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Cereri M|rci publicate în 06.12.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

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

08505
29.11.2013 S.C. MGC INTERNATIONAL

INVESTMENTS S.R.L.
Anotimpuri dup| pofta inimii

2 M 2013
08642

29.11.2013 S.C. MATRIX ACTIVITY GRUP
S.R.L.

Alfa Kal Improving Water Filters

3 M 2013
08691

29.11.2013 S.C. CONECT GRUP S.R.L. MISS BAKER DELICIOUS
EXCLUSIVE DESSERTS

4 M 2013
08701

29.11.2013 FUNDATIA ARCHAEUS BORANGIC M|tase Natural|
Rom|neasc|

5 M 2013
08702

29.11.2013 S.C. IP GO INVENTURES
INCORPORATED S.R.L.

Bridal SHOW ROMANIAN

6 M 2013
08703

29.11.2013 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

7 M 2013
08704

29.11.2013 S.C. STRAUSS ROMANIA
S.R.L.

8 M 2013
08705

29.11.2013 MIHAELA ELISABETA
CACIULEANU
STEFAN MONICA LAURA

14's For Teens

9 M 2013
08706

29.11.2013 FUNDAÚIA ROMÂNO-ELEN{
CREÔTIN ORTODOX{ ION
LUCA CARAGIALE

LICEUL ONLINE

10 M 2013
08707

29.11.2013 RADU ÔTEF{NESCU iCARTE iPARTE

11 M 2013
08709

29.11.2013 S.C. ATELIER EVENTS S.R.L. ATELIER cafe ATELIER DE
CARTON

12 M 2013
08710

29.11.2013 S.C. KDT COMMUNICATION
S.R.L.

SO SMART Be Smart, Choose
Smart, So Smart!

13 M 2013
08714

29.11.2013 RINF TEMPS S.R.L. temps Have a good job!

14 M 2013
08715

29.11.2013 RINF TEMPS S.R.L. SUPER JOBS

15 M 2013
08716

29.11.2013 S.C. ECOXTREM S.R.L. ecoxtrem

16 M 2013
08717

29.11.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. SLIM FEROX

17 M 2013
08718

29.11.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. PERFECT SLIM
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18 M 2013
08719

29.11.2013 S.C. HERBAGETICA S.R.L. PULMONAR STEM

19 M 2013
08726

29.11.2013 S.C. ROVIT S.A. PALINCA FRATII

20 M 2013
08727

29.11.2013 ANDREI POSTIC{
RADU BOGDAN

DIABETRIX

21 M 2013
08730

29.11.2013 S.C. INFOMAR S.R.L. AMA Romania - Asociatia de
Marketing a StudenÛilor din Romania

22 M 2013
08731

29.11.2013 S.C. INFOMAR S.R.L. Alumni Marketing - Asociatia
absolventilor de studii universitare de
marketing din Romania

23 M 2013
08732

29.11.2013 A&E Television Networks, LLC ci crime + investigation

24 M 2013
08733

29.11.2013 S.C. HORECA IMPERIAL S.R.L. IMPERIAL

25 M 2013
08734

29.11.2013 S.C. PREMIUM EXPO S.R.L. SALONUL AUTO MOTO - SAM

26 M 2013
08735

29.11.2013 S.C. PREMIUM EXPO S.R.L. SALONUL INTERNAÚIONAL AUTO
BUCUREÔTI - SIAB

27 M 2013
08736

29.11.2013 S.C. PREMIUM EXPO S.R.L. SALONUL INTERNAÚIONAL AUTO
MOTO BUCUREÔTI - SIAMB
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(210) M 2013 08505
(151) 29.11.2013
(732) S.C. MGC INTERNATIONAL

INVESTMENTS S.R.L., Str.
Maximilian Popovici nr. 6, Judeţul
Argeş, , TOPOLOVENI ROMANIA 

(740) ECOINTELLECT CABINET
INDIVIDUAL ANDRONACHE
PAUL, Aleea Compozitorilor nr. 1,
bl.E21, et.6, ap.35, sector 6, OP 66
BUCUREŞTI

(540)

Anotimpuri după pofta inimii

  
(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 Cereale şi produse agricole, horticole,
forestiere,necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08642
(151) 29.11.2013
(732) S.C. MATRIX ACTIVITY GRUP

S.R.L., Str. Lotusului nr. 2bis, Corp
A, parter, ap. 4, judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
STR.NERVA TRAIAN NR.12, BL.1,
SC.1, ET.1, AP.1, SECTOR 3
BUCUREŞTI

(540)

Alfa Kal Improving Water Filters

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
(531) Clasificare Viena:270509; 270515;

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

clase:
11 Aparate de distribuţie a apei şi instalaţii
sanitare.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08691
(151) 29.11.2013
(732) S.C. CONECT GRUP S.R.L., Str.

Stejarului nr. 21, judeţul Constanţa, ,
MEDGIDIA ROMANIA 

(540)
             

MISS BAKER DELICIOUS
EXCLUSIVE DESSERTS

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

(531) Clasificare Viena:270508; 270511;
290112;  

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

30 Făină şi preparate făcute din cereale,
produse de patiserie şi cofetărie, dulciuri şi
produse zaharoase.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08701
(151) 29.11.2013
(732) FUNDATIA ARCHAEUS, Str.

Cosminului nr. 3, Judeţul Timiş,
300586, TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)
             

BORANGIC Mătase Naturală
Romănească

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

clase:
3 Parfumerie.
14 Bijuterii.
23 Fire textile, de mătase (borangic).
24 Ţesături.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte.
26 Dantele, broderii. 
33 Băuturi alcoolice.
41 Activităţi culturale, educative, sportive,
divertisment, (muzeu, galerii de artă,
expoziţii, fitness).
44 Servicii pentru înfrumuseţare, sănătate
(wellness, spa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08702
(151) 29.11.2013
(732) S.C. IP GO INVENTURES

INCORPORATED S.R.L., Str.
Bibescu Vodă nr. 2, bl. P5, sc. 2, ap.
25, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
                 

Bridal SHOW ROMANIAN

  
(531) Clasificare Viena:270507; 270508;  
(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08703
(151) 29.11.2013
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)
                    

(591) Culori revendicate:maro, auriu, gri
(531) Clasificare Viena:110119; 110318;

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

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, 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.
43 Restaurante; servicii de alimentaţie
publică; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 08704
(151) 29.11.2013
(732) S.C. STRAUSS ROMANIA S.R.L.,

Str. Theodor Pallady nr. 54-56, sector
3, 032266, BUCURESTI ROMANIA

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

(540)
                 

(591) Culori revendicate:maro, auriu, galben
(531) Clasificare Viena:050701; 110109;

110119; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, 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.
43 Restaurante; servicii de alimentaţie
publică; servicii de cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08726
(151) 29.11.2013
(732) S.C. ROVIT S.A., Sat. Valea

Călugărească nr. 210, Jud. Prahova, ,
C O M U N A  V A L E A
CĂLUGĂREASCĂ ROMANIA 

(540)

PALINCA FRATII

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08727
(151) 29.11.2013
(732) ANDREI POSTICĂ, Şoseaua

Naţională nr. 49, bl. C3, sc. B, ap. 32,
judeţul Iaşi, , IAŞI ROMANIA 

(732) RADU BOGDAN, Str. Anton Pann
nr. 17, judeţul Alba, , ALBA IULIA
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap.
117, sector 2 BUCUREŞTI

(540)

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

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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08705
(151) 29.11.2013
(732) M I H A E L A  E L I S A B E T A

CACIULEANU, Bdul. Iuliu Maniu
nr. 61, bl. 8P, sc. 6, ap. 212, sector 2,
061083, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) STEFAN MONICA LAURA, Splaiul
Independenţei nr. 202H, Tronson 1, bl.
2, sc. A, et. 9, ap. 49, sector 6, 060021,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                              

14's For Teens

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

(531) Clasificare Viena:270711; 290115;  
(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, ierbicide.
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;
automate de vânzare şi mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise; case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare;
echipament pentru stingerea incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
14 Metale preţooase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
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pentru artişi; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane; bice şi articole de şelărie.
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf
de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultura şi silvicultură.
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 08714
(151) 29.11.2013
(732) RINF TEMPS S.R.L., B-dul.

Dimitrie Pompeiu nr. 6E, PBT, et. 11,
Birou 6, sector 2, 020011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
STR.NERVA TRAIAN NR.12, BL.1,
SC.1, ET.1, AP.1, SECTOR 3
BUCUREŞTI

(540)
                 

temps Have a good job!
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(591) Culori revendicate:gri, negru, verde
pin, verde jad, verde tei

(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
270507; 290113;  

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

35 Agent de muncă temporară şi rectrutare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08706
(151) 29.11.2013
(732) FUNDAŢIA ROMÂNO-ELENĂ

CREŞTIN ORTODOXĂ ION
LUCA CARAGIALE, Str. Gheorghe
Ţiţeica nr. 10, bl. 56bis, sc. 1, ap. 8,
sector 2, 020292, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LICEUL ONLINE

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08715
(151) 29.11.2013
(732) RINF TEMPS S.R.L., B-dul.

Dimitrie Pompeiu nr. 6E, PBT, et. 11,
Birou 6, sector 2, 020011,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) TEODORU & ASSOCIATES S.R.L.,
STR.NERVA TRAIAN NR.12, BL.1,
SC.1, ET.1, AP.1, SECTOR 3
BUCUREŞTI

(540)
                     

SUPER JOBS

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
gri

(531) Clasificare Viena:010102; 270502;
270503; 290112;  

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

35 Agent de muncă temporară şi rectrutare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08707
(151) 29.11.2013
(732) RADU ŞTEFĂNESCU, Str. Vidin nr.

11, bl. 59, sc. 2, ap. 29, sector 2,
023788, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08730
(151) 29.11.2013
(732) S.C. INFOMAR S.R.L., Calea

Moşilor nr.199, ap. 43, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

AMA Romania - Asociatia de Marketing
a Studenţilor din Romania

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08731
(151) 29.11.2013
(732) S.C. INFOMAR S.R.L., Calea

Moşilor nr.199, ap. 43, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Alumni Marketing - Asociatia
absolventilor de studii universitare de
marketing din Romania

(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.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08716
(151) 29.11.2013
(732) S.C. ECOXTREM S.R.L., Str.

Popescu Victor nr. 1, bl. 91, et. 2, ap.
8, sector 4, 041981, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)
             

ecoxtrem



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29.11.2013

11

(531) Clasificare Viena:260116; 270501;
270508;  

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

39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08719
(151) 29.11.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

PULMONAR STEM

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Produse farmaceutice şi 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; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08718
(151) 29.11.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

PERFECT SLIM

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

5 Produse farmaceutice şi 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; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08709
(151) 29.11.2013
(732) S.C. ATELIER EVENTS S.R.L., Str.

Bună Ziua nr. 37A, Judeţul Cluj, ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)
                   

ATELIER cafe ATELIER DE CARTON
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(531) Clasificare Viena:270509;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08732
(151) 29.11.2013
(732) A&E Television Networks, LLC,

235 East 45th Street, 10017, New
York S.U.A. NY

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

(540)
                

ci crime + investigation
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Înregistrări analogice şi digitale audio şi
video, şi anume , discuri audio şi video,

DVD-uri şi CD-uri, oferind documentare,
spectacole de televiziune de tip reality, drame
şi programe referitoare la aplicarea legii,
sistemul legal, investigarea activităţilor
ilegale, activităţi ilegale, precum şi viaţa
criminalilor şi celor implicaţi în aplicarea
legii; filme cinematografice oferind
documentare, drame şi subiecte referitoare la
aplicarea legii, sistemul legal, investigarea
activităţilor ilegale, activităţi ilegale, precum
şi viaţa criminalilor şi a celor implicaţi în
aplicarea legii; filme cinematografice pregătite
pentru difuzare la televizor, televiziune prin
cablu, televiziune digitală sau de televiziune
prin satelit oferind documentare, drame şi
subiecte referitoare la aplicarea legii, sistemul
legal, investigarea activităţilor ilegale,
activităţi ilegale, precum şi viaţa criminalilor
şi a celor implicaţi în aplicarea legii; fişiere
descărcabile audio şi video , fişiere MP3 ,
înregistrări MP3 , forumuri de discuţii on-line,
webcast-uri şi podcast-uri oferind
documentare, drame şi subiecte referitoare la
aplicarea legii, sistemul legal, investigarea
activităţilor ilegale, activităţi ilegale, precum
şi viaţa criminalilor şi a celor implicaţi în
aplicarea legii.
38 Servicii de difuzare/transmisie, şi anume,
servicii de difuzare programe de televiziune,
servicii de difuzare/transmisie video, servicii
de difuzare/transmisie prin internet, servicii de
difuzare/transmisie de televiziune prin cablu şi
radio, servicii de difuzare/transmisie digitala,
servicii de difuzare/transmisie prin satelit şi
audio; servicii de transmisie de televiziune şi
radio prin satelit, prin cablu şi prin sistemul
OTA (over-the air), transmitere electronică a
datelor prin satelit, transmiterea electronică a
datelor prin intermediul reţelelor de calculator
globale şi locale; servicii de comunicaţii pe
bandă largă, şi anume, prin satelit, televiziune
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prin cablu, precum şi transmiterea prin reţea
fără fir de sunete, imagini, semnale şi date;
servicii de transmisie video la cerere; servicii
de comunicaţii fără fir, şi anume, transmiterea
de programe de televiziune şi filme
cinematografice către dispozitive mobile;
furnizarea de camere de chat online şi aviziere
buletine electronice pentru transmiterea
electronică a mesajelor în rândul utilizatorilor
în domeniile de documentare, drame şi
subiecte referitoare la aplicarea legii, sistemul
legal, investigarea activităţilor ilegale,
activităţi ilegale, precum şi viaţa criminalilor
şi a celor implicaţi în aplicarea legii; program
de televiziune de sindicalizare.
41 Servicii educaţionale şi de divertisment sub
forma programelor de televiziune în curs de
desfăşurare care conţin subiecte de interes
uman general; servicii educaţionale şi de
divertisment sub formă de programe
multimedia care conţin subiecte de interes
uman general, distribuite prin diverse
platforme de-a lungul multiplelor forme de
transmisie mass-media; producţie şi distribuţie
de programe de televiziune şi filme
cinematografice; editarea de programe de
televiziune şi filme cinematografice; programe
de televiziune de sindicalizare; programe de
televiziune (television programmingj,
furnizarea on-line de baze de date şi link-uri
către site-uri web ale altor furnizori de
conţinut, oferind documentare, drame şi
subiecte referitoare la aplicarea legii, sistemul
legal , investigarea activităţilor ilegale,
activităţi ilegale, precum şi viaţa criminalilor
şi a celor implicaţi în aplicarea legii;
furnizarea unui site web care oferia informaţii
de divertisment.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08717
(151) 29.11.2013
(732) S.C. HERBAGETICA S.R.L., Str.

Tudor Vladimirescu nr. 599, Sat
Hărman, judeţul Braşov, 507085,
COMUNA HĂRMAN ROMANIA 

(540)

SLIM FEROX

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

5 Produse farmaceutice şi 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; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08733
(151) 29.11.2013
(732) S.C. HORECA IMPERIAL S.R.L.,

Calea Victoriei nr. 81, sc. B, et. 1, ap.
42, Camera 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  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)
                 

IMPERIAL
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(591) Culori revendicate:gri, grena
(531) Clasificare Viena:240905; 270507;

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

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08710
(151) 29.11.2013
(732) S.C. KDT COMMUNICATION

S.R.L., Str. Vasile Lupu nr. 40,
Judeţul Cluj, , CLUJ-NAPOCA
ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA, Str.
Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)
                  

SO SMART Be Smart, Choose Smart, So
Smart!

  

(531) Clasificare Viena:261107; 270515;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Importul şi regruparea în avantajul terţilor
a telefoanelor mobile,  tabletelor,
smartphone-urilor şi accesoriilor pentru
acestea (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; vânzarea cu amănuntul a
t e l e f o a n e l o r  m o b i l e ,  t a b l e t e l o r ,
smartphone-urilor şi accesoriilor pentru
acestea.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08734
(151) 29.11.2013
(732) S.C. PREMIUM EXPO S.R.L., Şos.

Pantelimon nr. 93, bl. 403A, sc. 1, et.
2, ap. 6, sector 2, 021594,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SALONUL AUTO MOTO - SAM

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

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 şi învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
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de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08735
(151) 29.11.2013
(732) S.C. PREMIUM EXPO S.R.L., Şos.

Pantelimon nr. 93, bl. 403A, sc. 1, et.
2, ap. 6, sector 2, 021594,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SALONUL INTERNAŢIONAL AUTO
BUCUREŞTI - SIAB

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

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 şi învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 08736
(151) 29.11.2013
(732) S.C. PREMIUM EXPO S.R.L., Şos.

Pantelimon nr. 93, bl. 403A, sc. 1, et.
2, ap. 6, sector 2, 021594,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SALONUL INTERNAŢIONAL AUTO
MOTO BUCUREŞTI - SIAMB

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 şi învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive.

˜˜˜˜˜˜˜


