2, ap. 45, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

LA MUSCELENI

(591) Culori revendicate:mov (Pantone
267C), maro (Pantone 7510C), maro
închis (Pantone 7563C), maro deschis
(Pantone 0131C)
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(531) Clasificare Viena:020723; 050105;
050116; 050714; 260114; 260115;
270501; 290113;  

(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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08288
(151) 07/12/2016
(732) AL EBADI AHMED, Str. Alexandru

Mouruzzi nr. 4, bl. B1, sc. 3, et. 7, ap.
87, sector 3, , BUCUREŞTI
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)

KANDIL GLASS

(531) Clasificare Viena:190325; 190717;
270501;  

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

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 faianţă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificarii de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii de import- export;
regruparea în avantajul terţilor a produselor
solicitate in clasa 21 (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor sa le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vânzare prin corespondenţă, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web,
prin intermediul caselor de comenzi si prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08276
(151) 07/12/2016
(732) BRATU VIOREL, Str. Cerna nr. 6,

sector 2, , BUCURESTI ROMANIA 
(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.

115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08277
(151) 07/12/2016
(732) BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ

S.A., B-dul Regina Elisabeta nr. 5,
Sector 3, 030016, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DE TOATE ÎN RATE CU CARDUL DE
CREDIT BCR

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale.
36 Servicii bancare; afaceri financiare şi
afaceri monetare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08278
(151) 07/12/2016
(732) S.C. TEODOR SUCIU S.R.L., Str.

Gheorghe Doja nr. 25, judeţul Mureş,
, GURGHIU ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

Valea Gurghiului Lactate

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

(531) Clasificare Viena:060104; 090110;
250119; 270501; 290114;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
vegetale (de provenienţă din Valea
Gurghiului).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08279
(151) 07/12/2016
(732) S.C. B2B MEDIA WEB S.R.L., Str.

Florilor nr. 262, judeţul Cluj, ,
COMUNA MIHAI VITEAZU
ROMANIA 

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS S.R.L., Str.
Mihai Veliciu, nr. 21, ap. 2, Judeţul
Cluj Cluj-Napoca

(540)

GEROVANNA

(591) Culori revendicate:verde
(531) Clasificare Viena:050516; 050520;

050521; 270501; 290103;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08268
(151) 07/12/2016
(732) ANDRONESCU MĂDĂLINA, Str.

Batişte nr. 16A, sc. 1, et. 1, ap. 5,
sector 2, 020937, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FREUDESCU UN FESTIVAL CU TUŞĂ
PSIHANALITICĂ

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

35 Publicitate; conducerea si administrarea
afacerilor; lucrări de birou; in principal
servicii de distribuire de prospecte, servicii de
comunicare publică, afişare de anunţuri
publicitare. 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; în principal organizări de
conferinţe, dezbateri, concerte, expoziţii,
proiecţii video, piese de teatru.
43 Restaurante şi cazare temporară, în
principal servicii de cafenele şi baruri, servicii
pentru servirea de cafea şi înlocuitori de cafea,
servicii pentru servirea de cacao şi înlocuitori
de cacao, servicii pentru servirea de băuturi
alcoolice şi bere, servicii pentru servirea de
ceai, servicii pentru servirea de sucuri din
fructe, siropuri, alte băuturi nealcoolice şi alte
produse pentru prepararea băuturilor, servicii
pentru servirea de ape minerale si gazoase,
servicii pentru servirea produselor de patiserie
şi cofetărie, servicii pentru servirea produselor
de tutun, articole pentru fumători, chibrituri
(alimentaţie publică).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08280
(151) 07/12/2016
(732) PĂDURARU MIHAI, Str. Barbu

Lăutaru nr. 2, bl. 21, sc. A, et. 5, ap.
21, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

BeEco
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(591) Culori revendicate:galben, negru,
verde, bleumarin

(531) Clasificare Viena:031304; 270501;
270508; 290114;  

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

7 Maşini automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
înregistratoare, maşini de calculat,
echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare; extinctoare. 
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08281
(151) 07/12/2016
(732) COTOI MARIAN - GHEORGHE,

Str. Zboina Neagră nr. 9, bl. 117, sc. 1,
et. 7, ap. 41, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MRJUVE

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08270
(151) 07/12/2016
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

BREKI

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

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; deocraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08271
(151) 07/12/2016
(732) S.C. D-TOYS S.R.L., Str. Presei nr.

8/B, Jud. Covasna, 520064, SF.
GHEORGHE ROMANIA 

(540)

FOTBAL CU NASTURI D-TOYS
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; deocratiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08289
(151) 07/12/2016
(732) SUCIU MARCELUS LUCIAN, Str.

Republicii nr. 25, Judeţul Cluj,
400015, CLUJ-NAPOCA ROMANIA

(540)

Transylvanian School of Hospitality

(591) Culori revendicate:roşu, negru
(531) Clasificare Viena:090101; 261325;

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

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08290
(151) 07/12/2016
(732) S.C. ALBU INDUSTRIES S.R.L.,

Str. Studioului nr. 7, bl. A2, et. 2, ap.
11, camera 1, Judeţul Ilfov, , BUFTEA
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)

ALBU

(591) Culori revendicate:galben pai, galben
deschis, galben închis, portocaliu
deschis, portocaliu închis, maron

(531) Clasificare Viena:010313; 050702;
270501; 270508; 290113;  

(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 (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificarii de la Nisa).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor solicitate în clasa 30 (cu excepţia
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transportului lor) permiţând consumatorilor sa
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul
site-urilor web, prin intermediul caselor de
comenzi si prin intermediul emisiunilor de
teleshoping.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08291
(151) 07/12/2016
(732) ASEPTICA PHARMA S.R.L., Str.

Vitioara nr. 89-93, sector 3,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Aseptica Pharma

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

1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
folie şi pulbere pentru pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzină pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Preparate farmaceutice, medicale şi de uz
veterinar; produse igienice pentru medicină;
alimente şi substanţe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluşi; suplimente alimentare pentru oameni
şi animale; plasturi şi materiale pentru
pansamente; materiale pentru plombarea
dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare; fungicide, ierbicide.
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;
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
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digitale de înregistrare; mecanisme pentru
aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare; membre
artificiale, ochi şi dinţi; articole ortopedice;
material de sutură.
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.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele acestora;
giuvaergerie, bijuterii, pietre preţioase;
ceasornicărie şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
15 Instrumente muzicale.
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.
18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; umbrele, umbrele de
soare; bastoane; bice şi articole de şelărie.
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.
22 Frânghii şi sfori; materiale de capitonare şi
de umplutură (cu excepţia hârtiei, cartonului,
cauciucului sau a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute; corturi,
marchize (din material textil) şi prelate; plase;
vele; saci.
23 Fire de uz textil.
24 Textile şi înlocuitori de textile; cuverturi de
pat; feţe de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
26 Dantele şi broderii, panglici şi şireturi;
nasturi, capse şi copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul
de Crăciun.
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.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
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animale vii; fructe şi legume proaspete; plante
şi flori naturale; alimente pentru animale;
malţ; cereale şi seminţe crude şi neprocesate.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08292
(151) 07/12/2016
(732) S . C .  E U R O S A L T

MANUFACTURING S.R.L., Str.
George Coşbuc nr. 257, jud. Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA 

(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

(540)

EUROSALT

 
(531) Clasificare Viena:150707; 270501;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
orez; tapioca şi sago; făină şi preparate din
cereale; pâine, produse de patiserie şi
cofetărie; îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare;
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08293
(151) 07/12/2016
(732) MUNICIPIUL AIUD, Str. Cuza Vodă

nr. 1, jud. Alba, 515200, AIUD
ROMANIA 

(540)

Made in Aiud

(591) Culori revendicate:maro (pantone
7511C, 1815C)

(531) Clasificare Viena:020917; 070103;
070106; 270501; 270511; 290112;  

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

16 Hârtie şi carton; produse de imprimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau menaj;
pensule; materiale de instruire sau învăţământ
(cu excepţia aparatelor); materiale plastice
pentru ambalat; caractere tipografice; clişee.
22 Frânghii şi sfori; materiale textile fibroase
brute; plase; vele; saci; corturi.
25 Îmbrăcăminte.
35 Publicitate; administraţie comercială.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08294
(151) 07/12/2016
(732) S.C. MED LIFE S.A., Calea Griviţei

nr. 365, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

FamilyLife

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

(531) Clasificare Viena:020901; 241301;
270501; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08295
(151) 07/12/2016
(732) S.C. MED LIFE S.A., Calea Griviţei

nr. 365, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

EasyLife

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

(531) Clasificare Viena:020901; 241301;
270501; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08296
(151) 07/12/2016
(732) S.C. MED LIFE S.A., Calea Griviţei

nr. 365, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

Life&Go

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

(531) Clasificare Viena:020901; 241301;
270501; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08297
(151) 07/12/2016
(732) S.C. MED LIFE S.A., Calea Griviţei

nr. 365, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

LifeAcademy

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

(531) Clasificare Viena:020123; 020901;
270501; 290104;  

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

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.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08298
(151) 07/12/2016
(732) S.C. MED LIFE S.A., Calea Griviţei

nr. 365, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

MedLife Maternitatea Bucureşti

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, alb

(531) Clasificare Viena:020901; 241301;
270501; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 08299
(151) 07/12/2016
(732) S.C. MED LIFE S.A., Calea Griviţei

nr. 365, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

MedLife. Facem Romania bine.

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 08300
(151) 07/12/2016
(732) S.C. BAHTCO INVEST S.A., Str.

Calea Griviţei nr. 365, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. CABINET ANI FUCIU S.R.L.,
Str. Garoafelor, bl. P53, sc. A, parter,
ap. 1, Snagov Sat, judeţul Ilfov
SNAGOV

(540)

Saint Mary Medical Services

(591) Culori revendicate:roşu, negru, alb
  
(531) Clasificare Viena:020901; 241301;

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

clase:
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 07579
(151) 11/02/2014
(732) POLICHEM S.A., 50, val Fleuri,

L - 1 5 2 6 ,  L u s s e m b u r g o
LUXEMBOURG 

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

(540)

CICLOTAU

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

3 Săpunuri care conţin ciclopirox olamine;

produse de parfumerie; uleiuri eterice;
cosmetice care conţin ciclopirox olamine;
loţiuni de păr care conţin ciclopirox olamine.
5 Preparate farmaceutice care conţin
ciclopirox olamine; produse sanitare pentru uz
medical care conţin ciclopirox olamine;
substanţe dietetice adaptate pentru uz medical
care conţin ciclopirox olamine; benzi adezive
de uz medical care conţin ciclopirox olamine;
materiale pentru bandajat care conţin
ciclopirox olamine.

˜˜˜˜˜˜˜



ERATA

Se scoate de la publicare cererea de înregistrare nr M 2016/  08213,
înregistrata in data de 05/12/2016 publicat in data de 12/12/2016, deoarece taxa de
inregistrare si publicare nu a intrat in cont OSIM.




