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Cereri Mărci publicate în 05/10/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 06403 28/09/2018 SC GERMAN MARKET SRL GERMAN MARKET SRL

2 M 2018 06404 28/09/2018 ARISTOCRAT Co SRL POWER OF SCENT

3 M 2018 06405 28/09/2018 ASCENDIA SA TL TIMLOGO

4 M 2018 06406 28/09/2018 WOLF BROTHERS CINEMA
S.R.L.

WOLF BROTHERS CINEMA

5 M 2018 06408 28/09/2018 S.C. KUBIK PROD COM S.R.L. EKOBIK

6 M 2018 06409 28/09/2018 D.V.R. PHARM SRL DVR PHARM - DEZVOLTĂM
VISE IN ROMÂNIA

7 M 2018 06410 28/09/2018 RODICA PETERFI SELL YOUR DRESS

8 M 2018 06412 28/09/2018 Pandomur Mobilier & Design Srl HOMO FABER

9 M 2018 06413 28/09/2018 Tamás János Szakács Sănătatea ta valorează mai mult

10 M 2018 06414 28/09/2018 Asociaţia de psihoterapie
experienţială şi hipnoterapie

DESTINY love. Terapia
DESTINY.

11 M 2018 06415 28/09/2018 EMILIAN POPA CEL MAI TARE DIN PARCARE

12 M 2018 06416 28/09/2018 MARINELA LARISA DINCĂ Summiteers

13 M 2018 06417 28/09/2018 SOCIETE GENERALE TU EȘTI VIITORUL GRPUPE
SOCIETE GENERALE

14 M 2018 06418 28/09/2018 CAFE DUO ESPRESSO S.R.L. Cafe Duo

15 M 2018 06419 28/09/2018 LIA-RALUCA DAMIAN
CONSTANTIN-BOGDAN
DAMIAN
ȘTEFAN-ANDREI DAMIAN

Stația de cafea

16 M 2018 06420 28/09/2018 AUGMENT SRL AUGMENT

17 M 2018 06421 28/09/2018 ASOCIATIA CULTURALA ART
GROUP 7

EXPERIMENTALIA

18 M 2018 06422 28/09/2018 Zentiva, k.s. ALGIFEN

19 M 2018 06423 28/09/2018 ANDRIAN DAVIDESCU DOMENIILE DAVIDESCU

20 M 2018 06426 29/09/2018 Ciprian Blaj Bio Plast

21 M 2018 06427 30/09/2018 RUSSIAN MATRYOSHKA SRL matryoshka

22 M 2018 06428 30/09/2018 BIANCA ROZALIA POPA bianca interior design
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(210) M 2018 06403
(151) 28/09/2018
(732) SC GERMAN MARKET SRL,

STR. DÂMBOVIŢEI, NR. 41, BL.
D8, SC. 2, AP. 21, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400584, CLUJ,
ROMANIA

(540)
GERMAN MARKET SRL

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

35. Servicii de informare a consumatorilor,
strângerea la un loc, în beneficiul terților, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienților să le vadă și să le
achiziționeze, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros, prin cataloage de vânzare, prin
corespondență sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, furnizarea
de bunuri și servicii a unei piețe on-line
pentru cumpărători și vânzători, administrarea
afacerilor și servicii asociate magazinelor de
comerț cu amănuntul sau en-gros, gestiunea
afacerilor de comerț cu amănuntul sau en-
gros pentru terți, servicii de comerț cu
amănuntul sau en-gros, servicii de comerț
electronic, și anume furnizarea de informații
despre produse prin rețele de telecomunicații în
scopuri publicitare și de vânzare, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul sau en-gros,
servicii de amenajare vitrine și produse pentru
magazinele de vânzare cu amănuntul sau
en-gros, servicii de centre comerciale cu
comercializare cu amănuntul sau en-gros în
legătură cu vânzarea alimentelor, mâncărurilor,
băuturi alcoolice și nealcoolice, articole pentru
magazinele de mâncăruri sănătoase, produse
sanitare, farmaceutice, cosmetice, parfumerie,
medicamente, articole de menaj, bunuri și
ustensile pentru uz casnic și pentru bucătărie,
produse și preparate pentru spălat și curățat,
articole pentru magazinele de fierărie și menaj
precum și de aparatura hardware, articole pentru
magazinele de bricolaj, articole de grădină,
accesorii de mașini, biciclete, motociclete,
mobilă, articole de camping, computere,
software de computere, echipament și aparatură
electronică pentru consumatori, aplicații electrice
și aplicații electrice pentru menaj, echipament
multimedia, accesorii multimedia, echipamente
de telecomunicație, jucării, articole de legatorie
și materiale imprimate, furnituri pentru birou,
furnituri pentru meserii, decorare, furnituri

pentru scoală și decorațiuni, produse din
tutun, îmbrăcăminte, încălțăminte și accesorii,
textile pentru menaj, articole de mercerie,
galanterie, accesorii pentru călătorii, articole
pentru scopuri de recreere, echipamente pentru
sport și fitness, furnituri pentru animale, aparate
fotografice, articole fotografice și echipament
fotografic, bijuterii și ceasuri, publicitate,
publicitate pentru terți pe internet, gestionarea
afacerilor comerciale, administrarea afacerilor,
lucrări de birou, servicii asociate magazinelor
de vânzări cu amănuntul sau en-gros, servicii
asociate vânzării cu amănuntul sau en-gros
prin intermediul unei rețele computerizate,
comenzi on-line, precum și vânzări on-line,
en-gros sau cu amănuntul, servicii privind
prezentarea generală a mărfurilor și produselor
terților, publicitate prin intermediul rețelelor
electronice de comunicații on-line, compilarea
informației în baze de date cuprinzând produse
și servicii oferite de terți ce poate fi cercetată
on-line, asigurarea unui ghid de comenzi
on-line, pentru localizarea, organizarea și
prezentarea produselor și serviciilor terților on-
line, asigurarea unei varietăți mari de informatii
comerciale de interes general prin intermediul
rețelelor computerizate, organizarea de servicii
privind vânzările la licitație, strângerea la un loc a
produselor terților pentru scopuri de prezentare,
cumpărare și vânzare, prezentarea produselor
pe medii de comunicare pentru comercializare cu
amănuntul sau en-gros, consiliere și informare
comercială și de afaceri, promovarea vânzărilor
pentru alții, organizarea de expoziții cu scopuri
comerciale și de publicitate, organizarea de
târguri cu scopuri comerciale și de publicitate,
studii de marketing și analiza pieții, cercetări
de marketing, relații publice, organizarea de
tranzacții comerciale pentru alții și în contextul
comerțului electronic, publicarea de materiale
imprimate și în format electronic pentru scopuri
de publicitate, dezvoltarea măsurilor de reținere
a clienților sub aspect de publicitate și de
marketing, lucrări de birou și de publicitate pentru
programele de reținere a clienților, distribuire
de materiale publicitare, mediere comercială și
contacte de afaceri, inclusiv on-line, publicitate
prin postă directă (broșuri, fluturașe, imprimate,
eșantioane), servicii
de primire a comenzii, servicii de facturare
în contextul comerțului electronic și aranjarea
de contracte pentru cumpărarea și vânzarea
produselor, servicii de import și export, servicii
de consiliere și consultanță referitoare la agenții
de import-export, administrarea magazinelor,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul.
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───────

(210) M 2018 06404
(151) 28/09/2018
(732) ARISTOCRAT Co SRL, ȘOSEAUA

PIPERA-TUNARI NR. 166-168, BL.
D, ETAJ 1, AP. D16, CAMERA 1,
JUDEȚUL ILFOV, VOLUNTARI,
ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL -
NEGOMIREANU LIVIA , SOS.
NICOLAE TITULESCU NR. 94,
BL. 14A, SC. 4, AP. 127, ET.
2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

POWER OF SCENT

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.02; 25.01.25; 25.07.25; 05.05.23;
05.05.20

(591) Culori revendicate:auriu închis, auriu
deschis

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

3. Parfumuri de cameră sau ambientale, uleiuri
esenţiale ambientale, preparate odorizante
pentru împrospătarea aerului, produse pentru
parfumarea aerului.
5. Preparate pentru purificarea aerului,
preparate pentru odorizarea aerului, produse
pentru odorizarea aerului și anume rezerve
pentru odorizarea aerului.
11. Aparate și mașini de purificare a aerului,
aparate de dezodorizare, nu cele pentru
uz persoanal, instalații pentru odorizarea
aerului, aparate de odorizare a aerului,
instalații pentru purificarea aerului, echipamente

pentru purificarea aerului, echipamente pentru
odorizarea aerului.

───────

(210) M 2018 06405
(151) 28/09/2018
(732) ASCENDIA SA, STR. EUFROSIN

POTECA NR. 40, ET. 1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

TL TIMLOGO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.19; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 06406
(151) 28/09/2018
(732) WOLF BROTHERS CINEMA

S.R.L., STR. SOLDAT PETRE M.
TINA NR. 2, BL. L9B, SC. A, ET. 3,
AP. 22, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
WOLF BROTHERS CINEMA

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 06408
(151) 28/09/2018
(732) S.C. KUBIK PROD COM S.R.L.,

B-DUL FERDINAND NR. 97, BL.
P17, SC. B, AP. 29, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ECOINTELLECT CABINET P.P.I
Consilier Andronache Paul ,
ALEEA COMPOZITORILOR NR.
1, BL. E21, AP. 35, ET. 6, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EKOBIK

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.25; 26.04.24

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

1. Aditivi, produse chimice pentru carburanți/
aditivi chimici.
7. Dispozitive anti-poluare pentru motoare cu
erdere internă.
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă, motoare și componente
ale motoarelor vehiculelor ce se deplasează pe
uscat, în aer sau pe apă.

───────

(210) M 2018 06409
(151) 28/09/2018
(732) D.V.R. PHARM SRL , STR.

MILANO NR. 12, CAM. 2, COM.
PREJMER, JUD. BRAŞOV, SAT
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
SRL , STR. 11 IUNIE NR. 51,
SC. 1, ET. 1, AP. 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
DVR PHARM - DEZVOLTĂM

VISE IN ROMÂNIA
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
3. Preparate pentru albit și alte substanțe pentru
spălat, preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire, săpunuri, parfumerie,
uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr,
produse pentru îngrijirea dinților.
5. Produse farmaceutice și veterinare, produse
igienice pentru medicină, alimente și substanțe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari, suplimente dietetice pentru
uz uman și pentru animale, plasturi și
materiale pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectante, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online dintr-o bază de date computerizată sau
de pe internet, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, regruparea în
avantajul terților a produselor, preparate
pentru albit și alte substanțe pentru spălat,
preparate pentru curățare, lustruire, degresare și
șlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale,
cosmetice, loțiuni pentru păr, produse pentru
îngrijirea dinților, produse farmaceutice și
veterinare, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice de uz medical
sau veterinar, alimente pentru sugari, suplimente
dietetice pentru uz uman și pentru animale,
plasturi și materiale pentru pansamente,
materiale pentru plombarea dinților și pentru
mulaje dentare, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide (exceptând transportul lor) toate
acestea pentru a permite clienților să le vadă și
să le achiziționeze cât mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de vânzare
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prin corespondență, prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web și prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2018 06410
(151) 28/09/2018
(732) RODICA PETERFI, STR. ANTONIO

GAUDI NR. 12A, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
SELL YOUR DRESS

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 06412
(151) 28/09/2018
(732) Pandomur Mobilier & Design Srl,

STRADA: LUPENI, NUMAR: 108,
JUDET: PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII
SRL, STR. TACHE IONESCU NR.
5, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

HOMO FABER

(531) Clasificare Viena: 02.01.17; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12; 12.01.19

(591) Culori revendicate:portocaliu, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, mobilier pentru magazine,
mobiler din lemn masiv, mobilier pentru copii,
mobilier recondiționat, mese, scaune, rame,
paturi, adăposturi și paturi pentru animale,
statuete, figurine, lucrări de artă, ornamente
și decorațiuni din materiale ca lemn, ceară,
ghips sau plastic, manechine pentru vitrine de
magazin, biblioteci din lemn, lucrări de artă din
lemn, oglinzi, umerașe și cuiere pentru haine,
suporturi pentru haine (mobilier) și cârlige pentru
îmbrăcăminte, lăzi și paleți (nu din metal)

───────
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(210) M 2018 06413
(151) 28/09/2018
(732) Tamás János Szakács,

HU-4031, FÖLDI JÁNOS UTCA 7,
DEBRECEN, UNGARIA

(540)
Sănătatea ta

valorează mai mult
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf
de copt, sare, muştar, oţet, sosuri, condimente,
gheaţă.

───────

(210) M 2018 06414
(151) 28/09/2018
(732) Asociaţia de psihoterapie

experienţială şi hipnoterapie,
STR. MIRCEA VULCĂNESCU
NR. 2-4, ET. 6, AP. 22, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
DESTINY love.

Terapia DESTINY.
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Servicii de editare şi tipărire cărţi.
44. Servicii de psihoterapie.

───────

(210) M 2018 06415
(151) 28/09/2018
(732) EMILIAN POPA, SOS. OLTENITEI

NR. 240, BL. 48, AP. 27, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

CEL MAI TARE DIN PARCARE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.02;
27.05.21; 27.05.25; 24.09.05; 24.09.09

(591) Culori revendicate:alb, albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.

───────
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(210) M 2018 06416
(151) 28/09/2018
(732) MARINELA LARISA DINCĂ, STR.

ELEV ŞTEFAN ŞTEFANESCU
NR. 15, BL. 452, SC. A, AP.
120, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Summiteers

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 02.01.08;
02.01.24; 06.01.02; 24.13.25

(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 06417
(151) 28/09/2018
(732) SOCIETE GENERALE, 29

BOULEVARD HAUSSMANN,
PARIS, 75009, FRANȚA

(740) INVENTA - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, B-DUL CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP. 31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030602

(540)

TU EȘTI VIITORUL GRPUPE
SOCIETE GENERALE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 26.04.09;
27.05.01

(591) Culori revendicate:negru, roșu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri bancare, servicii financiare, servicii
de afaceri monetare, afaceri imobiliare, servicii
ale agențiilor de credit, servicii de investiții,
gestiunea investițiilor, servicii de consiliere
privind investițiile financiare, furnizarea de
informații și analize în domeniul investițiilor
financiare, analiză financiară, servicii de
asigurare, servicii de asigurări de viață,
consultanță în domeniul asigurărilor, servicii
de carduri, servicii referitoare la carduri de
debit, servicii de garanție, formarea capitalului,
consultații în domeniul financiar, expertiză în
afaceri imobiliare, gestiunea bunurilor imobiliare,
cotații de bursă, brokeraj la bursă, curtaj în
asigurări, credite, închiriere, depozite de titluri de
valoare, gestiunea titlurilor de valoare, servicii
bancare de economisire, estimări financiare
(servicii de asigurare, bănci, afaceri imobiliare),
servicii de finanțare, colectare de fonduri,
informații financiare, informații în domeniul
asigurărilor, servicii bancare directe, investiții
de capital, schimb valutar, organizare de
tranzacții financiare, operațiuni monetare, plăți
în rate, plata fondurilor, împrumuturi (finanțare),
împrumuturi garantate, organizare de tranzacții
financiare, transfer electronic de fonduri,
verificări de cecuri, management financiar-
bancar, cercetare și prospectare a piețelor
financiare și gestiunea titlurilor de valoare,
estimări fiscale, estimări de active, servicii de
gestionare a activelor, toate aceste servicii pot fi
furnizate prin intermediul Internetului.

───────
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(210) M 2018 06418
(151) 28/09/2018
(732) CAFE DUO ESPRESSO S.R.L.,

STR. 1 DECEMBRIE 1989 NR. 0,
BL. 51, SC. A, AP. 2, JUDEȚUL
BRAȘOV, FĂGĂRAȘ, BRAȘOV,
ROMANIA

(740) SCPPI LUPSA SI ASOCIATII
, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 90, ET. 1, BIROUL 1.02,
SECTOR 5, BUCUREŞTI, 050726,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Cafe Duo

(531) Clasificare Viena: 01.15.11; 11.03.04;
27.05.12; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu
(HEX=#dd3c33), negru
(HEX=#1a1919)

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

30. Cafea, ceaiuri, cacao și înlocuitori ai
acestora, boabe de cafea, extracte de cafea,
cafea gata preparată, concentrate de cafea,
amestecuri de cafea, cafea cu ciocolată, doze
cu cafea, înlocuitori de cafea, băuturi din cafea,
cafea măcinată, cafea aromată, cafea verde,
cafea, cafea solubilă, cafea decafeinizată, cafea
preparată și băuturi pe bază de cafea, boabe de
cafea măcinate, boabe de cafea prăjite, esențe
de cafea folosite ca înlocuitori pentru cafea,
băuturi pe bază de cafea, băuturi gata preparate
pe bază de cafea, cafea prăjită, sub formă de
pudră, granule sau băutură, băuturi pe bază de
cafea care conțin înghețată (affogato), înlocuitori
de cafea, pe bază de cereale sau cicoare, băuturi
pe bază de cafea cu conținut de lapte.
35. Închiriere de automate de vânzare.
43. Servicii constând în furnizarea de băuturi,
servire de alimente și băuturi, asigurarea de
hrană și băuturi.

───────

(210) M 2018 06419
(151) 28/09/2018
(732) LIA-RALUCA DAMIAN, COMUNA

PECIU NOU NR. 661, AP. 8, JUD.
TIMIȘ, SAT PECIU NOU, TIMIȘ,
ROMANIA
CONSTANTIN-BOGDAN DAMIAN,
COMUNA PECIU NOU NR. 661,
JUD. TIMIȘ, SAT PECIU NOU,
TIMIȘ, ROMANIA
ȘTEFAN-ANDREI DAMIAN,
COMUNA PECIU NOU NR. 661,
JUD. TIMIȘ, SAT PECIU NOU,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

Stația de cafea

(531) Clasificare Viena: 01.15.21; 05.03.13;
05.05.20; 11.03.04; 27.05.01

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii oferite
de baruri, cafenele, bistro, restaurante.

───────
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(210) M 2018 06420
(151) 28/09/2018
(732) AUGMENT SRL, STR. DRUMUL

NEGRU NR. 5, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AUGMENT

(531) Clasificare Viena: 24.15.15; 24.15.21;
27.05.01; 29.01.12

(591) Culori revendicate:roșu, albastru închis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
17. Conducte, tuburi, furtunuri flexibile și
accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice, articole
și materiale rezistente la apă și umezeală,
materiale și articole izolante și opritoare, garnituri
de etanșare, materiale de etanșare și filtre.
35. Servicii de vânzare în legătură cu scule
și unelte, părți componente care se utilizează
pentru fântâni, iazuri, grădini, servicii de vânzare
în legătură cu conducte, tuburi, furtunuri flexibile
și accesoriile lor (inclusiv supape) și fitinguri
pentru conducte rigide, toate nemetalice, servicii
de vânzare în legătură cu articole și materiale
rezistente la apă și umezeală, servicii de
comerț și servicii de informare a consumatorilor,
furnizare de informații de contact comerciale și
de afaceri, pe Internet, servicii de publicitate,
marketing și promovare, servicii de comenzi
online.
37. Servicii de instalare, curățare, reparare
și întreținere a sistemelor de hidroizolații și
impermeabilizări, servicii de impermeabilizare,
lucrări de etanșeizare (construcții), aplicare
de căptușeli impermeabile, impermeabilizarea
construcțiilor, impermeabilizarea subsolurilor,
servicii de impermeabilizare a clădirilor în timpul
construcției, aplicarea de acoperiri de protecție
pe suprafețele construite, aplicarea de căptușeli
în bazinele de înot, aplicarea de căptușeli pe
clădiri, servicii de consultanță pentru instalare,
curățare, reparare și întreținere.

───────

(210) M 2018 06421
(151) 28/09/2018
(732) ASOCIATIA CULTURALA ART

GROUP 7 , STR. ION NEGULICI
NR. 25, ET. 2, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

EXPERIMENTALIA

(531) Clasificare Viena: 26.01.14; 26.01.16;
04.05.02; 04.05.05; 04.05.21

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

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

───────
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(210) M 2018 06422
(151) 28/09/2018
(732) Zentiva, k.s., U KABELOVNY 130,

DOLNI MECHOLUPY, PRAHA 10,
102 37, CEHIA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)
ALGIFEN

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

5. Produse farmaceutice.
───────

(210) M 2018 06423
(151) 28/09/2018
(732) ANDRIAN DAVIDESCU, STR.

BARBU LĂUTARU NR. 15,
CHIȘINĂU, MD-2008, REPUBLICA
MOLDOVA

(740) Cabinet Enpora Intellectual
Property SRL, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, AP. 1,
SECTOR 1, , BUCUREŞTI, 011694,
ROMANIA

(540)

DOMENIILE DAVIDESCU

(531) Clasificare Viena: 27.05.02; 29.01.12;
24.03.07; 24.03.14; 05.01.03; 05.01.05;
05.01.11

(591) Culori revendicate:auriu, maro

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 06426
(151) 29/09/2018
(732) Ciprian Blaj, STR. FAGULUI

NR. 38, BL. 7, JUD. CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400483, CLUJ,
ROMANIA

(540)

Bio Plast

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.17;
26.01.03; 26.01.16; 05.03.13; 05.03.14;
05.01.16; 02.09.14

(591) Culori revendicate:verde
(HEX#B9D34C), albastru
(HEX#193a48)

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

16. Foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare.

───────

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
Se invoca prioritatea nr. 043014 din 28.08.2018
 si ţara MD având starea acceptată
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(210) M 2018 06427
(151) 30/09/2018
(732) RUSSIAN MATRYOSHKA SRL,

STR. CAMIL PETRESCU NR. 5,
MANSARDA, JUD. IAŞI, VALEA
LUPULUI, IAȘI, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

matryoshka

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 22.05.12; 02.03.04; 02.03.23;
02.09.04; 02.09.08; 05.05.20; 26.13.01

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
portocaliu

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

43. Servicii de alimentaţie publică cu preparate
tradiţionale ruseşti, servicii de catering pentru
oferirea de mâncare specifică bucătăriei ruseşti,
asigurarea de hrană și băuturi.

───────

(210) M 2018 06428
(151) 30/09/2018
(732) BIANCA ROZALIA POPA, STR.

IZVORUL TROTUȘULUI NR. 1, BL.
D24, SC. 3, ET. 4, AP. 30, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
bianca interior design

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

42. Servicii pentru design interior, amenajare/
design interior, randări 3D (servicii de
proiectare).

───────


