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Cereri M|rci publicate în data de 28.08.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

05599
21.08.2013 GEORGE VLADIMIR IVASCU Pepiniera de Talente

2 M 2013
05722

21.08.2013 S.C. BIMATICS S.R.L. Keymatics

3 M 2013
05723

21.08.2013 S.C. BIMATICS S.R.L. Bimatics

4 M 2013
05779

21.08.2013 S.C. DARIA PROTECT S.R.L. DP DARIA PROTECT

5 M 2013
05787

21.08.2013 NEGRU RUSEN COSTICA MIRSAND

6 M 2013
05829

21.08.2013 S.C. SWISS SECURITY S.R.L.

7 M 2013
05832

21.08.2013 S.C. NATUREVO S.R.L. CODICEVO

8 M 2013
05833

21.08.2013 S.C. NATUREVO S.R.L. ENERGEVO

9 M 2013
05834

21.08.2013 S.C. NATUREVO S.R.L. EVOBOR

10 M 2013
05835

21.08.2013 S.C. NATUREVO S.R.L. EVOSTICK

11 M 2013
05836

21.08.2013 S.C. NATUREVO S.R.L. FINALEVO

12 M 2013
05837

21.08.2013 S.C. NATUREVO S.R.L. MATUREVO

13 M 2013
05838

21.08.2013 S.C. NATUREVO S.R.L. REZISTEVO

14 M 2013
05839

21.08.2013 S.C. ALBALACT S.A. BRÂNZ{ TOPIT{ DE ALBALACT cu
smântân|

15 M 2013
05840

21.08.2013 S.C. MONDO DI PASTA S.R.L. F{R{ BAZACONII

16 M 2013
05841

21.08.2013 S.C. CEDES CERCETARE
DEZVOLTARE S.R.L.

ASOCIATIA NATIONALA PENTRU
CALITATEA SERVICIILOR DIN
TURISM - ANCST
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17 M 2013
05844

21.08.2013 S.C. CARAVANA
PERSONAJELOR S.R.L.

URSITOARE LUX

18 M 2013
05845

21.08.2013 S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY
S.R.L.

BONFRUTTI

19 M 2013
05846

21.08.2013 S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY
S.R.L.

BONCHOCO

20 M 2013
05847

21.08.2013 S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY
S.R.L.

BONCARAMELO

21 M 2013
05848

21.08.2013 S.C. VALROM INDUSTRIE
S.R.L.

Agri KIT

22 M 2013
05849

21.08.2013 S.C. KARMA NIGHT-CLUB
SOLUTIONS S.R.L.

CASCADA

23 M 2013
05850

21.08.2013 MEDELEANU FLORIN JAMILLA

24 M 2013
05851

21.08.2013 CRISTIAN ALEXANNDRA IBERICA

25 M 2013
05852

21.08.2013 S.C. THEO GRIG MEDIA PRO
S.R.L.

STAR MUSIC BAND

26 M 2013
05854

21.08.2013 COLIN MARIA VIVIANA MARIA MARINESCU

27 M 2013
05855

21.08.2013 S.C. EUROCONTACT SERV
IMPEX S.R.L.

360/ SPA

28 M 2013
05856

21.08.2013 S.C. EUROMENTOR
DEVELOPMENT S.R.L.

KOOL SPORT

29 M 2013
05857

21.08.2013 S.C. S.M.D. ANIMAL FOOD
S.R.L.

Hambarul lu' Eustache

30 M 2013
05861

21.08.2013 NHP Natural Health Pharma
Limited

MUVON

31 M 2013
05862

21.08.2013 S.C. POLICOLOR S.A. UBERT Die Auto Losung

32 M 2013
05863

21.08.2013 LITA OVIDIU INTERNATIONAL CENTER
PROVIDING SERVICES

33 M 2013
05864

21.08.2013 LITA OVIDIU INTERNATIONAL CENTER OF
COMMERCE

34 M 2013
05865

21.08.2013 LITA OVIDIU INTERNATIONAL CENTER OF
TOURISM
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35 M 2013
05866

21.08.2013 S.C. DELTA STUDIO S.R.L. SMART LUXURY

36 M 2013
05867

21.08.2013 ALINA MOVILA PFA NANNA.RO

37 M 2013
05868

21.08.2013 ALINA MOVILA PFA NANNA

38 M 2013
05869

21.08.2013 ALINA MOVILA PFA nanna
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(210) M 2013 05599
(151) 21.08.2013
(732) GEORGE VLADIMIR IVASCU,

Str. Ion Brezoianu nr. 53A, et. 1, ap. 4,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                  

Pepiniera de Talente

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

 (531) Clasificare Viena:010115; 020505;
020716; 270501;  

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

41 Educaţie; instruire; activităţi culturale.
˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05722
(151) 21.08.2013
(732) S.C. BIMATICS S.R.L., Centrul de

Afaceri Sibiu, Turn A, str. Nicolaus
Olahus nr. 5, judeţul Sibiu, 550370,
SIBIU ROMANIA 

(540)
              

Keymatics

(591) Culori revendicate:gri (pantone Cool
Grey 10C), albastru (pantone 300C)

(531) Clasificare Viena:260407; 270502;
290112;  

(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,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; 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; aparate şi instrumente de cercetare
ştiinţifică de laborator; aparate şi instrumente
utilizate pentru comanda navelor, aparate şi
instrumente de măsură şi transmitere a
ordinelor; raportoare; maşini pentru carduri
perforate; programe de calculator de orice tip,
indiferent de suportul de înregistrare sau
difuzare, programe înregistrate pe suport
magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.
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; servicii
oferite de persoane, cu titlu individual sau
colectiv, referitor la aspecte teoretice şi
practice ale unor domenii complexe de
activitate; aceste servicii sunt prestate de
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reprezentanţi ai unor profesiuni cum sunt:
chimişti, fizicieni, ingineri, programatori;
servicii oferite de ingineri care efectuează
evaluări, estimări, cercetări şi rapoarte în
domeniile stiinţific şi tehnologic; servicii de
cercetare ştiinţifică în scopuri medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05723
(151) 21.08.2013
(732) S.C. BIMATICS S.R.L., Centrul de

Afaceri Sibiu, Turn A, str. Nicolaus
Olahus nr. 5, judeţul Sibiu, 550370,
SIBIU ROMANIA 

(540)
             

Bimatics

(591) Culori revendicate:gri (pantone Cool
Grey 10C), roşu (pantone 200C)

(531) Clasificare Viena:260409; 270511;
290112;  

(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,
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de
înregistrare; 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; aparate şi instrumente de cercetare
ştiinţifică de laborator; aparate şi instrumente
utilizate pentru comanda navelor, aparate şi
instrumente de măsură şi transmitere a
ordinelor; raportoare; maşini pentru carduri
perforate; programe de calculator de orice tip,
indiferent de suportul de înregistrare sau
difuzare, programe înregistrate pe suport
magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.
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; servicii
oferite de persoane, cu titlu individual sau
colectiv, referitor la aspecte teoretice şi
practice ale unor domenii complexe de
activitate; aceste servicii sunt prestate de
reprezentanţi ai unor profesiuni cum sunt:
chimişti, fizicieni, ingineri, programatori;
servicii oferite de ingineri care efectuează
evaluări, estimări, cercetări şi rapoarte în
domeniile stiinţific şi tehnologic; servicii de
cercetare ştiinţifică în scopuri medicale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05787
(151) 21.08.2013
(732) NEGRU RUSEN COSTICA, Calea

Bucureşti nr. 7, bl. 42, sc. B, ap. 10,
judeţul Braşov, 500326, BRASOV
ROMANIA 

(540)

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

13 Arme de foc; muniţie şi proiectile; rachete;
lansatoare rachete; capse; fitile; explozivi;
materiale pirotehnice; artificii.
42 Servicii de cercetare, proiectare şi
dezvoltare în domeniile ştiinţelor naturale,
ingineriei şi tehnologiei industriale; servicii de
analiză şi de cercetare industrială; proiectare,
dezvoltare, instalare şi mentenanţă software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05779
(151) 21.08.2013
(732) S.C. DARIA PROTECT S.R.L., Bd.

1 Mai nr. 105, bl. A, sc. A, et. 4, ap.
4 0 4 ,  j u d e ţu l  C o n s t a n ţa ,  ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)
           

DP DARIA PROTECT

(591) Culori revendicate:negru, ocru
(531) Clasificare Viena:090110; 230125;

240115; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
45 Servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05829
(151) 21.08.2013
(732) S.C. SWISS SECURITY S.R.L.,

B-dul Biruinţei nr. 85, Subsol, Cam. 8,
judeţul Ilfov, , PANTELIMON
ROMANIA 

(540)
            

(591) Culori revendicate:roşu, gri
(531) Clasificare Viena:260409; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05832
(151) 21.08.2013
(732) S.C. NATUREVO S.R.L., Str. Ion

Urdareanu nr. 34, etaj 6, sector 5,
050688, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice şi biologice utilizate în
agricultură, horticultură şi silvicultură.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate numai în domeniu; regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputuri pentru agricultură, adică produse
pentruproteţia plantelor, fertilizanţi de sol şi
foliari, bioregulatori, stimulatori de creştere şi
metabolism, sămânţă (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Asistenţă tehnică şi soluţii tehnologice în
domeniul agriculturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05833
(151) 21.08.2013
(732) S.C. NATUREVO S.R.L., Str. Ion

Urdareanu nr. 34, etaj 6, sector 5,
050688, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

ENERGEVO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice şi biologice utilizate în
agricultură, horticultură şi silvicultură.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate numai în domeniu; regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputuri pentru agricultură, adică produse
pentruproteţia plantelor, fertilizanţi de sol şi
foliari, bioregulatori, stimulatori de creştere şi

metabolism, sămânţă  (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Asistenţă tehnică şi soluţii tehnologice în
domeniul agriculturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05855
(151) 21.08.2013
(732) S.C. EUROCONTACT SERV

IMPEX S.R.L., Calea Turzii nr.
43-45-47-49, bl. Corpul B, judeţul
Cluj, , CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

360/ SPA

(591) Culori revendicate:alb, verde, albastru
(531) Clasificare Viena:260101; 270508;

270711; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii medicale; veterinare; de igienă şi
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05834
(151) 21.08.2013
(732) S.C. NATUREVO S.R.L., Str. Ion

Urdareanu nr. 34, etaj 6, sector 5,
050688, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

EVOBOR

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice şi biologice utilizate în
agricultură, horticultură şi silvicultură.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate numai în domeniu; regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputuri pentru agricultură, adică produse
pentruproteţia plantelor, fertilizanţi de sol şi
foliari, bioregulatori, stimulatori de creştere şi
metabolism, sămânţă (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Asistenţă tehnică şi soluţii tehnologice în
domeniul agriculturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05856
(151) 21.08.2013
(732) S . C .  E U R O M E N T O R

DEVELOPMENT S.R.L., Str. G.
Bilaşcu nr. 109, Jud. Cluj, 400489,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) INTEGRATOR CONSULTING
S.R.L., Str. Dunării nr. 25, bl. C1, ap.
5, Jud. Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

KOOL SPORT

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Publicaţii electronice descărcabile.
16 Publicaţii diverse.
35 Servicii de publicitate; servicii de
publicitate on-line; servicii de publicitate în
publicaţii, pe posturi de radio şi televiziune
sau pe site-uri; servicii de publicitate pe
site-uri sau de teleshopping.
38 Telecomunicaţii; servicii de difuzare de
programe de radio şi televiziune. 
41 Servicii de educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale,
editarea, publicarea, exploatareapublicaţiilor,
inclusiv a celor electronice on-line
nedescărcabile, publicaţii on-line.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21.08.2013

9

(210) M 2013 05835
(151) 21.08.2013
(732) S.C. NATUREVO S.R.L., Str. Ion

Urdareanu nr. 34, etaj 6, sector 5,
050688, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

EVOSTICK

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

1 Produse chimice şi biologice utilizate în
agricultură, horticultură şi silvicultură.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate numai în domeniu; regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputuri pentru agricultură, adică produse
pentruproteţia plantelor, fertilizanţi de sol şi
foliari, bioregulatori, stimulatori de creştere şi
metabolism, sămânţă (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Asistenţă tehnică şi soluţii tehnologice în
domeniul agriculturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05836
(151) 21.08.2013
(732) S.C. NATUREVO S.R.L., Str. Ion

Urdareanu nr. 34, etaj 6, sector 5,
050688, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

FINALEVO

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

1 Produse chimice şi biologice utilizate în
agricultură, horticultură şi silvicultură.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate numai în domeniu; regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputuri pentru agricultură, adică produse
pentruproteţia plantelor, fertilizanţi de sol şi
foliari, bioregulatori, stimulatori de creştere şi
metabolism, sămânţă  (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Asistenţă tehnică şi soluţii tehnologice în
domeniul agriculturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05857
(151) 21.08.2013
(732) S.C. S.M.D. ANIMAL FOOD

S.R.L., Str. Morilor nr. 36,
Construcţia C1, et. 1, birou nr. 6,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(740) CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA - LAZAR ELENA,
B-dul Unirii Centru, bl.16C, ap.12, OP
1, CP 52 BUZĂU

(540)
                

Hambarul lu' Eustache



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
21.08.2013

10

(591) Culori revendicate:verde, roşu, roz,
maro

(531) Clasificare Viena:030402; 030418;
030703; 030910; 260115; 270515;
290113;  

(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
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; zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri; condimente; gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05839
(151) 21.08.2013
(732) S.C. ALBALACT S.A., Loc. Oiejdea,

DN 1, Km 392+600, jud. Alba,
517293, COMUNA GALDA DE JOS
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)

BRÂNZĂ TOPITĂ DE ALBALACT cu
smântână

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

(531) Clasificare Viena:080308; 080311;
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
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05840
(151) 21.08.2013
(732) S.C. MONDO DI PASTA S.R.L.,

Str. Dimitrie Pompeiu nr. 9-9A, sector
2, , 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)
             

FĂRĂ BAZACONII

(531) Clasificare Viena:260418; 270502;  
(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
comestibile.
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.
31 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
fabricarea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05837
(151) 21.08.2013
(732) S.C. NATUREVO S.R.L., Str. Ion

Urdareanu nr. 34, etaj 6, sector 5,
050688, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

MATUREVO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice şi biologice utilizate în
agricultură, horticultură şi silvicultură.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate numai în domeniu; regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputuri pentru agricultură, adică produse
pentruproteţia plantelor, fertilizanţi de sol şi
foliari, bioregulatori, stimulatori de creştere şi
metabolism, sămânţă (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Asistenţă tehnică şi soluţii tehnologice în
domeniul agriculturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05838
(151) 21.08.2013
(732) S.C. NATUREVO S.R.L., Str. Ion

Urdareanu nr. 34, etaj 6, sector 5,
050688, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

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

1 Produse chimice şi biologice utilizate în
agricultură, horticultură şi silvicultură.
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou, toate numai în domeniu; regruparea
în avantajul terţilor a produselor agricole,
inputuri pentru agricultură, adică produse
pentruproteţia plantelor, fertilizanţi de sol şi
foliari, bioregulatori, stimulatori de creştere şi
metabolism, sămânţă (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod.
42 Asistenţă tehnică şi soluţii tehnologice în
domeniul agriculturii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05841
(151) 21.08.2013
(732) S.C. CEDES CERCETARE

DEZVOLTARE S.R.L. ,  Str.
Silvestru nr. 20, et. 1, ap. 3, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ASOCIATIA NATIONALA PENTRU
CALITATEA SERVICIILOR DIN
TURISM - ANCST

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
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 05845
(151) 21.08.2013
(732) S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY

S.R.L., Bdul Timişoara nr. 94, sector
6, 061334, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BONFRUTTI

  
(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,
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sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05846
(151) 21.08.2013
(732) S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY

S.R.L., Bdul Timişoara nr. 94, sector
6, 061334, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BONCHOCO

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05847
(151) 21.08.2013
(732) S.C. TIP TOP FOOD INDUSTRY

S.R.L., Bdul Timişoara nr. 94, sector
6, 061334, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

BONCARAMELO

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05861
(151) 21.08.2013
(732) NHP Natural Health Pharma

Limited, 6 Demostheni Severis
Avenue, Presidium Building, Office
21, 1080, NICOSIA CIPRU 

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

(540)

MUVON

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimentealimentare de uz farmaceutic.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05866
(151) 21.08.2013
(732) S.C. DELTA STUDIO S.R.L., Str.

Brânduşelor nr. 8, bl. V77, sc. 1, etaj
1, ap. 5, sector 3, 031254,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SMART LUXURY

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse 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);

materiale didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
19 Materiale de construcţie nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente (cu
excepţia celor din metal).
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, rachită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic.
37 Construcţii; reparaţii; instalaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05863
(151) 21.08.2013
(732) LITA OVIDIU, Str. Aleea Valea

Boteni nr. 2, bl. D 46, sc. A, et. 4, ap.
58, sector 6, Oficiul Poştal 74,
062012, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INTERNATIONAL CENTER
PROVIDING SERVICES

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05864
(151) 21.08.2013
(732) LITA OVIDIU, Str. Aleea Valea

Boteni nr. 2, bl. D 46, sc. A, et. 4, ap.
58, sector 6, Oficiul Poştal 74,
062012, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INTERNATIONAL CENTER OF
COMMERCE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05865
(151) 21.08.2013
(732) LITA OVIDIU, Str. Aleea Valea

Boteni nr. 2, bl. D 46, sc. A, et. 4, ap.
58, sector 6, Oficiul Poştal 74,
062012, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

INTERNATIONAL CENTER OF
TOURISM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05844
(151) 21.08.2013
(732) S . C .  C A R A V A N A

PERSONAJELOR S.R.L., Drumul
Valea Danului nr. 22, parter, et. 1 şi
mansarda, sector 6, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
         

URSITOARE LUX

(591) Culori revendicate:mov, alb
(531) Clasificare Viena:011509; 040515;

270508; 270509; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate.
41 Educaţie; instruire; divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05848
(151) 21.08.2013
(732) S.C. VALROM INDUSTRIE S.R.L.,

Bd. Preciziei nr.28, sector 6, 062204,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

Agri KIT

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
541C), gri (pantone 7545C)
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(531) Clasificare Viena:050107; 071110;
270508; 270515; 290112;  

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

11 Aparate de distribuire a apei şi instalaţii
sanitare.
17 Conducte flexibile nemetalice.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05849
(151) 21.08.2013
(732) S.C. KARMA NIGHT-CLUB

SOLUTIONS S.R.L., Str. Ritmului
nr. 17, birou 1, sector 2, *,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CASCADA

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05850
(151) 21.08.2013
(732) MEDELEANU FLORIN, Str.

T.S.Saveanu nr. 7, bl. A1, sc. B, ap.
24, judeţul Constanţa, , MANGALIA
ROMANIA 

(540)

JAMILLA

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05851
(151) 21.08.2013
(732) CRISTIAN ALEXANNDRA, Str.

Bucegi nr. 6, bl. 10, et. 2, ap. 9,
judeţul Vrancea, , FOCŞANI
ROMANIA 

(540)

IBERICA

 
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05852
(151) 21.08.2013
(732) S.C. THEO GRIG MEDIA PRO

S.R.L., Str. Răscoala 1907, nr. 15, bl.
31, sc. 3, et. 4, ap. 81, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05854
(151) 21.08.2013
(732) COLIN MARIA VIVIANA, Şoseaua

Nordului nr. 66-70, et. 3, ap. 312,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
             

MARIA MARINESCU

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05868
(151) 21.08.2013
(732) ALINA MOVILA PFA, Str. Nacu

Constantin nr. 7, sc. B, etaj 4, ap. 25,
sector 2, 020995, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NANNA

  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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 2013 05867
(151) 21.08.2013
(732) ALINA MOVILA PFA, Str. Nacu

Constantin nr. 7, sc. B, etaj 4, ap. 25,
sector 2, 020995, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NANNA.RO

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
marfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi,
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 05862
(151) 21.08.2013
(732) S.C. POLICOLOR S.A., Bd.

Theodor Pallady nr. 51, sector 3,
032258, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
              

UBERT Die Auto Losung

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

(531) Clasificare Viena:180123; 270508;
270511; 290114;  

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

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 curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 05869
(151) 21.08.2013
(732) ALINA MOVILA PFA, Str. Nacu

Constantin nr. 7, sc. B, etaj 4, ap. 25,
sector 2, 020995, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
              

nanna

(591) Culori revendicate:verde, roz
(531) Clasificare Viena:270501; 270507;

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

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜


