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Cereri M|rci publicate în data de 05.12.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2013

08643
28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. METOVOM

2 M 2013
08644

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. TRIENZ

3 M 2013
08645

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. ASPA PLUS

4 M 2013
08646

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. ASPA +

5 M 2013
08647

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. ASPA TENS

6 M 2013
08648

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. HEPATOFLUX

7 M 2013
08649

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. PROTESTRESS

8 M 2013
08650

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. PROTECARDIN - Pastila ta zilnic|

9 M 2013
08651

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. PROTEBIL

10 M 2013
08652

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. PROTEVIT

11 M 2013
08653

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. TRIFORT

12 M 2013
08654

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. TRINASAL

13 M 2013
08655

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. TRICARE

14 M 2013
08656

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. TRICAPS

15 M 2013
08657

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. TRIPANZYM

16 M 2013
08658

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. BVITA
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17 M 2013
08659

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. BIXTOTUSSIN

18 M 2013
08660

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. BIXTONASAL

19 M 2013
08661

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. BIXTOGRIPP

20 M 2013
08662

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. BIXTOVIT C

21 M 2013
08663

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. HERBA CARE

22 M 2013
08664

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. HERBAENERGY

23 M 2013
08665

28.11.2013 S.C. BIOFARM S.A. PROTECARE

24 M 2013
08666

28.11.2013 S.C. CLEAN HOUSE S.R.L. cleanstore

25 M 2013
08667

28.11.2013 S.C. AQUATOOLS JIMIX S.R.L. AQUATOOLS www.aquatools.ro
ROMANIA

26 M 2013
08668

28.11.2013 FEDERATIA PATRONALA
ROMANA DIN INDUSTRIA
ALIMENTARA

RA ROMALIMENTA

27 M 2013
08669

28.11.2013 S.C. KMW SYSTEMS S.R.L. kmw systems

28 M 2013
08670

28.11.2013 S.C. KAFTAN S.R.L. COMPLEX CASA VENUS LOCATIA
PERFECTA PENTRU UN
EVENIMENT REUSIT

29 M 2013
08671

28.11.2013 AGENTIA NATIONALA DE
ADMINISTRARE FISCALA

ANAF AgenÛia NaÛional| de
Administrare Fiscal|

30 M 2013
08672

28.11.2013 S.C. SOFTWARE CONSULT
S.R.L.

PIXEL TRAP

31 M 2013
08673

28.11.2013 ADRIAN GRAJDEANU TooN SPARK

32 M 2013
08674

28.11.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. Puffy pets Úop|il|

33 M 2013
08675

28.11.2013 S.C. NORIEL IMPEX S.R.L. Puffy pets
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34 M 2013
08676

28.11.2013 CIOTEA BOGDAN Brutaria Din Sat de Verde paine si
patiserie artizanala traditie din 1924

35 M 2013
08678

28.11.2013 S.C. WELL-BEING
CONSULTING COMPANY
S.R.L.

casa Bun|st|rii

36 M 2013
08679

28.11.2013 S.C. FARMACEUTICA
REMEDIA S.A.

Remedia Farmaceutica REMEDIA
S.A.

37 M 2013
08680

28.11.2013 S.C. FARMACEUTICA
REMEDIA S.A.

Farmaciile Remedia

38 M 2013
08681

28.11.2013 S.C. BRICOSTORE ROMANIA
S.A.

ARIVAJ CANTIT{ÚI LIMITATE

39 M 2013
08682

28.11.2013 STOICA FILIP ELF EXPERT

40 M 2013
08683

28.11.2013 S.C. OILL SUGAR COMPANY
S.R.L.

Mariofri

41 M 2013
08684

28.11.2013 S.C. ESTUAR S.R.L. ESTUAR

42 M 2013
08685

28.11.2013 BARBU STELIAN-SORIN VEROPAN-CALITATEA ESTE
PAINEA NOASTRA!

43 M 2013
08686

28.11.2013 S.C. AUTO BRAND S.R.L. AUTO BRAND SIGURANTA
MISCARII

44 M 2013
08687

28.11.2013 S.C. INTEGRA S.R.L. INTEGRA Calitatea c|rnii BLACK
ANGUS CU ADEV{RAT FRAGED{

45 M 2013
08688

28.11.2013 S.C. INTEGRA S.R.L. INTEGRA Calitatea c|rnii BLACK
ANGUS STEAK BURGER

46 M 2013
08689

28.11.2013 S.C. TITAN SERVSECURITY
S.R.L.

TS

47 M 2013
08690

28.11.2013 S.C. GUARDIA SECURITY
SYSTEM S.R.L.

GUARDIA SECURITY SYSTEM

48 M 2013
08692

28.11.2013 S.C. CRAMELE RECAS S.A. CONAC AMBROZY

49 M 2013
08693

28.11.2013 S.C. HELP NET FARMA S.A. Help vet

50 M 2013
08694

28.11.2013 S.C. HELP NET FARMA S.A. Help vet
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51 M 2013
08695

28.11.2013 S.C. GRUP SIGMA DOCTOR
GSM S.R.L.

DOCTOR GSM

52 M 2013
08697

28.11.2013 PASCU CRISTIAN-GABRIEL CEL MAI BUN MAKE UP ARTIST
DIN ROMANIA

53 M 2013
08698

28.11.2013 S.C. OSTROVIT S.A. NAIADA

54 M 2013
08699

28.11.2013 RADU MARIN PRIM BANK

55 M 2013
08700

28.11.2013 DRAGNEA ROMELIA CARE ESTE EVERESTUL TAU?
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(210) M 2013 08665
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTECARE

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

3 Produse cosmetice, produse pentru îngrijirea
gurii, produse pentru îngrijirea părului,
produse pentru igiena externă, uleiuri
esenţiale.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08653
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRIFORT
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08654
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRINASAL
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08666
(151) 28.11.2013
(732) S.C. CLEAN HOUSE S.R.L., Str.

Unirii nr. 114, et. 1, Judeţul Ilfov, ,
MĂGURELE ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
                

cleanstore
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse de curăţenie şi pentru menaj,
prezentarea on line a acestora prin intermediul
unui site web specializat, realizarea de
reclame, anunţuri publicitare, promoţii pentru
produsele menţionate, astfel încât terţii să le
cunoască şi să le achiziţioneze comod.
38 Telecomunicaţii, în special telecomunicaţii
de informaţii (inclusiv prin pagini web) şi
transmiterea de mesaje prin intermediul unui
site web.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08655
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRICARE
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08656
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRICAPS
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08667
(151) 28.11.2013
(732) S.C. AQUATOOLS JIMIX S.R.L.,

Str. Moscovei nr. 19, ap. 5, Judeţul
Bihor, , ORADEA ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
                     

AQUATOOLS www.aquatools.ro
ROMANIA
(531) Clasificare Viena:260118; 270511;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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29 Produse alimentare pe bază de peşte.
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor a
produselor şi echipamentelor de şi pentru
acvacultura, precum şi prezentarea on line a
acestora prin intermediul unui site web
specializat, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii pentru produsele
menţionate, astfel încât terţii să le cunoască şi
să le achiziţioneze comod.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08689
(151) 28.11.2013
(732) S.C. TITAN SERVSECURITY

S.R.L., Str. Gladiolei nr. 4, bl. 6bis,
sc. A, ap. 2, judeţul Olt, , SLATINA
ROMANIA 

(540)
                           

TS

 
(531) Clasificare Viena:260118; 260318;

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

clase:
45 Servicii de siguranţă pentru protecţia
bunurilor şi indivizilor. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08657
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRIPANZYM
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08658
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BVITA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08690
(151) 28.11.2013
(732) S.C. GUARDIA SECURITY

SYSTEM S.R.L., Str. P-ţa Cetăţii nr.
18, judeţul Bihor, , ORADEA
ROMANIA 

(540)

                   

GUARDIA SECURITY SYSTEM

(591) Culori revendicate:alb, roşu, negru
  
(531) Clasificare Viena:030717; 260418;

270507; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. 
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
45 Servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08668
(151) 28.11.2013
(732) FEDERATIA PATRONALA

ROMANA DIN INDUSTRIA
ALIMENTARA, Str. Aviator Petre
Creţu nr. 49, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
                      

RA ROMALIMENTA
  
(531) Clasificare Viena:050314; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse din hârtie şi carton, publicaţii,
reviste, broşuri, cărţi, fotografii, materiale
publicitare, articole de birou.
35 Informaţii şi consiliere pentru afaceri,
consiliere şi asistenţă în managementul
afacerilor comercial şi industrial, consultanţă
profesională în afaceri, informaţii, sfaturi şi
consiliere comercială pentru consumatori,
studii şi cercetare de marketing, precum şi alte
servicii de administraţie comercială şi lucrări
de birou; publicitate referitoare la produsele şi
serviciile educative, de informare şi de
instruire, prezentarea acestor produse/servicii
prin toate mijloacele de comunicare, inclusiv
on line prin intermediul unui site web
specializat.
3 8
Telecomunicaţii,înspecialtelecomunicaţiidei
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transmiterea de mesaje prin intermediul unui
site web.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08659
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIXTOTUSSIN

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08660
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
BIXTONASAL

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice

pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08669
(151) 28.11.2013
(732) S.C. KMW SYSTEMS S.R.L., Str.

Eternitate nr. 5, ap. 10, bl. 306, Judeţul
Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
              

kmw systems

(531) Clasificare Viena:260101; 270502;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Comercializarea (vânzare en gros sau en
detail) şi regruparea în avantajul terţilor de
produse şi echipamente electronice şi
accesoriile acestora, prezentarea pentru
vânzare şi vânzarea 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,
sfaturi comerciale şi servicii de asistenţă
comercială pentru consumatori, în legătură cu
acestea, naţionale şi/sau din import; activităţi
de import-export cu produse, echipamente şi
accesorii de tipul celor sus-mentionate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08661
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIXTOGRIPP

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08692
(151) 28.11.2013
(732) S.C. CRAMELE RECAS S.A.,

Complex de Vinificaţie, CP1, Jud.
Timiş, 307340, RECAŞ ROMANIA 

(740) S.C. CABINET M OPROIU S.R.L.,
str. Popa Savu nr. 42, sector 1
BUCUREŞTI

(540)

CONAC AMBROZY
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08662
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BIXTOVIT C
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08670
(151) 28.11.2013
(732) S.C. KAFTAN S.R.L., Str. 13

Decembrie nr. 17, Judeţul Braşov, ,
BRAŞOV ROMANIA 

(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)
                       

COMPLEX CASA VENUS LOCATIA
PERFECTA PENTRU UN EVENIMENT
REUSIT

 
(531) Clasificare Viena:020122; 020322;

270515;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

41 Divertisment, activităţi sportive şi
culturale.
43 Restaurante şi servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08678
(151) 28.11.2013
(732) S.C. WELL-BEING CONSULTING

COMPANY S.R.L., Str. Novaci nr. 5,
bl. P55, sc. 2, et. 4, ap. 40, sector 5, ,
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)
                    

casa Bunăstării

(591) Culori revendicate:violet, portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:020123; 270507;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; regruparea în
avantajul terţior, a diverselor produse
(exceptând transportul) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod; comercializarea acestor produse

prin intermediul site-urilor web, participarea
la târguri şi expoziţii în scop comercial şi
publicitar, servicii de import export.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08693
(151) 28.11.2013
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

George Constantinescu nr.2, sector 2,
, BUCURESTI ROMANIA 

(540)
            

Help vet

(591) Culori revendicate:portocaliu
  
(531) Clasificare Viena:260101; 260118;

290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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;
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fungicide, erbicide.
16 Publicaţii periodice, tipărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, postere, pliante,
cataloage, broşuri, produse de imprimerie,
fotografii, materiale publicitare, materiale de
instruire şi învăţământ, clişee, carton şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase, produse de imprimerie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; servicii editoriale şi redacţionale;
regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor  de uz veterinar ,
parafarmaceutice, suplimente alimentare, în
lanţ de magazine (farmacii), (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08663
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HERBA CARE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, produse pentru îngrijirea
gurii, produse pentru îngrijirea părului;
produse pentru igiena externă, uleiuri
esenţiale.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente

şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08664
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HERBAENERGY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
3 Produse cosmetice, produse pentru îngrijirea
gurii, produse pentru îngrijirea părului;
produse pentru igiena externă, uleiuri
esenţiale.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical, substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08679
(151) 28.11.2013
(732) S.C. FARMACEUTICA REMEDIA

S.A., Str. Dorobanţilor nr. 43, Judeţul
Hunedoara ,  330160,  DEVA
ROMANIA 

(540)
                 

Remedia Farmaceutica REMEDIA S.A.

(591) Culori revendicate:albastru, verde

  
(531) Clasificare Viena:050313; 270508;

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

clase:
5 Produse farmaceutice şide uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice; plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08671
(151) 28.11.2013
(732) AGENTIA NATIONALA DE

ADMINISTRARE FISCALA, Str.
Apolodor nr. 17, sector 5, 050741,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
               

ANAF Agenţia Naţională de
Administrare Fiscală

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:240101; 270502;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Servicii de relaţii publice; servicii privind
administrarea de declaraţii de impunere pentru
impozite şi taxe; servicii de publicitate,
reclamă şi promovare prin intermediul
materialelor publicitare (distribuire de pliante
tipizate); servicii de management (elaborarea
de strategii de dezvoltare şi soluţii de reformă
în domeniul ad-tiv) servicii de audit; servicii
de recrutare, angajare de personal; servicii de
resurse umane; servicii de management al
performanţei personalului; lucrări de birou
(întocmire de documente de plată, încasare a
creanţelor fiscale, verificarea de documente
fiscale şi contabile; întocmirea de declaraţii
fiscale; contabilitate; gestionarea de fişiere
informatice cu datele privind impozitele şi
taxele contribuabililor).
36 Servicii privind colectarea de fonduri;
servicii de contabilitate; servicii privind
evaziunile fiscale; servicii vamale; control
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vamal şi inspecţie vamală; servicii privind
controlul financiar; servicii de plăţi; servicii
de încasări; servicii financiare (analiză
financiară); servicii de management în
domeniul fiscal; servicii de debitare şi de
creditare a impozitelor şi taxelor; servicii
privind stingerea obligaţiilor de plată; servicii
de înregistrări de_ debite şi credite
(înregistrări fiscale) prin mijloace electronice,
încasări şi plăţi de taxe.
38 Servicii de comunicare electronice privind
transmiterea de comunicaţii (informaţii) către
contribuabili privind impozitel şi taxele.
40 Servicii de tipărire a formularelor şi
imprimatelor specifice domeniului fiscal.
41 Servicii de instruire şi educare a
personalului; organizarea de programe de
perfecţionare (instruire) a personalului în
domeniul fiscal.
42 Servicii de implementare şi elaborare a
proiectelor de dezvoltare în domeniul
informatic; crearea şi menţinerea de şite-uri
web prin interemediul internetului.
45 Servicii juridice, servicii de recuperare de
creanţe bugetare; cercetări judiciare; servicii
privind aplicarea legislaţiei în vigoare
elaborare şi avize de proiecte de acte
normative în domeniul fiscal.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08680
(151) 28.11.2013
(732) S.C. FARMACEUTICA REMEDIA

S.A., Str. Dorobanţilor nr. 43, Judeţul
Hunedoara ,  330160,  DEVA
ROMANIA 

(540)
                   

Farmaciile Remedia

(591) Culori revendicate:albastru, verde
  
(531) Clasificare Viena:050313; 270508;

290112;  
(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 şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice; material de sutură.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08682
(151) 28.11.2013
(732) STOICA FILIP, Aleea George

Cristian Stanciu nr. 1, bl. V91, sc. 1,
ap. 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)
                         

ELF EXPERT

(591) Culori revendicate:albastru, roşu
  
(531) Clasificare Viena:270514; 270515;

270519; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08672
(151) 28.11.2013
(732) S.C. SOFTWARE CONSULT

S.R.L., Aleea Someşul Rece nr. 4-12,
bl. 5, ap. 16, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                  

PIXEL TRAP

(591) Culori revendicate:portocaliu (pantone
716 C), mov (pantone 2607 C, pantone
2602 C, pantone 2582 C, pantone
2627 C, pantone 2612 C)

  
(531) Clasificare Viena:260401; 270502;

270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; software pentru computere.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
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.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse in data
28.11.2013

16

(210) M 2013 08683
(151) 28.11.2013
(732) S.C. OILL SUGAR COMPANY

S.R.L., Str. Caracal nr. 254D, bl. A,
sc. 7, ap. 4, Sat Malu Mare, Jud. Dolj,
,  COMUNA MALU MARE
ROMANIA 

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

(540)
                 

Mariofri

(591) Culori revendicate:verde, galben, roşu
  
(531) Clasificare Viena:050504; 250119;

270502; 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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08673
(151) 28.11.2013
(732) ADRIAN GRAJDEANU, Str.

Rozelor nr. 13bis, bl. E, sc. C, ap. 33,
Judeţul Constanţa, , MANGALIA
ROMANIA 

(540)
                     

TooN SPARK

(591) Culori revendicate:verde deschis
(pantone 331C), verde (pantone 3258
C), roz (pantone 7423 C), roşu
(pantone 7418 C), verde (pantone
7489C)

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270508;

270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Software pentru calculatoare.
41 Educaţie; instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08684
(151) 28.11.2013
(732) S.C. ESTUAR S.R.L., Str. Mihai

Bravu nr. 403, Jud. Brăila, , BRĂILA
ROMANIA 

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

(540)
                 

ESTUAR

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:010506; 241725;

270508; 290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08674
(151) 28.11.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                    

Puffy pets Ţopăilă

(591) Culori revendicate:roz, albastru, violet
  
(531) Clasificare Viena:020901; 020919;

270503; 270508; 270509; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08675
(151) 28.11.2013
(732) S.C. NORIEL IMPEX S.R.L., Str.

Lainici nr. 11, sector 1, 012251,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                        

Puffy pets

(591) Culori revendicate:roz, albastru
  
(531) Clasificare Viena:020901; 020919;

270503; 270511; 290112;  
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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; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08685
(151) 28.11.2013
(732) BARBU STELIAN-SORIN, Str.

Fraţii Goleşti, nr. 112, bl. 61IVA, sc.
1, ap. 14, Jud. Dolj, , CRAIOVA
ROMANIA 

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

(540)

VEROPAN-CALITATEA ESTE
PAINEA NOASTRA!

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată 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.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08694
(151) 28.11.2013
(732) S.C. HELP NET FARMA S.A., Str.

George Constantinescu nr.2, sector 2,
, BUCURESTI ROMANIA 

(540)
               

Help vet

(591) Culori revendicate:portocaliu, verde
  
(531) Clasificare Viena:0302; 270502;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
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.
16 Publicaţii periodice, tipărituri, magazine,
ghiduri, cărţi ghid, imprimate, postere, pliante,
cataloage, broşuri, produse de imprimerie,
fotografii, materiale publicitare, materiale de
instruire şi învăţământ, clişee, carton şi
produse din aceste materiale neincluse în alte
clase, produse de imprimerie.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou; servicii editoriale şi redacţionale;
regruparea în avantajul terţilor a
medicamentelor  de uz veterinar ,
parafarmaceutice, suplimente alimentare, în
lanţ de magazine (farmacii), (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii farmaceutice. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08676
(151) 28.11.2013
(732) CIOTEA BOGDAN, Str. Zambilei

nr. 10, Sat Ostratu, judeţul Ilfov,
077066, CORBEANCA ROMANIA 

(540)
                     

Brutaria Din Sat de Verde paine si
patiserie artizanala traditie din 1924

(531) Clasificare Viena:080101; 260418;
270515;  

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

30 Pâine, patiserie şi cofetărie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08686
(151) 28.11.2013
(732) S.C. AUTO BRAND S.R.L., Şos.

Alexandriei nr. 335BIS, Jud. Ilfov, ,
BRAGADIRU ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)

AUTO BRAND SIGURANTA MISCARII

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08687
(151) 28.11.2013
(732) S.C. INTEGRA S.R.L., Str.

Cartierului nr. 2, 2A, 2B, jud. Ilfov, ,
CHITILA ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)
                      

INTEGRA Calitatea cărnii BLACK
ANGUS CU ADEVĂRAT FRAGEDĂ
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(591) Culori revendicate:roşu, albastru,
verde, galben, gri, negru, alb

  
(531) Clasificare Viena:030401; 250119;

270524; 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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08695
(151) 28.11.2013
(732) S.C. GRUP SIGMA DOCTOR

GSM S.R.L., Sat Mirceştii Noi,
judeţul Vrancea, 627398, COM.
VÂNĂTORI ROMANIA 

(540)

DOCTOR GSM
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Repararea echipamentelor de comunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08688
(151) 28.11.2013
(732) S.C. INTEGRA S.R.L., Str.

Cartierului nr. 2, 2A, 2B, jud. Ilfov, ,
CHITILA ROMANIA 

(740) BRAND LEADER S.R.L., Str.
Constantin Lacea, nr. 12-14, birou 2,
Jud. Braşov BRAŞOV

(540)
                    

INTEGRA Calitatea cărnii BLACK
ANGUS STEAK BURGER

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

  
(531) Clasificare Viena:080725; 250119;

270524; 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.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08697
(151) 28.11.2013
(732) PASCU CRISTIAN-GABRIEL,

Aleea Frt. Constantin Tudor nr. 14B,
sc. 1, ap. 1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                

CEL MAI BUN MAKE UP ARTIST DIN
ROMANIA
  
(531) Clasificare Viena:020904; 100515;

100517;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Produse de hârtie şi carton, imprimate,
publicaţii, cărţi de specialitate, broşuri,
fotografii, autocolante, postere, cursuri,
manuale. 
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; tratamentul textelor, servicii de
redactare şi editare a textelor publicitare. 
41 Activitate educaţională în şcoli de
cosmetică şi/sau machiaj; organizare de
seminarii, workshop-uri, training-uri, stagii de
formare profesională în domeniul de
cosmetică şi/sau machiaj; organizare de
concursuri în domeniu.
44 Servicii oferite de machiori, de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08698
(151) 28.11.2013
(732) S.C. OSTROVIT S.A., Str. Regiei nr.

1, Jud. Constanţa, , OSTROV
ROMANIA 

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

(540)

NAIADA
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08681
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BRICOSTORE ROMANIA

S.A., Calea Giuleşti nr.1-3, et.2, sector
6, , BUCURESTI ROMANIA 

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

(540)
                  

ARIVAJ CANTITĂŢI LIMITATE
(591) Culori revendicate:galben, roşu, alb,

negru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 290114;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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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 călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e 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
foiţe şi sub formă de pudră 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
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru 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; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele acţionate
manual; incubatoare pentru ouă, distribuitoare
automate.
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
sunetelui sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
compact discuri, DVD-uri şi alţi suporţi de
înregistrare digitală, mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratareainformaţiei şi calculatoare; software
pentru calculatoare, extinctoare.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, dentare şi veterinare, membre, ochi
şi dinţi artificiali; articole ortopedice;
materiale 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.
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14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, sauplacate cu
acestea,necuprinse în alte clase; giuvaergerie,
bijuterii, pietrepreţioase; ceasornicărie şi
instrumente pentru măsurarea timpului.
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din
aceste materiale necuprinse în alte clase; 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; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
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 pentru
construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă
necuprinse în alte clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (necuprinse în alte clase); materiale de
umplutură (cu exceptia cauciucului sau a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi 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 de
sport necuprinse în alte clase; 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 şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
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 Cereale şi produse agricole, horticole şi
forestiere, necuprinse în alte clase; animale
vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante
şi flori naturale; alimente pentru animale,
malţ.
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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.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun; articole pentru fumători; chibrite.
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
marfurilor, 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 de 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 indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08699
(151) 28.11.2013
(732) R A D U  M A R I N ,  S p l a i u l

Independenţei nr. 202B, 060023,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                     

PRIM BANK

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

  
(531) Clasificare Viena:260101; 270502;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Servicii financiare de lichidare a afacerilor;
invest i ţ i i  de capital ;  consultan ţă
financiară;consultanţă pentru asigurări; birou
de credite; servicii de carduri de credit;
emiterea cardurilor de credit; servicii de
carduri de debit; depozite de valori; evaluare
financiară; schimb de bani; evaluare
financiară; sponsorizare financiară; servicii de
finanţare; investiţii de fonduri; garanţii;
finanţarea contractelor în rate; asigurări
finaciare; împrumuturi în rate; împrumuturi
contra garanţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08643
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

METOVOM

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi adminstrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08644
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TRIENZ

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi adminstrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08645
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASPA PLUS

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi adminstrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08646
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASPA +

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi adminstrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08647
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASPA TENS

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi adminstrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08648
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HEPATOFLUX

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi adminstrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08649
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTESTRESS

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi adminstrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08650
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTECARDIN - Pastila ta zilnică
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi adminstrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08651
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTEBIL
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi adminstrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08652
(151) 28.11.2013
(732) S.C. BIOFARM S.A., Str. Logofătul

Tăutu nr. 99, sector 3, 031212,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

PROTEVIT
 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe de
uz medical; alimente pentru sugari; alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar; suplimente dietetice
pentru uz uman.
35 Publicitate; conducerea şi adminstrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2013 08700
(151) 28.11.2013
(732) DRAGNEA ROMELIA, Str.

Romanaa nr. 1, bl. D2A, ap. 9, et. 2,
ac.A, judeţul Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

CARE ESTE EVERESTUL TAU?

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08400
(151) 20.07.2007
(732) CONCEPT FOUNDATION

LIMITED,, 135 Bonham Strand
R o a d ,  ,  S H U E N G  WA N G
HONG-KONG 

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

(540)
MEDABON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Substanţe care induc avortul şi contraceptive
orale.

˜˜˜˜˜˜˜


