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Cereri Mărci publicate în 20/08/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 03792

(151)
13/08/2019

(732)
IONEL IORGU
ELENA-IULIANA NEAGU

(540)
Secretele Întregii Vieti

2 M 2019 05226

13/08/2019

LAURA PALOS

AVA BISTRO

3 M 2019 05227

13/08/2019

LAURA PALOS

AVA

4 M 2019 05876

13/08/2019

DANIEL ENACHE

SUN MAMAIA NORD

5 M 2019 05877

13/08/2019

ERLI T TIBERIU I.I

PALINCA ERLI

6 M 2019 05880

13/08/2019

BIRO CODRUŢA-DIANA MEDIC INDEPENDENT

CARDIO CONCEPT

7 M 2019 05881

13/08/2019

SC CRISOR PERFECT
DISTRIBUTION SRL

KRISTA

8 M 2019 05882

13/08/2019

SC DAB IT OUTSOURCING
SRL

Noi vindem experiente, nu cutii!

9 M 2019 05883

13/08/2019

SC DAB IT OUTSOURCING
SRL

DABSTORE

10 M 2019 05884

13/08/2019

VIOREL CATARAMĂ

VISUL ROMÂNESC
SIGURANȚĂ ȘI
PROSPERITATE

11 M 2019 05885

13/08/2019

DR.C.DERMA SRL

Dr.C.Derma

12 M 2019 05886

13/08/2019

VEDINAS S.R.L.

WAVE MAMAIA

13 M 2019 05887

13/08/2019

ŞTEF MIHAI ADRIAN

Salad Pack natural green!

14 M 2019 05888

13/08/2019

MIHAI ADRIAN STEF

USM UNIUNEA PENTRU SATU
MARE

15 M 2019 05889

13/08/2019

MIHAI ADRIAN STEF

ASM ALIANTA PENTRU SATU
MARE

16 M 2019 05890

13/08/2019

SC ORTHO AESTHETICS SRL

Mbrace Your smile is about you.
Embrace it!

17 M 2019 05891

13/08/2019

DOMA-CLEAN SRL

DOMA CLEAN

18 M 2019 05892

13/08/2019

ORGANIC FRESH FOOD SRL I Zaitoone Lebanese restaurant

19 M 2019 05893

13/08/2019

LASH & BROW BOUTIQUE SRL BARHAT

20 M 2019 05894

13/08/2019

DEM ELECTRONICS SRL

TATTA ROBIN
TOOLZ&GARDEN

21 M 2019 05895

13/08/2019

ASOCIAŢIA ORDINULUI
CAVALERIILOR CREŞTINI

ORDINUL CAVALERILOR
CREŞTINI

2
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
22 M 2019 05896

(151)
13/08/2019

(732)
GABRIEL MARIN

(540)
FIAT VOLUTAS TUA, SICUT IN
CAELO ET IN TERRA non nobis,
Domine, non nobis, sed nomini
Tuo da gloriam ORDO

23 M 2019 05897

13/08/2019

GABRIEL MARIN

NON NOBIS, DOMINE, NON
NOBIS, SED NOMINI TUO DA
GLORIAM ORDO

24 M 2019 05898

13/08/2019

SARTOROM IMPEX SRL

SMARTLAB

25 M 2019 05899

13/08/2019

ROCA INDUSTRIAL SRL

ROCA INDUSTRIAL

26 M 2019 05900

13/08/2019

ROCA INDUSTRIAL

ROCA INDUSTRIAL

27 M 2019 05901

13/08/2019

ALBERT DISTRIBUTION &
LOGISTICS SRL

Ouă pentru o viaţă sănătoasă din
cuibar în aer liber

28 M 2019 05902

13/08/2019

SC POWER STEERING
TECHNOLOGY SRL

POWER STEERING
TECHNOLOGY PST

29 M 2019 05903

13/08/2019

VALENTINA TURBATU
VLAD BURIAN

Log Out: Work off, Life on

30 M 2019 05904

13/08/2019

DANIEL ENACHE

CAMPING S

31 M 2019 05905

13/08/2019

DANIEL ENACHE

SOLEIL

32 M 2019 05906

13/08/2019

HARAS SRL

EUFORIA

3
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 03792
13/08/2019
IONEL IORGU, STR. SOCULUI NR.
4, JUDEŢUL TULCEA, TULCEA,
TULCEA, ROMANIA
ELENA-IULIANA NEAGU, STR.
ION GHICA NR. 5, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA, TÂRGOVIŞTE,
DAMBOVIȚA, ROMANIA

───────

(540)
(511)

(740)

Secretele Întregii Vieti

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

(210)
(151)
(732)

(210)
(151)
(732)

M 2019 05226
13/08/2019
LAURA PALOS , DRUMUL
AGATULUI NR. 34, VILA 12,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AVA BISTRO

(540)
(511)

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05227
13/08/2019
LAURA PALOS , DRUMUL
AGATULUI NR. 34, VILA 12,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

AVA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante.
───────

SUN MAMAIA NORD

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Afaceri imobiliare.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii oferite de restaurante.
───────

M 2019 05876
13/08/2019
DANIEL ENACHE, STR.
DRAGOSLAVELE NR. 32, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)
(511)

M 2019 05877
13/08/2019
ERLI T TIBERIU I.I, STR.
PRINCIPALA NR. 200, JUDEŢ
SATU MARE, URZICENI, 447340,
SATU MARE, ROMANIA

PALINCA ERLI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05880
13/08/2019
BIRO CODRUŢA-DIANA - MEDIC
INDEPENDENT, STR. MARTIR
REMUS TASALA NR. 11, SC. A, ET.
3, AP. 16, JUD. TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05881
13/08/2019
SC CRISOR PERFECT
DISTRIBUTION SRL, STR.
CIREȘULUI 43G, LOT 8, JUDEȚUL
ILFOV, FUNDENI, ILFOV,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

KRISTA
(531)

CARDIO CONCEPT
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.02; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────

Clasificare Viena: 26.04.04; 26.04.18;
27.05.01; 27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:albastru, roz, galben,
verde, portocaliu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire,
de răcire, de producere a aburului, de gătit, , de
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de
uz sanitar. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
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de mare, chihlimbar. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)

(210)
(151)
(732)

───────
(740)
(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 05882
13/08/2019
SC DAB IT OUTSOURCING SRL,
STR. CLEMENTEI NR. 16, BL.
26N, SC. B, AP. 20, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Noi vindem
experiente, nu cutii!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(540)

M 2019 05883
13/08/2019
SC DAB IT OUTSOURCING SRL,
STR. CLEMENTEI NR. 16, BL.
26N, SC. B, AP. 20, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

DABSTORE
(531)
(511)

Clasificare Viena: 26.11.03; 27.05.01
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05884
13/08/2019
VIOREL CATARAMĂ, STR.
ȘTEFAN GRECEANU NR.
4, SECTOR 2, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VISUL ROMÂNESC
SIGURANȚĂ ȘI
PROSPERITATE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
29.01.12
(591) Culori revendicate:alb (RGB
255.255.255), violet (RGB 110.58.156)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive sl culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizica a bunurilor materiale
sl a persoanelor, servicii personale sl sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05885
13/08/2019
DR.C.DERMA SRL, STR. VASILE
CONTA NR. 13, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, 700106, IAȘI, ROMANIA

Dr.C.Derma
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 24.17.02
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
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, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare.
10. Aparate și instrumente chirurgicale,
medicale, dentare și veterinare, membre
artificiale, ochi și dinți, articole ortopedice,
material de sutură, dispozitive terapeutice și de
asistență adaptate pentru persoane cu handicap,
aparate de masaj, aparate, dispozitive și articole
pentru alăptarea bebelușilor, aparate, dispozitive
și articole pentru activitatea sexuală.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, înghețată, sorbeturi și
alte înghețate comestibile, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, plante aromatice
conservate, oțet, sosuri
și alte condimente.
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───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05886
13/08/2019
VEDINAS S.R.L., STR. MIRCEA
CEL BĂTRÂN, NR. 143, BL.
TD2B, SCARA B, ETAJ 2, AP.
15, JUDETUL CONSTANTA,
CONSTANTA, CONSTANȚA,
ROMANIA
Cabinet MARILENA
COMANESCU, PIAŢA DOROBANŢI
NR, 4, SC. B, ET. 2, AP. 8, SECTOR
1, 010588, BUCUREŞTI, ROMANIA

WAVE MAMAIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de bar, cafenea, pizzerie, servicii de
cazare temporară.

pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
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.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05887
13/08/2019
ŞTEF MIHAI ADRIAN, STR.
RÂNDUNELELOR NR. 44/A,
JUDEŢUL SATU MARE, SATU
MARE, 440049, ROMANIA

Salad Pack natural green!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 19.01.04;
29.01.13
(591) Culori revendicate:verde, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi

(511)

M 2019 05888
13/08/2019
MIHAI ADRIAN STEF, STR.
RÂNDUNELELOR NR. 44A, JUD.
SATU MARE , SATU MARE , SATU
MARE, ROMANIA

USM UNIUNEA
PENTRU SATU MARE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi pungi din material plastic
pentru împachetare şi ambalare, caractere şi
clişee tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă, articole
de gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate pentru jocuri
video.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 05889
13/08/2019
MIHAI ADRIAN STEF, STR.
RÂNDUNELELOR NR. 44A, JUD.
SATU MARE , SATU MARE , SATU
MARE, ROMANIA

ASM ALIANTA
PENTRU SATU MARE

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi (materiale colante) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru desen şi
pentru artişti, pensule, material didactic şi de
instruire, foi, folii şi
pungi din material plastic pentru împachetare şi
ambalare, caractere şi clişee tipografice.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării şi articole pentru joacă, articole
de gimnastică şi sport, decoraţiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun, aparate pentru jocuri
video.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05890
13/08/2019
SC ORTHO AESTHETICS SRL,
STR. SIRET NR. 67, ET. 1, AP. 2,
CAM. 2, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
ROMPATENT DESIGN SRL, STR.
TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

Mbrace Your smile is
about you. Embrace it!
(531)

Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.08; 27.05.13; 27.03.02; 02.09.10
(591) Culori revendicate:auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii stomatologice.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05891
13/08/2019
DOMA-CLEAN SRL, STR.
BĂICULEȘTI NR. 7, BLOC A2,
SCARA A, ETAJ 4, AP.18, CAMERA
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

DOMA CLEAN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
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alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05892
13/08/2019
ORGANIC FRESH FOOD SRL
I, STR. AL. I. CUZA NR. 3BIS,
JUDEŢUL ILFOV
, COMUNA TUNAR, ILFOV,
ROMANIA

parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05894
13/08/2019
DEM ELECTRONICS SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI-URZICENI NR. 64,
CORP 3, PARTER, JUDEŢUL
ILFOV, COMUNA AFUMAŢI ,
ILFOV, ROMANIA

Zaitoone Lebanese restaurant

TATTA ROBIN
TOOLZ&GARDEN

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.24; 26.01.12
(591) Culori revendicate:albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 05893
13/08/2019
LASH & BROW BOUTIQUE
SRL, STR. VASILE VASILIEVICI
STROESCU NR. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

BARHAT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,

(531)

Clasificare Viena: 26.11.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.04; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05895
13/08/2019
ASOCIAŢIA ORDINULUI
CAVALERIILOR CREŞTINI, STR.
I.G. DUCA NR. 36, JUDEŢUL
ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VIŞOIU LILIAN
CĂTĂLIN, BD. UNIRII NR. 74, BL.
J3B, SC. 3, ET. 3, AP. 41, SECTOR
3, BUCURESTI, 031021, ROMANIA

ORDINUL CAVALERILOR
CREŞTINI

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice, afişe publicitare, afişe tipărite din
hârtie, agende, afişier (articole de birou),
albume, almanahuri, articole sertigrafiate din
hârtie sau carton, ascuţitori de creioane,
atlase, bannere din hârtie, benzi desenate,
biblii, bibliorafturi, bilete, blocnotesuri, bonuri
valorice, broşuri, buletine de ştiri (materiale
tipărite), buletine informative, caiete, calendare,
carduri (nu magnetice), carnete, caricaturi
(tipărituri), carnete, carnete de CEC, carneţele,
cărţi, cărţi de vizită, cărţi educative, cărţi
de onoare, cărţi poştale şi cărţi poştale
ilustrate, cărţi religioase, cartoane pentru
împachetare, cartonaşe ilustrate, cartonaşe
imprimate, cartonaşe pentru corespondenţă,
cataloage, cecuri (tipărituri), cecuri bancare
(tipărituri), cecuri de călătorie (tipărituri),
certificate şi diplome tipărite, chitanţiere,
clasoare, clişee, colaje, coli de hârtie (papetărie),
comunicate de presă tipărite, creioane, cretă,
cursuri tipărite, cupoane (tipărituri), cupoane
valorice (tipărituri), cutii de ambalat din carton,
cutii de carton pentru atenţii oferite invitaţilor,
cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii din
carton, cutii din hârtie, deschizător de scrisori,
desene, diagrame, dicţionare, dispozitive de
imprimat, dosare, echipament pentru educaţie/
învăţământ (cu excepţia aparatelor), ecusoane
din hârtie, embleme din hârtie, embleme
imprimate, embleme tipărite, enciclopedii,

etichete adezive tipărite, etichete, cu excepţia
celor din materiale textile, fanioane de hârtie,
felicitări, figurine din hârtie şi carton, fişe
(papetărie), fluturaşi informativi şi publicitari,
foi volante, folii adezive din plastic pentru
ambalat şi împachetat, formulare (imprimate),
fotogravuri, ghiduri, gravuri, gume de şters,
hărţi, horoscoape tipărite, huse de piele pentru
agende, imagini (tipărituri), imprimeuri pe pânze,
insigne de hârtie, insigne din carton, instrumente
de scris, invitaţii, jurnale, lecţii tipărite, liste
cu adrese, liste de preţuri, litografii, litogravuri,
machete arhitecturale, manuale, mape, material
plastic pentru ambalat, material promoţional
imprimat, materiale pentru învelit cărţile,
meniuri (tipărituri), minifelicitări, modele tipărite,
monografii, notesuri, orare, organizatoare
personale, panouri publicitare din hârtie
şi carton, papetărie imprimată, paspartuuri,
penare, periodice, picturi, planificatoare de
perete, pliante, plicuri, port stilouri, portrete,
premii imprimate, programe tipărite, prospecte,
programe pentru diferite evenimente, publicaţii
de reclame, publicaţii educative, publicaţii
imprimate, publicaţii periodice, pungi de hârtie,
pungi de plastic pentru împachetare, pungi
pentru cadouri, radiere, rapoarte tipărite,
recipiente din carton, recipiente din hârtie
pentru ambalare, reclame tipărite, registre,
regulamente (tipărituri), repertorii, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, reviste cu postere,
reviste (publicaţii periodice), rigle, romane,
sacoşe şi articole pentru ambalare, împachetare
şi depozitare din hârtie, carton sau plastic, schiţe,
semne de carte, şerveţele, sigilii (ştampile),
ştampile de marcare, stilouri, suporturi de
birou pentru cărţi de vizită, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi de birou pentru
documente, suporturi pentru bani, suporturi
pentru carneţele, suporturi pentru creioane,
pixuri şi stilouri, suporturi pentru corespondenţă,
tabele de scor (tipărituri), tăvi pentru birou şi
pentru corespondenţă, timbre, tuş, tuşiere, ziare,
ustensile de scris şi ştampilat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
abonamente la ziare, achiziţii de produse
în numele societăţilor terţe, actualizare şi
administrare de informaţii în registre, abonament
la un pachet media de informaţii, abonament la
un canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru centre de conferinţe, administrare
de
certificări
profesionale
(vocaţionale),
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, administrare de scheme asociative,
administrare de registre financiare, administrare
şi compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
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afişaj (publicitate), analiză de afaceri, cercetare
şi servicii de informare, analiză şi cercetare de
piaţă, analize publicitare, anunţuri clasificate,
analize şi rapoarte statistice, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, dezvoltare şi coordonare
de proiecte de voluntariat pentru organizaţiile
caritabile, arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (funcţii de secretariat), căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi,
colectare de date, cercetare de informaţii de
afaceri, compilare de date pentru terţi, transcrieri
de comunicări, concepere de broşuri publicitare,
concepere de material publicitar, conducerea
afacerilor comerciale în numele terţilor,
confirmarea de reuniuni programate pentru alte
persoane, consiliere contabilă în domeniul fiscal,
consultanţă comercială privind administrarea
tehnologiilor informaţionale, consultanţă în
domeniul afacerilor privind finanţarea dezvoltării,
copiere de documente pentru terţi, crearea
materialului publicitar, cronică publicitară,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, desfăşurare de vânzări prin licitaţie,
difuzare de anunţuri, difuzare de materiale
publicitare online, distribuire de anunţuri
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, editare
şi actualizare de texte publicitare, furnizare
de informaţii cu caracter comercial, furnizare
de servicii publicitare, furnizare şi închiriere
de spaţiu publicitar pe Internet, gestionare
administrativă a clinicilor medicale, închiriere de
spaţii, timp şi materiale publicitare, intermediere
de afaceri comerciale pentru terţi, înregistrare
şi transcriere de comunicări scrise, înregistrarea
de comunicate scrise şi de date, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare
pentru alte persoane, intermediere publicitară,
licitaţii organizate prin reţele de telecomunicaţie,
managementul clinicilor medicale pentru terţi,
managementul spitalelor, mostre de produse,
organizare de expoziţii şi evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare de
întâlniri de afaceri, prelucrarea administrativă
a datelor, prelucrare de date, producţie de
clipuri publicitare, promovare de evenimente
speciale, servicii de club de clienţi în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
servicii de consiliere, consultanţă şi informare în
afaceri, servicii de consultanţă în afaceri privind
promovarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de lobby comercial, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele şi iniţiativele de mediu,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de

publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenţei sociale, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de secretariat, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerţului
local, furnizare de consultanţă în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de
informaţii de afaceri în domeniul mediilor
sociale, servicii de promovare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei
şi vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
a băuturilor, echipamentelor electronice, mobilei,
cafelei, ceaiului, încălţămintei, combustibililor,
produselor chimice, hârtiei şi cartonului,
produselor de imprimerie, articolelor de
papetărie şi birou, materialelor didactice şi
de instruire, foliilor, pungilor de ambalare,
tutunului, telefoanelor mobile, echipamentelor
electrice şi electrocasnicelor, articolelor de
marochinărie, articolelor de construcţie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătura cu
alimentele şi băuturile, servicii de vânzare cu
ridicata a echipamentelor electronice, mobilei,
cafelei, ceaiului, încălţămintei, combustibililor,
produselor chimice, hârtiei şi cartonului,
produselor de imprimerie, articolelor de
papetărie şi birou, materialelor didactice şi de
instruire, foliilor, pungilor de ambalare, tutunului,
telefoanelor mobile, echipamentelor electrice şi
electrocasnicelor, articolelor de marochinărie,
articolelor de construcţie.
36. Servicii financiare, servicii monetare, servicii
filantropice privind donaţiile financiare, prestare
de servicii filantropice de strângere de fonduri
pentru protecţia mediului prin scăderea emisiilor
de bioxid de carbon, servicii de binefacere
în domeniul donaţiilor monetare, acordare de
fonduri, colectare de fonduri, colectare de fonduri
de binefacere, servicii de fonduri de binefacere,
colectarea de fonduri şi sponsorizare, acordare
de fonduri pentru invenţii, acordare de fonduri
pentru inventatori, acordare de fonduri pentru
universităţi, strângere de fonduri în scopuri
comemorative, investiţii de fonduri în scopuri
caritabile, strângere de fonduri şi sponsorizare
financiară, acordare de fonduri pentru organizaţii
non-profit, acordare de fonduri pentru instituţii
de cercetare, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităţilor de strângere de fonduri caritabile,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, furnizare de informaţii privind
colectarea de fonduri de binefacere, servicii
de colectare de fonduri de binefacere pentru
copiii defavorizaţi, colectarea de fonduri de
binefacere prin vânzarea de timbre de caritate,
strângere de fonduri de binefacere în vederea
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precauţiilor şi a prevenirii dezastrelor, organizare
de activităţi de colectare de fonduri pentru
susţinerea cercetării medicale şi a procedurilor
pentru cei aflaţi în dificultate, servicii caritabile, şi
anume servicii financiare, organizare de finanţări
pentru proiecte umanitare, acordarea de burse
universitare, acordări de burse de studii.

38. Telecomunicaţii, agenţii de presă, acces

la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe
internet, buletine electronice (telecomunicaţii),
buletine informative computerizate (transmisii),
colectare şi transmitere de mesaje, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
informatică globală sau prin internet, emisiuni de
ştiri (transmisii), emisiuni televizate(transmisii) ,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de servicii de comunicaţii
online, furnizare de servicii de radio mobil privat,
furnizare (punere la dispoziţie) de servicii pentru
conferinţe electronice, furnizarea accesului la
conţinut multimedia online, furnizarea accesului
la platforme sau portaluri pe internet, furnizarea
accesului la reţele de comunicaţii electronice,
servicii ale agenţiilor de presă (transmitere
de ştiri), servicii de comunicare de date,
servicii de comunicaţii, servicii de difuzare prin
cablu, servicii de poştă electronică, servicii de
transmisie.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transport
de alimente, livrare de alimente, depozitare de
alimente, ambalare de alimente, depozitare de
băuturi, livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum, livrare, expediere şi distribuţie de
ziare şi reviste.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii educaţionale
legate de conservarea mediului, educaţie
şi instruire privind conservarea naturii şi
mediul, atribuirea de certificate de absolvire,
acordarea de premii în educaţie, organizare
şi găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizare şi coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregătirea,
coordonarea şi organizarea de conferinţe
şi congrese, organizare şi coordonare de
conferinţe, congrese seminarii şi simpozioane,
publicare de texte, broşuri, ziare, jurnale,
recenzii, reviste, afişe, documente, anuare,
cataloage, calendare, fotografii, cărţi educative,
cărţi, buletine informative, publicaţii periodice,
reviste electronice si cărţi multimedia, publicarea
multimedia a ziarelor, publicarea multimedia a

jurnalelor, publicarea multimedia a revistelor,
servicii de publicare online, servicii de publicare
electronică, pregătirea textelor pentru publicare,
editare de publicaţii, editare video, editare
muzicală, editare de texte scrise, editare
de materiale tipărite, servicii pentru difuzarea
de înregistrări video, difuzare de materiale
educative, producţie de înregistrări audiovizuale,
producţie de filme formative, producţie de
prezentări audiovizuale, servicii de producţie
video, producţie de spectacole de teatru,
servicii educaţionale de sprijin, administrarea
serviciilor educaţionale, servicii educaţionale
pentru copii, furnizare de cursuri educaţionale,
servicii educaţionale pe calculator, cursuri de
pregătire pe teme religioase, servicii de educaţie
sportivă, organizare de activităţi sportive şi
competiţii sportive, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, cursuri lingvistice,
publicare de lucrări ştiinţifice, cursuri de pregătire
în domeniul cercetării şi dezvoltării, cursuri
de pregătire pe teme filozofice, pregătire în
domeniul filozofic, organizare de evenimente
sportive şi culturale comunitare, servicii de
traducere, servicii educative în materie de
instruire vocaţională.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
creare de pagini web, găzduire de conţinut
digital, creare, proiectare şi întreţinere de pagini
web, design de site-uri web, furnizare de spaţiu
pe internet pentru webloguri, închiriere de spaţii
de stocare pentru site-uri web, găzduire de
pagini web ale terţilor pe un server, pentru o reţea
globală de calculatoare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, furnizare de informaţii cu privire
la drepturile omului, cluburi pentru întâlniri,
consiliere spirituală, furnizare de informaţii cu
privire la religie, furnizare de sprijin emoţional
pentru familii, furnizare de suport emoţional
pacienţilor bolnavi de cancer şi familiilor
acestora, prin forumuri online interactive,
îndrumare spirituală, mediere, organizarea
reuniunilor religioase, realizare de cutii de
cadouri personalizate, salvarea oamenilor,
servicii ale unei agenţii de însoţitori, servicii
de arbitraj, intermediere si conciliere privind
conflictele, servicii de asistenţă maternală
(servicii sociale), servicii de companie pentru
persoane în vârstă şi cu handicap, servicii
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de consultanţă în materie de sănătate şi
siguranţă, servicii de informare cu privire la
sănătate şi siguranţă, servicii de lobby, nu în
scopuri comerciale, servicii de salvamar, servicii
de salvamont, servicii de siguranţă, salvare,
securitate şi control, servicii funerare, servicii
juridice pro bono, servicii religioase, administrare
de drepturi de autor şi drepturi de proprietate
intelectuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05896
13/08/2019
GABRIEL MARIN, STR. GEORGE
ENESCU NR. 36-42, BL. 6B,
SC. 2, ET. 5, AP. 38, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VIŞOIU LILIAN
CĂTĂLIN, BD. UNIRII NR. 74, BL.
J3B, SC. 3, ET. 3, AP. 41, SECTOR
3, BUCURESTI, 031021, ROMANIA

FIAT VOLUTAS TUA, SICUT
IN CAELO ET IN TERRA non
nobis, Domine, non nobis, sed
nomini Tuo da gloriam ORDO
(531)

(591)
(511)

Clasificare Viena: 01.03.08; 04.01.03;
09.03.02; 24.01.05; 24.01.09; 24.09.13;
24.13.24; 25.01.06; 03.07.21; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15
Culori revendicate:roşu, galben, auriu,
alb, gri, negru, argintiu
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,

articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice, afişe publicitare, afişe tipărite din
hârtie, agende, afişier (articole de birou),
albume, almanahuri, articole sertigrafiate din
hârtie sau carton, ascuţitori de creioane,
atlase, bannere din hârtie, benzi desenate,
biblii, bibliorafturi, bilete, blocnotesuri, bonuri
valorice, broşuri, buletine de ştiri (materiale
tipărite), buletine informative, caiete, calendare,
carduri (nu magnetice), carnete, caricaturi
(tipărituri), carnete, carnete de CEC, carneţele,
cărţi, cărţi de vizită, cărţi educative, cărţi
de onoare, cărţi poştale şi cărţi poştale
ilustrate, cărţi religioase, cartoane pentru
împachetare, cartonaşe ilustrate, cartonaşe
imprimate, cartonaşe pentru corespondenţă,
cataloage, cecuri (tipărituri), cecuri bancare
(tipărituri), cecuri de călătorie (tipărituri),
certificate şi diplome tipărite, chitanţiere,
clasoare, clişee, colaje, coli de hârtie (papetărie),
comunicate de presă tipărite, creioane, cretă,
cursuri tipărite, cupoane (tipărituri), cupoane
valorice (tipărituri), cutii de ambalat din carton,
cutii de carton pentru atenţii oferite invitaţilor,
cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii din
carton, cutii din hârtie, deschizător de scrisori,
desene, diagrame, dicţionare, dispozitive de
imprimat, dosare, echipament pentru educaţie/
învăţământ (cu excepţia aparatelor), ecusoane
din hârtie, embleme din hârtie, embleme
imprimate, embleme tipărite, enciclopedii,
etichete adezive tipărite, etichete, cu excepţia
celor din materiale textile, fanioane de hârtie,
felicitări, figurine din hârtie şi carton, fişe
(papetărie), fluturaşi informativi şi publicitari,
foi volante, folii adezive din plastic pentru
ambalat şi împachetat, formulare (imprimate),
fotogravuri, ghiduri, gravuri, gume de şters,
hărţi, horoscoape tipărite, huse de piele pentru
agende, imagini (tipărituri), imprimeuri pe pânze,
insigne de hârtie, insigne din carton, instrumente
de scris, invitaţii, jurnale, lecţii tipărite, liste
cu adrese, liste de preţuri, litografii, litogravuri,
machete arhitecturale, manuale, mape, material
plastic pentru ambalat, material promoţional
imprimat, materiale pentru învelit cărţile,
meniuri (tipărituri), minifelicitări, modele tipărite,
monografii, notesuri, orare, organizatoare
personale, panouri publicitare din hârtie
şi carton, papetărie imprimată, paspartuuri,
penare, periodice, picturi, planificatoare de
perete, pliante, plicuri, port stilouri, portrete,
premii imprimate, programe tipărite, prospecte,
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programe pentru diferite evenimente, publicaţii
de reclame, publicaţii educative, publicaţii
imprimate, publicaţii periodice, pungi de hârtie,
pungi de plastic pentru împachetare, pungi
pentru cadouri, radiere, rapoarte tipărite,
recipiente din carton, recipiente din hârtie
pentru ambalare, reclame tipărite, registre,
regulamente (tipărituri), repertorii, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, reviste cu postere,
reviste (publicaţii periodice), rigle, romane,
sacoşe şi articole pentru ambalare, împachetare
şi depozitare din hârtie, carton sau plastic, schiţe,
semne de carte, şerveţele, sigilii (ştampile),
ştampile de marcare, stilouri, suporturi de
birou pentru cărţi de vizită, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi de birou pentru
documente, suporturi pentru bani, suporturi
pentru carneţele, suporturi pentru creioane,
pixuri şi stilouri, suporturi pentru corespondenţă,
tabele de scor (tipărituri), tăvi pentru birou şi
pentru corespondenţă, timbre, tuş, tuşiere, ziare,
ustensile de scris şi ştampilat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
abonamente la ziare, achiziţii de produse
în numele societăţilor terţe, actualizare şi
administrare de informaţii în registre, abonament
la un pachet media de informaţii, abonament la
un canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru centre de conferinţe, administrare
de
certificări
profesionale
(vocaţionale),
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, administrare de scheme asociative,
administrare de registre financiare, administrare
şi compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
afişaj (publicitate), analiză de afaceri, cercetare
şi servicii de informare, analiză şi cercetare de
piaţă, analize publicitare, anunţuri clasificate,
analize şi rapoarte statistice, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, dezvoltare şi coordonare
de proiecte de voluntariat pentru organizaţiile
caritabile, arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (funcţii de secretariat), căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi,
colectare de date, cercetare de informaţii de
afaceri, compilare de date pentru terţi, transcrieri
de comunicări, concepere de broşuri publicitare,
concepere de material publicitar, conducerea
afacerilor comerciale în numele terţilor,
confirmarea de reuniuni programate pentru alte
persoane, consiliere contabilă în domeniul fiscal,
consultanţă comercială privind administrarea
tehnologiilor informaţionale, consultanţă în
domeniul afacerilor privind finanţarea dezvoltării,
copiere de documente pentru terţi, crearea
materialului publicitar, cronică publicitară,

coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, desfăşurare de vânzări prin licitaţie,
difuzare de anunţuri, difuzare de materiale
publicitare online, distribuire de anunţuri
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, editare
şi actualizare de texte publicitare, furnizare
de informaţii cu caracter comercial, furnizare
de servicii publicitare, furnizare şi închiriere
de spaţiu publicitar pe Internet, gestionare
administrativă a clinicilor medicale, închiriere de
spaţii, timp şi materiale publicitare, intermediere
de afaceri comerciale pentru terţi, înregistrare
şi transcriere de comunicări scrise, înregistrarea
de comunicate scrise şi de date, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare
pentru alte persoane, intermediere publicitară,
licitaţii organizate prin reţele de telecomunicaţie,
managementul clinicilor medicale pentru terţi,
managementul spitalelor, mostre de produse,
organizare de expoziţii şi evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare de
întâlniri de afaceri, prelucrarea administrativă
a datelor, prelucrare de date, producţie de
clipuri publicitare, promovare de evenimente
speciale, servicii de club de clienţi în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
servicii de consiliere, consultanţă şi informare în
afaceri, servicii de consultanţă în afaceri privind
promovarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de lobby comercial, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele şi iniţiativele de mediu,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenţei sociale, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de secretariat, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerţului
local, furnizare de consultanţă în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de
informaţii de afaceri în domeniul mediilor
sociale, servicii de promovare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei
şi vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
a băuturilor, echipamentelor electronice, mobilei,
cafelei, ceaiului, încălţămintei, combustibililor,
produselor chimice, hârtiei şi cartonului,
produselor de imprimerie, articolelor de
papetărie şi birou, materialelor didactice şi
de instruire, foliilor, pungilor de ambalare,
tutunului, telefoanelor mobile, echipamentelor
electrice şi electrocasnicelor, articolelor de
marochinărie, articolelor de construcţie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătura cu
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alimentele şi băuturile, servicii de vânzare cu
ridicata a echipamentelor electronice, mobilei,
cafelei, ceaiului, încălţămintei, combustibililor,
produselor chimice, hârtiei şi cartonului,
produselor de imprimerie, articolelor de
papetărie şi birou, materialelor didactice şi de
instruire, foliilor, pungilor de ambalare, tutunului,
telefoanelor mobile, echipamentelor electrice şi
electrocasnicelor, articolelor de marochinărie,
articolelor de construcţie.
36. Servicii financiare, servicii monetare, servicii
filantropice privind donaţiile financiare, prestare
de servicii filantropice de strângere de fonduri
pentru protecţia mediului prin scăderea emisiilor
de bioxid de carbon, servicii de binefacere
în domeniul donaţiilor monetare, acordare de
fonduri, colectare de fonduri, colectare de fonduri
de binefacere, servicii de fonduri de binefacere,
colectarea de fonduri şi sponsorizare, acordare
de fonduri pentru invenţii, acordare de fonduri
pentru inventatori, acordare de fonduri pentru
universităţi, strângere de fonduri în scopuri
comemorative, investiţii de fonduri în scopuri
caritabile, strângere de fonduri şi sponsorizare
financiară, acordare de fonduri pentru organizaţii
non-profit, acordare de fonduri pentru instituţii
de cercetare, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităţilor de strângere de fonduri caritabile,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, furnizare de informaţii privind
colectarea de fonduri de binefacere, servicii
de colectare de fonduri de binefacere pentru
copiii defavorizaţi, colectarea de fonduri de
binefacere prin vânzarea de timbre de caritate,
strângere de fonduri de binefacere în vederea
precauţiilor şi a prevenirii dezastrelor, organizare
de activităţi de colectare de fonduri pentru
susţinerea cercetării medicale şi a procedurilor
pentru cei aflaţi în dificultate, servicii caritabile, şi
anume servicii financiare, organizare de finanţări
pentru proiecte umanitare, acordarea de burse
universitare, acordări de burse de studii.
38. Telecomunicaţii, agenţii de presă, acces
la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe
internet, buletine electronice (telecomunicaţii),
buletine informative computerizate (transmisii),
colectare şi transmitere de mesaje, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
informatică globală sau prin internet, emisiuni de
ştiri (transmisii), emisiuni televizate(transmisii) ,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de servicii de comunicaţii
online, furnizare de servicii de radio mobil privat,
furnizare (punere la dispoziţie) de servicii pentru
conferinţe electronice, furnizarea accesului la

conţinut multimedia online, furnizarea accesului
la platforme sau portaluri pe internet, furnizarea
accesului la reţele de comunicaţii electronice,
servicii ale agenţiilor de presă (transmitere
de ştiri), servicii de comunicare de date,
servicii de comunicaţii, servicii de difuzare prin
cablu, servicii de poştă electronică, servicii de
transmisie.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transport
de alimente, livrare de alimente, depozitare de
alimente, ambalare de alimente, depozitare de
băuturi, livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum, livrare, expediere şi distribuţie de
ziare şi reviste.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii educaţionale
legate de conservarea mediului, educaţie
şi instruire privind conservarea naturii şi
mediul, atribuirea de certificate de absolvire,
acordarea de premii în educaţie, organizare
şi găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizare şi coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregătirea,
coordonarea şi organizarea de conferinţe
şi congrese, organizare şi coordonare de
conferinţe, congrese seminarii şi simpozioane,
publicare de texte, broşuri, ziare, jurnale,
recenzii, reviste, afişe, documente, anuare,
cataloage, calendare, fotografii, cărţi educative,
cărţi, buletine informative, publicaţii periodice,
reviste electronice si cărţi multimedia, publicarea
multimedia a ziarelor, publicarea multimedia a
jurnalelor, publicarea multimedia a revistelor,
servicii de publicare online, servicii de publicare
electronică, pregătirea textelor pentru publicare,
editare de publicaţii, editare video, editare
muzicală, editare de texte scrise, editare
de materiale tipărite, servicii pentru difuzarea
de înregistrări video, difuzare de materiale
educative, producţie de înregistrări audiovizuale,
producţie de filme formative, producţie de
prezentări audiovizuale, servicii de producţie
video, producţie de spectacole de teatru,
servicii educaţionale de sprijin, administrarea
serviciilor educaţionale, servicii educaţionale
pentru copii, furnizare de cursuri educaţionale,
servicii educaţionale pe calculator, cursuri de
pregătire pe teme religioase, servicii de educaţie
sportivă, organizare de activităţi sportive şi
competiţii sportive, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, cursuri lingvistice,
publicare de lucrări ştiinţifice, cursuri de pregătire
în domeniul cercetării şi dezvoltării, cursuri
de pregătire pe teme filozofice, pregătire în
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domeniul filozofic, organizare de evenimente
sportive şi culturale comunitare, servicii de
traducere, servicii educative în materie de
instruire vocaţională.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
creare de pagini web, găzduire de conţinut
digital, creare, proiectare şi întreţinere de pagini
web, design de site-uri web, furnizare de spaţiu
pe internet pentru webloguri, închiriere de spaţii
de stocare pentru site-uri web, găzduire de
pagini web ale terţilor pe un server, pentru o reţea
globală de calculatoare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, furnizare de informaţii cu privire
la drepturile omului, cluburi pentru întâlniri,
consiliere spirituală, furnizare de informaţii cu
privire la religie, furnizare de sprijin emoţional
pentru familii, furnizare de suport emoţional
pacienţilor bolnavi de cancer şi familiilor
acestora, prin forumuri online interactive,
îndrumare spirituală, mediere, organizarea
reuniunilor religioase, realizare de cutii de
cadouri personalizate, salvarea oamenilor,
servicii ale unei agenţii de însoţitori, servicii
de arbitraj, intermediere si conciliere privind
conflictele, servicii de asistenţă maternală
(servicii sociale), servicii de companie pentru
persoane în vârstă şi cu handicap, servicii
de consultanţă în materie de sănătate şi
siguranţă, servicii de informare cu privire la
sănătate şi siguranţă, servicii de lobby, nu în
scopuri comerciale, servicii de salvamar, servicii
de salvamont, servicii de siguranţă, salvare,
securitate şi control, servicii funerare, servicii
juridice pro bono, servicii religioase, administrare
de drepturi de autor şi drepturi de proprietate
intelectuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05897
13/08/2019
GABRIEL MARIN, STR. GEORGE
ENESCU NR. 36-42, BL. 6B,
SC. 2, ET. 5, AP. 38, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VIŞOIU LILIAN
CĂTĂLIN, BD. UNIRII NR. 74, BL.
J3B, SC. 3, ET. 3, AP. 41, SECTOR
3, BUCURESTI, 031021, ROMANIA

NON NOBIS, DOMINE,
NON NOBIS, SED NOMINI
TUO DA GLORIAM ORDO
(531)

Clasificare Viena: 23.01.01; 24.13.09;
24.13.24; 24.13.25; 26.01.16; 26.01.18;
27.05.01; 29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, materiale didactice şi de instruire,
foi, folii şi pungi din material plastic pentru
împachetare şi ambalare, caractere şi clişee
tipografice, afişe publicitare, afişe tipărite din
hârtie, agende, afişier (articole de birou),
albume, almanahuri, articole sertigrafiate din
hârtie sau carton, ascuţitori de creioane,
atlase, bannere din hârtie, benzi desenate,
biblii, bibliorafturi, bilete, blocnotesuri, bonuri
valorice, broşuri, buletine de ştiri (materiale
tipărite), buletine informative, caiete, calendare,
carduri (nu magnetice), carnete, caricaturi
(tipărituri), carnete, carnete de CEC, carneţele,
cărţi, cărţi de vizită, cărţi educative, cărţi
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de onoare, cărţi poştale şi cărţi poştale
ilustrate, cărţi religioase, cartoane pentru
împachetare, cartonaşe ilustrate, cartonaşe
imprimate, cartonaşe pentru corespondenţă,
cataloage, cecuri (tipărituri), cecuri bancare
(tipărituri), cecuri de călătorie (tipărituri),
certificate şi diplome tipărite, chitanţiere,
clasoare, clişee, colaje, coli de hârtie (papetărie),
comunicate de presă tipărite, creioane, cretă,
cursuri tipărite, cupoane (tipărituri), cupoane
valorice (tipărituri), cutii de ambalat din carton,
cutii de carton pentru atenţii oferite invitaţilor,
cutii de hârtie pentru livrarea bunurilor, cutii din
carton, cutii din hârtie, deschizător de scrisori,
desene, diagrame, dicţionare, dispozitive de
imprimat, dosare, echipament pentru educaţie/
învăţământ (cu excepţia aparatelor), ecusoane
din hârtie, embleme din hârtie, embleme
imprimate, embleme tipărite, enciclopedii,
etichete adezive tipărite, etichete, cu excepţia
celor din materiale textile, fanioane de hârtie,
felicitări, figurine din hârtie şi carton, fişe
(papetărie), fluturaşi informativi şi publicitari,
foi volante, folii adezive din plastic pentru
ambalat şi împachetat, formulare (imprimate),
fotogravuri, ghiduri, gravuri, gume de şters,
hărţi, horoscoape tipărite, huse de piele pentru
agende, imagini (tipărituri), imprimeuri pe pânze,
insigne de hârtie, insigne din carton, instrumente
de scris, invitaţii, jurnale, lecţii tipărite, liste
cu adrese, liste de preţuri, litografii, litogravuri,
machete arhitecturale, manuale, mape, material
plastic pentru ambalat, material promoţional
imprimat, materiale pentru învelit cărţile,
meniuri (tipărituri), minifelicitări, modele tipărite,
monografii, notesuri, orare, organizatoare
personale, panouri publicitare din hârtie
şi carton, papetărie imprimată, paspartuuri,
penare, periodice, picturi, planificatoare de
perete, pliante, plicuri, port stilouri, portrete,
premii imprimate, programe tipărite, prospecte,
programe pentru diferite evenimente, publicaţii
de reclame, publicaţii educative, publicaţii
imprimate, publicaţii periodice, pungi de hârtie,
pungi de plastic pentru împachetare, pungi
pentru cadouri, radiere, rapoarte tipărite,
recipiente din carton, recipiente din hârtie
pentru ambalare, reclame tipărite, registre,
regulamente (tipărituri), repertorii, reprezentări
grafice, reproduceri grafice, reviste cu postere,
reviste (publicaţii periodice), rigle, romane,
sacoşe şi articole pentru ambalare, împachetare
şi depozitare din hârtie, carton sau plastic, schiţe,
semne de carte, şerveţele, sigilii (ştampile),
ştampile de marcare, stilouri, suporturi de
birou pentru cărţi de vizită, suporturi de
pahare din hârtie, suporturi de birou pentru
documente, suporturi pentru bani, suporturi

pentru carneţele, suporturi pentru creioane,
pixuri şi stilouri, suporturi pentru corespondenţă,
tabele de scor (tipărituri), tăvi pentru birou şi
pentru corespondenţă, timbre, tuş, tuşiere, ziare,
ustensile de scris şi ştampilat.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
abonamente la ziare, achiziţii de produse
în numele societăţilor terţe, actualizare şi
administrare de informaţii în registre, abonament
la un pachet media de informaţii, abonament la
un canal de televiziune, administrare a afacerilor
pentru centre de conferinţe, administrare
de
certificări
profesionale
(vocaţionale),
administrare de programe de schimburi culturale
şi educative, administrare de scheme asociative,
administrare de registre financiare, administrare
şi compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor în sistem de franciză,
afişaj (publicitate), analiză de afaceri, cercetare
şi servicii de informare, analiză şi cercetare de
piaţă, analize publicitare, anunţuri clasificate,
analize şi rapoarte statistice, coordonarea
promovării evenimentelor de strângere de
fonduri caritabile, dezvoltare şi coordonare
de proiecte de voluntariat pentru organizaţiile
caritabile, arhivarea documentelor sau a benzilor
magnetice (funcţii de secretariat), căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi,
colectare de date, cercetare de informaţii de
afaceri, compilare de date pentru terţi, transcrieri
de comunicări, concepere de broşuri publicitare,
concepere de material publicitar, conducerea
afacerilor comerciale în numele terţilor,
confirmarea de reuniuni programate pentru alte
persoane, consiliere contabilă în domeniul fiscal,
consultanţă comercială privind administrarea
tehnologiilor informaţionale, consultanţă în
domeniul afacerilor privind finanţarea dezvoltării,
copiere de documente pentru terţi, crearea
materialului publicitar, cronică publicitară,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, desfăşurare de vânzări prin licitaţie,
difuzare de anunţuri, difuzare de materiale
publicitare online, distribuire de anunţuri
publicitare, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale, editare
şi actualizare de texte publicitare, furnizare
de informaţii cu caracter comercial, furnizare
de servicii publicitare, furnizare şi închiriere
de spaţiu publicitar pe Internet, gestionare
administrativă a clinicilor medicale, închiriere de
spaţii, timp şi materiale publicitare, intermediere
de afaceri comerciale pentru terţi, înregistrare
şi transcriere de comunicări scrise, înregistrarea
de comunicate scrise şi de date, intermediere
de contracte de publicitate şi promovare
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pentru alte persoane, intermediere publicitară,
licitaţii organizate prin reţele de telecomunicaţie,
managementul clinicilor medicale pentru terţi,
managementul spitalelor, mostre de produse,
organizare de expoziţii şi evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare, organizare de
întâlniri de afaceri, prelucrarea administrativă
a datelor, prelucrare de date, producţie de
clipuri publicitare, promovare de evenimente
speciale, servicii de club de clienţi în scopuri
comerciale, promoţionale şi/sau publicitare,
servicii de consiliere, consultanţă şi informare în
afaceri, servicii de consultanţă în afaceri privind
promovarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de lobby comercial, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele şi iniţiativele de mediu,
servicii de publicitate pentru sensibilizarea
publicului la probleme medicale, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului în domeniul asistenţei sociale, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, servicii de secretariat, servicii
de publicitate pentru a promova sensibilizarea
publicului cu privire la beneficiile comerţului
local, furnizare de consultanţă în marketing
în domeniul mediilor sociale, furnizare de
informaţii de afaceri în domeniul mediilor
sociale, servicii de promovare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentaţiei
şi vestimentar, servicii de vânzare cu amănuntul
a băuturilor, echipamentelor electronice, mobilei,
cafelei, ceaiului, încălţămintei, combustibililor,
produselor chimice, hârtiei şi cartonului,
produselor de imprimerie, articolelor de
papetărie şi birou, materialelor didactice şi
de instruire, foliilor, pungilor de ambalare,
tutunului, telefoanelor mobile, echipamentelor
electrice şi electrocasnicelor, articolelor de
marochinărie, articolelor de construcţie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătura cu
alimentele şi băuturile, servicii de vânzare cu
ridicata a echipamentelor electronice, mobilei,
cafelei, ceaiului, încălţămintei, combustibililor,
produselor chimice, hârtiei şi cartonului,
produselor de imprimerie, articolelor de
papetărie şi birou, materialelor didactice şi de
instruire, foliilor, pungilor de ambalare, tutunului,
telefoanelor mobile, echipamentelor electrice şi
electrocasnicelor, articolelor de marochinărie,
articolelor de construcţie.
36. Servicii financiare, servicii monetare, servicii
filantropice privind donaţiile financiare, prestare
de servicii filantropice de strângere de fonduri
pentru protecţia mediului prin scăderea emisiilor
de bioxid de carbon, servicii de binefacere
în domeniul donaţiilor monetare, acordare de
fonduri, colectare de fonduri, colectare de fonduri

de binefacere, servicii de fonduri de binefacere,
colectarea de fonduri şi sponsorizare, acordare
de fonduri pentru invenţii, acordare de fonduri
pentru inventatori, acordare de fonduri pentru
universităţi, strângere de fonduri în scopuri
comemorative, investiţii de fonduri în scopuri
caritabile, strângere de fonduri şi sponsorizare
financiară, acordare de fonduri pentru organizaţii
non-profit, acordare de fonduri pentru instituţii
de cercetare, coordonarea evenimentelor de
strângere de fonduri caritabile, coordonarea
activităţilor de strângere de fonduri caritabile,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, furnizare de informaţii privind
colectarea de fonduri de binefacere, servicii
de colectare de fonduri de binefacere pentru
copiii defavorizaţi, colectarea de fonduri de
binefacere prin vânzarea de timbre de caritate,
strângere de fonduri de binefacere în vederea
precauţiilor şi a prevenirii dezastrelor, organizare
de activităţi de colectare de fonduri pentru
susţinerea cercetării medicale şi a procedurilor
pentru cei aflaţi în dificultate, servicii caritabile, şi
anume servicii financiare, organizare de finanţări
pentru proiecte umanitare, acordarea de burse
universitare, acordări de burse de studii.
38. Telecomunicaţii, agenţii de presă, acces
la conţinut, pagini de internet şi portaluri,
asigurarea accesului la baze de date pe
internet, buletine electronice (telecomunicaţii),
buletine informative computerizate (transmisii),
colectare şi transmitere de mesaje, distribuire
de date sau imagini audiovizuale printr-o reţea
informatică globală sau prin internet, emisiuni de
ştiri (transmisii), emisiuni televizate(transmisii) ,
furnizare de acces la conţinut, site-uri şi portaluri
de internet, furnizare de servicii de comunicaţii
online, furnizare de servicii de radio mobil privat,
furnizare (punere la dispoziţie) de servicii pentru
conferinţe electronice, furnizarea accesului la
conţinut multimedia online, furnizarea accesului
la platforme sau portaluri pe internet, furnizarea
accesului la reţele de comunicaţii electronice,
servicii ale agenţiilor de presă (transmitere
de ştiri), servicii de comunicare de date,
servicii de comunicaţii, servicii de difuzare prin
cablu, servicii de poştă electronică, servicii de
transmisie.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, transport
de alimente, livrare de alimente, depozitare de
alimente, ambalare de alimente, depozitare de
băuturi, livrare de alimente şi băuturi preparate
pentru consum, livrare, expediere şi distribuţie de
ziare şi reviste.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii educaţionale
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legate de conservarea mediului, educaţie
şi instruire privind conservarea naturii şi
mediul, atribuirea de certificate de absolvire,
acordarea de premii în educaţie, organizare
şi găzduire de ceremonii de decernare de
premii, organizare de competiţii şi ceremonii de
decernare de premii, organizare şi coordonare
de ceremonii de acordare a premiilor, servicii de
consultanţă şi informare referitoare la pregătirea,
coordonarea şi organizarea de conferinţe
şi congrese, organizare şi coordonare de
conferinţe, congrese seminarii şi simpozioane,
publicare de texte, broşuri, ziare, jurnale,
recenzii, reviste, afişe, documente, anuare,
cataloage, calendare, fotografii, cărţi educative,
cărţi, buletine informative, publicaţii periodice,
reviste electronice si cărţi multimedia, publicarea
multimedia a ziarelor, publicarea multimedia a
jurnalelor, publicarea multimedia a revistelor,
servicii de publicare online, servicii de publicare
electronică, pregătirea textelor pentru publicare,
editare de publicaţii, editare video, editare
muzicală, editare de texte scrise, editare
de materiale tipărite, servicii pentru difuzarea
de înregistrări video, difuzare de materiale
educative, producţie de înregistrări audiovizuale,
producţie de filme formative, producţie de
prezentări audiovizuale, servicii de producţie
video, producţie de spectacole de teatru,
servicii educaţionale de sprijin, administrarea
serviciilor educaţionale, servicii educaţionale
pentru copii, furnizare de cursuri educaţionale,
servicii educaţionale pe calculator, cursuri de
pregătire pe teme religioase, servicii de educaţie
sportivă, organizare de activităţi sportive şi
competiţii sportive, consultanţă profesională
referitoare la educaţie, cursuri lingvistice,
publicare de lucrări ştiinţifice, cursuri de pregătire
în domeniul cercetării şi dezvoltării, cursuri
de pregătire pe teme filozofice, pregătire în
domeniul filozofic, organizare de evenimente
sportive şi culturale comunitare, servicii de
traducere, servicii educative în materie de
instruire vocaţională.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială şi
de cercetare industrială, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator,
creare de pagini web, găzduire de conţinut
digital, creare, proiectare şi întreţinere de pagini
web, design de site-uri web, furnizare de spaţiu
pe internet pentru webloguri, închiriere de spaţii
de stocare pentru site-uri web, găzduire de
pagini web ale terţilor pe un server, pentru o reţea
globală de calculatoare.

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia fizică a bunurilor materiale şi a
persoanelor, servicii personale şi sociale oferite
de către terţi destinate să satisfacă nevoile
indivizilor, furnizare de informaţii cu privire
la drepturile omului, cluburi pentru întâlniri,
consiliere spirituală, furnizare de informaţii cu
privire la religie, furnizare de sprijin emoţional
pentru familii, furnizare de suport emoţional
pacienţilor bolnavi de cancer şi familiilor
acestora, prin forumuri online interactive,
îndrumare spirituală, mediere, organizarea
reuniunilor religioase, realizare de cutii de
cadouri personalizate, salvarea oamenilor,
servicii ale unei agenţii de însoţitori, servicii
de arbitraj, intermediere si conciliere privind
conflictele, servicii de asistenţă maternală
(servicii sociale), servicii de companie pentru
persoane în vârstă şi cu handicap, servicii
de consultanţă în materie de sănătate şi
siguranţă, servicii de informare cu privire la
sănătate şi siguranţă, servicii de lobby, nu în
scopuri comerciale, servicii de salvamar, servicii
de salvamont, servicii de siguranţă, salvare,
securitate şi control, servicii funerare, servicii
juridice pro bono, servicii religioase, administrare
de drepturi de autor şi drepturi de proprietate
intelectuală.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05898
13/08/2019
SARTOROM IMPEX SRL, ŞOS.
BUCUREŞTI-MĂGURELE NR.
232, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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

SMARTLAB

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Strângerea la un loc în avantajul terţilor de
produse utilizate în agricultură, respectiv site,
sonde, balanţe,
produse utilizate în laboratoare medicale,
respectiv pipete, centrifugă, dispersoare,
dispensere, produse
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utilizate în laboratoare universale, respectiv
agitatoare,
viscozimetre,
etuve,
pompe,
incubatoare și produse
utilizate în industria prelucrătoare şi grea,
respectiv termobalanţe (exceptând transportul
lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, aceste servicii pot fi asigurate de
magazine en gros sau en detail, prin cataloage
de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace
electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, servicii de vânzare
cu
amănuntul şi/sau cu ridicata prin magazine
fizice sau online de produse diverse, gestiunea
afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de marketing, publicitate şi promovare, servicii
de
cercetare şi informaţii de piaţă, promovare de
bunuri şi servicii ale terţilor prin intermediul
reţelelor de
calculatoare şi de comunicaţii, servicii de
magazin fizic sau on-line de comercializare cu
amănuntul şi/sau
cu ridicata.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05899
13/08/2019
ROCA INDUSTRIAL SRL, SPLAIUL
UNIRII NR. 9, BL. 6, SC. 1, AP. 35,
ET. 6, JUDEŢUL ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

ROCA INDUSTRIAL
(531)

Clasificare Viena: 24.07.03; 26.04.16;
26.04.18; 27.05.02; 29.01.15; 05.03.04
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente
de transmisie, cu excepţia celor pentru

vehiculele terestre, maşini de ambalare, benzi
transportoare, maşini de împachetare altele
decât uneltele acţionate manual, lifturi, altele
decât teleschiurile şi maşini industriale.
37. Servicii de instalaţii benzi transportoare şi
maşini industriale.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05900
13/08/2019
ROCA INDUSTRIAL, SPLAIUL
UNIRII NR. 9, BL. 6, SC. 1, AP. 35,
ET. 6, JUDEŢ ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

ROCA INDUSTRIAL
(531)

Clasificare Viena: 24.07.03; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.15
(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente
de transmisie, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, maşini de ambalare, benzi
transportoare, maşini de împachetare altele
decât uneltele acţionate manual, lifturi altele
decât teleschiurile şi maşini industriale.
37. Servicii de instalaţii, benzi transportoare şi
maşini industriale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05901
13/08/2019
ALBERT DISTRIBUTION
& LOGISTICS SRL, B-DUL
CHISINAU NR. 1, SPATELE
PIEŢEI DELFINULUI, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 022141, RO.BU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

Ouă pentru o viaţă sănătoasă
din cuibar în aer liber

POWER STEERING
TECHNOLOGY PST

(531)

Clasificare Viena: 24.07.01; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe si legume conservate, congelate,
uscate si gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri si grãsimi
comestibile.
───────

M 2019 05902
13/08/2019
SC POWER STEERING
TECHNOLOGY SRL, STR.
ING. CRISTIAN PASCAL NR.
4, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 15.01.17; 29.01.13;
27.05.01; 27.05.17; 18.01.21
(591) Culori revendicate:gri, roşu, alb
(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).

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de

instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
divertisment, activităţi sportive şi
(Solicităm protecţie pentru întreaga
servicii incluse în această clasă
clasificării de la Nisa).
───────

instruire,
culturale
listă de
conform
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 05903
13/08/2019
VALENTINA TURBATU, STR.
ALEXANDRA MORUZZI NR. 5, BL.
A13, SC. 1, SC. 1, AP. 25, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
VLAD BURIAN, STR. MIHAIL
CIORANU NR. 8, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Log Out: Work off, Life on

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Instruire, divertisment, activitati sportive si
culturale.

cosmetice (cu excepţia transportului), permiţând
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05904
13/08/2019
DANIEL ENACHE, STR.
DRAGOSLAVELE NR. 32, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

M 2019 05905
13/08/2019
DANIEL ENACHE, STR.
DRAGOSLAVELE NR. 32, JUDEŢ
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

SOLEIL
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de vânzare cumpărare imobile.
36. Afaceri imobiliare, servicii de închirieri spaţii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
───────

CAMPING S
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Gestiunea
afacerilor
comerciale,
administrație
comercială,
regruparea
in
avantajul tertilor în magazine specializate
a băuturilor,dulciurilor,articolelor de plajă,
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 05906
13/08/2019
HARAS SRL , STR. ION MOVILĂ
NR. 21, JUD. CONSTANŢA,
EFORIE SUD, CONSTANȚA,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA, STR.
FĂGETULUI NR. 144, BL. ST2, SC.
B, AP. 46, CONSTANŢA, 900654,
CONSTANȚA, ROMANIA

EUFORIA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de igienă și de
îngrijire a frumuseții pentru oameni sau animale,
servicii de înfrumuseţare şi întreţinere corporală,
servicii oferite într-un spa.
───────

ERATĂ
Se scoate de la publicare cererea de înregistrare
M 2019/05799, depusa în data de 08.08.2019 şi publicatăîn
data de 14.08.2019, deoarece taxele de publicare şi
înregistrare nu au intrat în contul OSIM.

