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Cereri Mărci publicate în 26/05/2020
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
VEKTOR

ARTA SI CERCETARE URBANA
URBANICA GROUP
DUMITRU RUSU

socialist realism

5 M 2020 03053 19/05/2020 ASOCIATIA BIROU PENTRU
ARTA SI CERCETARE URBANA
URBANICA GROUP
DUMITRU RUSU

Defense Architecture

6 M 2020 03270 19/05/2020 S.C KAPTAN RESTAURANT
S.R.L

HANUL VESTEM

7 M 2020 03271 19/05/2020 WTELE-STARINTERNATIONAL
GROUP SRL

ALOE di CRETA

8 M 2020 03272 19/05/2020 SC PEHART TEC GRUP SA pehart

9 M 2020 03273 19/05/2020 SADIONID S.R.L. ROYAL GRILL

10 M 2020 03274 19/05/2020 ASOCIATIA SOCIETATEA
JUNILOR CURCANI

11 M 2020 03276 19/05/2020 EDITURA PRESTIGE SRL DIN TAINELE VIEŢII ŞI ALE
UNIVERSULUI PRESTIGE

12 M 2020 03277 19/05/2020 MULTICART COM SRL cartidesuflet

13 M 2020 03278 19/05/2020 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

NURTOX

14 M 2020 03279 19/05/2020 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

HURTOX

15 M 2020 03280 19/05/2020 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

PROTOX

16 M 2020 03281 19/05/2020 RILA CURATILA S.R.L. Curatila "American Dream-ul"
curateniei

17 M 2020 03282 19/05/2020 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

GOLF

18 M 2020 03283 19/05/2020 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

EUROGAZ
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19/05/2020

1 M 2020 01284 06/04/2020 ASOCIATIA PENTRU RELATII
CU INVESTITORII LA BURSA
DIN ROMANIA

2 M 2020 01554 19/05/2020 LAURENȚIU CIORNEI Alianță Pentru Pădure

3 M 2020 02322 19/05/2020 MARATHON INVEST S.R.L. MARATHON INVEST

4 M 2020 03050 19/05/2020 ASOCIATIA BIROU PENTRU
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
19 M 2020 03284 19/05/2020 ROMTOX INVESTING GROUP

SRL
JOKER

20 M 2020 03285 19/05/2020 PEAR SERVICII DE
CONSULTANTA SRL

HALADIT

21 M 2020 03286 19/05/2020 SC TAPS PARTNER CONS SRL SUBTIL

22 M 2020 03287 19/05/2020 GEORGE-MARIUS BUCATARU Manelogia

23 M 2020 03288 19/05/2020 DA.AI AUDIT & ACCOUNTING
SRL

DA.AI AUDIT & ACCOUNTING
artificial inteligence and data
analysis in audit and accounting

24 M 2020 03289 19/05/2020 ALEXANDRU IONUT
PODARESCU

MAGIC CORN IT WILL BE
MAGICAL

25 M 2020 03290 19/05/2020 SC OUTSMART MEDIA SRL outsmart media
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CU INVESTITORII LA BURSA
DIN ROMANIA, INTRAREA
TUDOR STEFAN NR. 34, ET. 5,
AP. 4, CAMERA 05, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

VEKTOR

(531) Clasificare Viena: 29.01.05; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24

(591) Culori revendicate:mov (HEX #601745),
alb

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

35. analiza evaluării privind managementul
afacerilor, asistență comercială în
managementul afacerilor, consultanță în
managementul afacerilor, consultanță privind
managementul afacerilor, asistență privind
managementul afacerilor, managementul și
administrarea afacerilor, consultanță referitoare
la managementul afacerilor, consultanță
profesională privind managementul afacerilor,
consiliere în domeniul managementului
afacerilor, furnizare de informații privind
managementul afacerilor, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță privind
organizarea și managementul afacerilor, servicii
de consultanță în managementul afacerilor,
furnizare de asistență în managementul
afacerilor, asistență și consultanță privind
managementul afacerilor, consultanță în
managementul și organizarea afacerilor, servicii
de analiză în managementul afacerilor, asistență
în managementul și exploatarea afacerilor
comerciale, servicii de consultanță și
consiliere în managementul afacerilor, asistență
pentru întreprinderile comerciale privind

managementul afacerilor lor, servicii de asistență
și consultanță în managementul afacerilor,
servicii de examinare a managementului și
organizării afacerilor.
36. Cotații de bursă, servicii de bursă și brokeraj,
acordare de cotații de bursă.

───────

(210) M 2020 01554
(151) 19/05/2020
(732) LAURENȚIU CIORNEI, STR.

ȚINCANI NR. 3, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Alianță Pentru Pădure

(531) Clasificare Viena: 27.05.17; 27.05.25;
05.01.16

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

41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.

───────

(210) M 2020 01284
(151) 06/04/2020
(732) ASOCIATIA PENTRU RELATII
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(210) M 2020 02322
(151) 19/05/2020
(732) MARATHON INVEST S.R.L., STR.

AV. PROTOPOPESCU NR. 11,
CAMERA 3, BL. 6, SC. 1, ET. 2,
AP. 10, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MARATHON INVEST

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 29.01.06;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.11.03;
26.11.06; 26.11.09

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

ARTA SI CERCETARE URBANA,
STR. BUREBISTA NR. 2, BL.
D1 4, SC. 4, AP. 114, SECTOR
3, BUCUREȘTI, 031108,
BUCUREȘTI, ROMANIA
URBANICA GROUP , STR.
BUREBISTA NR. 2, BL. D14, SC. 4,
AP. 114, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
DUMITRU RUSU, STR. GRIVITEI
NR. 3, AP. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
socialist realism

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

16. Broșuri tipărite, cataloage, reviste ca
suplimente la ziare, anuare, albume fotografice,
cărți promoționale, reviste, publicaţii periodice
(tipărituri).
41. Educaţie, activități de divertisment și sport,
servicii educative și de instruire, organizare
de conferinţe, expoziţii și concursuri în scopuri
culturale și educative, organizarea și conducerea
de seminarii, organizare de seminarii și
congrese, organizare de ateliere de lucru
și seminarii în aprecierea artei, coordonare
de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,
organizare de seminarii și conferinţe, organizare
de congrese și de conferinţe în scopuri culturale
și educative, servicii de consultanță și informare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
congrese.
42. Cercetare în domeniul construcţiilor de
clădiri, al urbanismului și a formelor de artă
plastică, cercetare în domeniul construcţiilor,
inspecţia clădirilor
(expertize), controlul calităţii clădirilor și a
formelor de artă finalizate, servicii de analiză
a comportamentului structural al clădirilor și
a formelor de artă, monitorizarea activităţilor
care influiențează mediul în clădiri și a
formelor de artă plastică, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri și a formelor de
artă, servicii de proiectare pentru interioare
de clădiri și a formelor de artă, proiectare,
crearea și programarea de pagini web, crearea
și întreținerea de pagini web personalizate,

(210) M 2020 03050
(151) 19/05/2020
(732) ASOCIATIA BIROU PENTRU
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crearea, proiectarea și întreținerea de pagini
web, crearea și întreținerea site-urilor web
pentru terţi, furnizare de spaţiu web pentru
terţi, furnizare de spaţiu pe internet pentru web
bloguri, consultanță în materie de design de
pagini web.

───────

(210) M 2020 03053
(151) 19/05/2020
(732) ASOCIATIA BIROU PENTRU

ARTA SI CERCETARE URBANA,
BD. BUREBISTA NR. 2, BL. D
14, SC. 4, AP. 114, SECTOR
3, BUCUREŞTI, 031108,
BUCUREȘTI, ROMANIA
URBANICA GROUP , STR.
BUREBISTA NR. 2, BL. D14, SC. 4,
AP. 114, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
DUMITRU RUSU, STR. GRIVITEI
NR. 3, AP. 20, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Defense Architecture

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

16. Broșuri tipărite, cataloage, reviste ca
suplimente la ziare, anuare, albume fotografice,
cărți promoționale, reviste, publicaţii periodice
(tipărituri).
41. Educaţie, divertisment si activităţi sportive,
servicii educative și de instruire, organizare
de conferinţe, expoziţii și concursuri în scopuri
culturale și educative, organizarea și conducerea
de seminarii, organizare de seminarii și
congrese, organizare de ateliere de lucru
și seminarii în aprecierea artei, coordonare
de cursuri, seminarii și ateliere de lucru,
organizare de seminarii și conferinţe, organizare
de congrese și de conferinţe în scopuri culturale
și educative, servicii de consultanță și informare
la pregătirea, coordonarea și organizarea de
congrese.
42. Cercetare în domeniul construcţiilor de
clădiri, al urbanismului și a formelor de artă
plastică, cercetare în domeniul construcţiilor,
inspecţia clădirilor (expertize), controlul calităţii
clădirilor și a formelor de artă finalizate, servicii

de analiză a comportamentului structural al
clădirilor și a formelor de artă, monitorizarea
activităţilor care influiențează mediul în clădiri și
a formelor de artă plastică, servicii de arhitectură
pentru proiectarea de clădiri și a formelor de
artă, servicii de proiectare pentru interioare
de clădiri și a formelor de artă, proiectarea,
crearea și programarea de pagini web, crearea
și întreținerea de pagini web personalizate,
crearea, proiectarea și întreținerea de pagini
web, crearea și întreținerea site-urilor web
pentru terţi, furnizare de spaţiu web pentru
terţi, furnizare de spaţiu pe internet pentru web
bloguri, consultanță în materie de design de
pagini web.

───────

(210) M 2020 03270
(151) 19/05/2020
(732) S.C KAPTAN RESTAURANT

S.R.L, DN1-DN7, HOTEL
RESTAURANT PERLA, SAT
VESTEM, COMUNA SELIMBAR,
SIBIU, ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS S.R.L., STR. 11 IUNIE
NR. 51, CLĂDIREA VIVANDO, ET.
1, BIROURI A14-A15, SECTOR
4, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

HANUL VESTEM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.04;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 23.01.01;
25.01.13; 26.11.07; 26.11.12

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2020 03271
(151) 19/05/2020
(732) WTELE-STARINTERNATIONAL

GROUP SRL, STR.
INDEPENDENTEI NR. 319E,
SPLAI, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ALOE di CRETA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.10; 29.01.12

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

clase:
3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esenţiale, preparate pentru albit și alte substanțe
pentru spălat.
5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

32. Băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate nealcoolice
pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2020 03272
(151) 19/05/2020
(732) SC PEHART TEC GRUP SA,

STR. HENRI COANDA NR. 4A,
RO17736215, JUD. CLUJ, DEJ,
405200, CLUJ, ROMANIA

(540)

pehart

(531) Clasificare Viena: 29.01.04; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.17; 03.07.24

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

clase:
16. Hârtie igienică, hârtie igienică pentru toaletă,
hârtie igienică de toaletă, role de hârtie igienică,
hârtie igienică sub formă de rolă, șervețele
din hârtie, șervețele de hârtie, hârtie pentru
șervețele, șervețele de masă din hârtie, șervețele
din hârtie pentru față, șervetele de masă din
hârtie, șervețele pentru demachiat, din hârtie,
șervețele de toaletă din hârtie, șervețele de
buzunar din hârtie, șervețele de hârtie pentru
uz casnic, șervețele de hârtie de pus sub cești,
batiste de hârtie, batistuțe de hârtie.

───────
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(210) M 2020 03273
(151) 19/05/2020
(732) SADIONID S.R.L., STR. VALEA

FRUMOASA NR. 410, BIROU 1,
JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

ROYAL GRILL

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.17; 24.09.02; 24.09.11;
05.13.08; 05.13.09; 05.13.11

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

clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2020 03274
(151) 19/05/2020
(732) ASOCIATIA SOCIETATEA

JUNILOR CURCANI, PIATA UNIRII
NR. 2, JUD. BRAŞOV, BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII SRL , STR. 9 MAI
NR. 4, SC. D, AP. 3, JUDEŢUL
BRAŞOV, BRAŞOV, BRAȘOV,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 09.07.25; 24.07.23;
29.01.15

(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru,
rosu, galben, maro

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

35. Organizarea de expoziții în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri comerciale pentru
promovarea produselor locale și zonale și a
obiceiurilor specifice Junilor Curcani.
41. Educație, furnizarea de instruire,
divertisment, activități sportive și culturale,
organizarea și susținerea
de conferințe, organizarea și susținerea de
congrese și seminarii, organizarea de competiții,
organizarea
de expoziții în scopuri culturale sau educaționale,
organizarea de competiții sportive, organizarea
de
spectacole, organizarea de evenimente de
divertisment de tip cosplay (joc costumat) ,
prezentarea prestațiilor live, editarea și
publicarea de
texte, altele decât textele de publicitate,
furnizarea de informații cu privire la
activitățile recreaționale, organizarea și
susținerea de ateliere (instruire), toate
acestea cu privire la Societatea Junilor Curcani.
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43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de unităţi de cazare,
servicii de
bar, servicii de pensiune, rezervări la pensiuni,
servicii de cafenea, servicii de bufet, servicii de
cantină,
servicii de tabere de vacanţă (cazare), servicii
hoteliere, servicii de motel, servicii de restaurant,
servicii
de aziluri de bătrâni, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar),
închirierea de (locuinţe pentru) cazare
temporară, decorare de alimente.

───────

(210) M 2020 03276
(151) 19/05/2020
(732) EDITURA PRESTIGE SRL, STR.

VALCELE NR. 17, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

DIN TAINELE VIEŢII ŞI ALE
UNIVERSULUI PRESTIGE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
02.09.19

(591) Culori revendicate:alb, portocaliu,
galben, negru, verde

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a cărţilor (cu
excepţia transportului lor) permiţând clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze comod.
41. Publicare de cărţi online nedescărcabile,
servicii de editare de cărţi.

───────

(210) M 2020 03277
(151) 19/05/2020
(732) MULTICART COM SRL, STR.

MAGNOLIEI NR. 36 JUDEŢ ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

cartidesuflet

(531) Clasificare Viena: 05.05.16; 29.01.12;
27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:violet închis (CYAN
57 MAGENTA 63, YELLOW), violet
deschis (CYAN 22 MAGENTA 27,
YELLOW 0), violet mediu (CYAN 62
MAGENTA 99 YELLOW 15 BLAK 2)

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumarorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, servicii de vânzări online de produse
alimentare şi nonalimentare.

───────

(210) M 2020 03278
(151) 19/05/2020
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, STR. MIHAI BRAVU NR.
219, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
NURTOX

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

5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 03279
(151) 19/05/2020
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
HURTOX

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

5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03280
(151) 19/05/2020
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
PROTOX

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

5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03281
(151) 19/05/2020
(732) RILA CURATILA S.R.L., STR.

COSTIENI, BL. 24, ET. 9, AP. 39,
JUD. BUZĂU, RAMNICU SARAT,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Curatila "American
Dream-ul" curateniei

(531) Clasificare Viena: 03.05.01; 03.05.20;
01.15.15; 27.05.02; 27.05.04; 27.05.17;
29.01.13

(591) Culori revendicate:negru, alb, albastru,
gri, albastru deschis

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

37. Servicii de curăţenie.
───────

(210) M 2020 03282
(151) 19/05/2020
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, BU, ROMANIA

(540)
GOLF

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

34. Articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2020 03283
(151) 19/05/2020
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
EUROGAZ

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

34. Articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03284
(151) 19/05/2020
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, CAMERA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
JOKER

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

3. Preparate pentru curățare, lustruire,
degresare și șlefuire.
5. Produse pentru distrugerea animalelor
dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03285
(151) 19/05/2020
(732) PEAR SERVICII DE

CONSULTANTA SRL, CALEA 13
SEPTEMBRIE NR. 127, BL. T3, SC.
1, AP. 28, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

HALADIT

(531) Clasificare Viena: 24.17.04; 27.05.02;
27.05.24

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un
loc, în folosul terţilor, a unei game variate
de bunuri (cu excepţia transportului acestora),
permiţând
clientilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri, astfel de servicii pot fi
furnizate prin
intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau
al emisiunilor de tip teleshopping.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize
industriale, servicii de cercetare industrialăşi
design industrial, servicii de control și
autentificare
a calității, proiectarea şi dezvoltarea de
componente hardware şi software ale
calculatorului,
servicii de proiectare, de exemplu, proiectare
industrială, proiectare de software și sisteme
de computer, design interior, design de ambalaje,
design de arte grafice, design de rochii,

───────
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(210) M 2020 03286
(151) 19/05/2020
(732) SC TAPS PARTNER CONS SRL,

STR. CONSTANTIN NOICA BL.
19, SC. B, AP. 8, JUDEŢUL TIMIŞ ,
TIMIŞOARA, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
SUBTIL

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

16. Hârtie şi carton, 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), material
didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia
aparatelor), materiale plastice pentru ambalaj,
caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03287
(151) 19/05/2020
(732) GEORGE-MARIUS BUCATARU

, COMUNA NAENI, JUDEŢUL
BUZĂU, SAT PROSCA, BUZĂU,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ BOJAN PETRINA,
STR. EFORIEI NR. 8, ET. 7, AP.
46, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Manelogia

(531) Clasificare Viena: 24.17.12; 26.02.01;
27.05.01

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

41. Organizare de evenimente de divertisment și
evenimente culturale, organizare de evenimente
muzicale,
producție de evenimente sportive, organizare
de evenimente recreative, organizare de
evenimente pentru
divertisment, divertisment, coordonare de
evenimente de divertisment, organizarea de
evenimente
culturale și artistice, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, organizare de
rezervări de
bilete la spectacole și alte evenimente de
divertisment, furnizare de informații despre
divertisment și
evenimente de divertisment, în rețele online și pe
internet, furnizare de servicii de vânzare de bilete
cu
ridicare la fața locului, pentru evenimente de
divertisment, sportive și culturale, organizare de
evenimente
în scop cultural, de divertisment și sportiv.

───────

(210) M 2020 03288
(151) 19/05/2020
(732) DA.AI AUDIT & ACCOUNTING

SRL, STR. PICTOR ROSENTHAL
NR. 16, PARTER, CAM. 6, SC. 1,
AP. 2, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
011934, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DA.AI AUDIT & ACCOUNTING
artificial inteligence
and data analysis in
audit and accounting

(591) Culori revendicate:alb, albastru
(Pantone 7455C), violet (Pantone
2602C), portocaliu (Pantone 179C)

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

35. Servicii de audit și contabilitate, servicii
de consultanță și management în domeniul
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financiar contabil, servicii de consultanță fiscală,
gestiunea afacerilor comerciale, lucrări de birou.

───────

(210) M 2020 03289
(151) 19/05/2020
(732) ALEXANDRU IONUT

PODARESCU, STR. ECATERINA
TEODOROIU NR. 54, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

MAGIC CORN IT
WILL BE MAGICAL

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 29.01.06;
29.01.08; 27.05.01; 27.05.17; 27.05.24;
26.01.03; 05.07.02

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

clase:
30. Alimente preparate din cereale, preparate
din cereale acoperite cu zahăr și miere, cereale,
cereale procesate, cereale gata preparate,
cereale pentru micul dejun, gustări pe bază de
cereale.
31. Grăunțe (cereale) brute și neprocesate,
cereale neprelucrate pentru consum.
43. Servicii de mâncare la pachet.

───────

(210) M 2020 03290
(151) 19/05/2020
(732) SC OUTSMART MEDIA SRL,

STR. PICTOR THEODOR AMAN
NR. 42, ET. 1, AP. 3, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

outsmart media

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.03; 29.01.04; 27.05.01; 26.05.01

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

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou, servicii
de reprezentare media, adica vânzarea sau
revânzarea timpului si spatiului pentru diverse
mijloace media care solicita publicitate, servicii
de comerţ cu amănuntul al calculatoarelor,
unităţilor periferice şi software-ului în magazine
specializate, servicii de comerţ cu amănuntul
al echipamentului pentru telecomunicaţii în
magazine specializate, servicii de comerţ cu
amănuntul al cărţilor, în magazine specializate,
servicii de comerţ cu amănuntul al ziarelor
şi articolelor de papetărie, în magazine
specializate, servicii de comerţ cu amănuntul
al discurilor şi benzilor magnetice cu sau
fără înregistrări audio/video , în magazine
specializate, servicii de comerţ cu amănuntul
prin intermediul caselor de comenzi sau prin
internet, serviciii de management (gestiune şi
exploatare) a mijloacelor de calcul, servicii de
consultanţă în domeniul relaţiilor publice şi
al comunicării, servicii de consultanţă pentru
afaceri şi management, servicii ale agenţiilor
de publicitate, servicii de studiere a pieţei
şi de sondare a opiniei publice, prelucrarea
(actualizarea) datelor, servicii de administrare
comercială cu privire paginile web şi activităţi
conexe.

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
19/05/2020



38. Telecomunicatii, servicii ale agenţiilor de
ştiri, comunicaţii prin terminalele de calculator,
comunicaţii prin reţelele de fibră optică,
transmiterea cu ajutorul calculatorului a
mesajelor şi imaginilor, furnizarea de informaţii
in domeniul telecomunicaţiilor, servicii de agenţie
de presă, furnizarea de forumuri online, flux
continuu (streaming) de date.
39. Transport, organizare de călătorii, activităţi
poştale şi de curier.
40. Tipărire ziare, servicii de tipărire,
reproducerea înregistrărilor.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
editare de cărţi, editare de ghiduri, compendii,
liste de adrese, editare a ziarelor, editare
a revistelor şi periodicelor, servicii de
producţie cinematografică, video şi de programe
de televiziune, servicii de post-producţie
cinematografică, video şi de programe de
televiziune, realizare a înregistrărilor audio şi
servicii de editare muzicală, fotografie, servicii
fotografice, proiectare de filme, servicii de
distribuţie a filmelor cinematografice, video şi
a programelor de televiziune, organizare de
expoziţii, târguri şi congrese.

───────
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ERATA 

 

Referitor la cererea cu număr de depozit M 2020 02775, din data de 30/04/2020, publicat în data 

07/05/2020, reprezentarea grafică este: 

 

 

 

 



Erată     Referitor la cererea de înregistrare a mărcii nr. M 2020/03183/14.05.2020, publicată la data de 21.05.2020, se scoate de la publicare, deoarece taxa pentru înregistrare şi publicare nu a intrat în contul Osim.  


