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Cereri Mărci publicate în 04.04.2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 02072 28/03/2017 S.C. LETHY ADVANTAGE S.R.L. EXPERT NAILS

2 M 2017 02073 28/03/2017 MOSNOI VITALIE DS DROGGERY STORE

3 M 2017 02074 28/03/2017 S.C. HARAS S.R.L. BARACCA

4 M 2017 02075 28/03/2017 S.C. DACODATASOFT S.R.L. 123 CARGO BursaTransport
since 2001

5 M 2017 02076 28/03/2017 S.C. DACODATASOFT S.R.L. 123 CARGO

6 M 2017 02077 28/03/2017 S.C. GEEA S.R.L. Credinţa ortodoxă

7 M 2017 02078 28/03/2017 S.C. ICON LABORATORIES
S.R.L.

ICON LAB

8 M 2017 02080 28/03/2017 S.C. EVATECH ELECTRONICS
S.R.L.

EVATECH

9 M 2017 02081 28/03/2017 S.C. LUMINA INSTITUŢII DE
ÎNVĂŢĂMÂNT S.A.

LICEUL INTERNATIONAL 1994
LICEUL TEORETIC
INTERNATIONAL DE
INFORMATICA

10 M 2017 02082 28/03/2017 S.C. EVATECH ELECTRONICS
S.R.L.

MONKEY BOARD

11 M 2017 02083 28/03/2017 Kia Motors Corporation KIA STINGER

12 M 2017 02084 28/03/2017 FEDERATIA INTERNATIONALA A
COMUNITATILOR EDUCATIVE
SECTIUNEA FICE ROMANIA

FESTIVALUL NATIONAL
BUCURIA LECTURII

13 M 2017 02085 28/03/2017 MACAVEI GEORGIANA-MIRUNA SIMPLITAO

14 M 2017 02086 28/03/2017 DEM ELECTRONICS S.R.L. KINGHAUS

15 M 2017 02087 28/03/2017 S.C. NAIF'S TREND SRL-D COLORS BY MIA

16 M 2017 02088 28/03/2017 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

Liga 2 - Marea performanţă
începe aici!
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17 M 2017 02089 28/03/2017 FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE
FOTBAL

Liga 3 - Echipa ta, fotbalul tău!

18 M 2017 02090 28/03/2017 S.C. MACROMEX S.R.L. EDENIA STIU CE MANANC

19 M 2017 02091 28/03/2017 S.C. ZOOM OPTIC MEDICAL
SRL-D

Zoom Optic

20 M 2017 02092 28/03/2017 S.C. RASOVA WINE S.R.L. RASOVA Tortuga

21 M 2017 02093 28/03/2017 S.C. RASOVA WINE S.R.L. RASOVA Tortuga

22 M 2017 02094 28/03/2017 GHILIFTOIU MIRELA QUEUE DE CHEVAL

23 M 2017 02097 28/03/2017 S.C. FANERAM LEMN S.R.L. FANERAM

24 M 2017 02098 28/03/2017 BIROU PENTRU ARTĂ ŞI
CERCETARE URBANĂ
S.C. URBANICA ARCHITECTURE
& DEVELOPMENT S.R.L.

BACU

25 M 2017 02099 28/03/2017 BETA SOFTWARE
MANAGEMENT S.A.

LIVRATOR

26 M 2017 02100 28/03/2017 MINGDA COM S.R.L. DADAMAI gustari cu specific
chinezesc

27 M 2017 02101 28/03/2017 HOT WOKS S.R.L. HOT WOKS ASIAN CUISINE

28 M 2017 02102 28/03/2017 S.C. GOV PROTECTION S.R.L. GOV PROTECTION
SIGURANTA PROTECTIE

29 M 2017 02103 28/03/2017 Carrefour Romania S.A. COOPERATIVA AGRICOLĂ
Carrefour Vărăşti

30 M 2017 02104 28/03/2017 STARC4SYS S.R.L. C4SYS our knowledge . . . . . .
your gain

31 M 2017 02105 28/03/2017 FILIP-MIHU LUCIAN GOLD GYM

32 M 2017 02106 28/03/2017 DATASOFT S.R.L. allaudio

33 M 2017 02107 28/03/2017 BORZEA IOAN TIMESHIFT BUCHAREST
DANCE MUSIC FESTIVAL
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34 M 2017 02108 28/03/2017 PĂUN PETRICĂ BestWatch.ro Cu noi timpul trece
mai frumos

35 M 2017 02109 28/03/2017 PĂUN PETRICĂ Jomapel

36 M 2017 02110 28/03/2017 PĂUN PETRICĂ PeDRO

37 M 2017 02111 28/03/2017 FUNDAŢIA CONSERVATION
CARPATHIA

CARPATHIA European
Wilderness Reserve

38 M 2017 02112 28/03/2017 PĂUN PETRICĂ KidsCare MEREU IN
SIGURANTA

39 M 2017 02113 28/03/2017 VASVARI ELISABETA Atelierul UMA

40 M 2017 02114 28/03/2017 GOLOSOIU-GEORGESCU
LIGIA-DOINA

APPE ASOCIAŢIA PENTRU
PROMOVAREA
PERFORMANŢEI ÎN EDUCAŢIE

41 M 2017 02115 28/03/2017 S.C. KARSAI HARGITA PLAST
S.R.L.

KARSAI

42 M 2017 02116 28/03/2017 VASVARI ELISABETA UMA Uniunea Maeştrilor in Artă
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(210) M 2017 02102
(151) 28/03/2017
(732) S.C. GOV PROTECTION S.R.L.,

Str. Valea Oltului nr. 16, bl. A28, sc.
D, et. 1, ap. 49, Cam. 1,6MP, sector 6,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

GOV PROTECTION SIGURANTA
PROTECTIE

(591) Culori revendicate:negru, roşu
(531) Clasificare Viena:030701; 030716;

240105; 240109; 290112;  

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

37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02072
(151) 28/03/2017
(732) S.C. LETHY ADVANTAGE S.R.L.,

Str. Liviu Rebreanu nr. 46-58, tronson
VII, sc. K, et. 9, ap. 93, camera 1,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

EXPERT NAILS

(591) Culori revendicate:negru, alb, roşu,
galben, albastru (bleu), roz (magenta),
verde

(531) Clasificare Viena:190716; 190901;
261301; 270501; 290115;  

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

3 Preparate pentru albit şi alte substanţe
pentru spălat; preparate pentru curăţare,
lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri;
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice,
loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea
dinţilor.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi
substanţe dietetice de uz medical sau
veterinar, alimente pentru sugari; suplimente
dietetice pentru uz uman şi pentru animale,
plasturi şi materiale pentru pansamente;
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
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mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare, fungicide,
ierbicide.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02103
(151) 28/03/2017
(732) Carrefour Romania S.A., Str. Gara

Herăstrău nr. 4C, Green Court
Bucharest, Clădirea B, et. 4-7, sector
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

COOPERATIVA AGRICOLĂ Carrefour
Vărăşti

(531) Clasificare Viena:050901; 050912;
050917; 050919; 050924; 270524;  

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

16 Hârtie, carton; produse de imprimerie;

articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi (materiale colante) pentru papetărie
sau menaj; materiale pentru artişti; pensule;
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice;
clişee (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
24 Ţesături şi înlocuitori textili; cuverturi de
pat şi feţe de masă(solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
ouă, lapte şi lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă; zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii;
gheaţă (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale; animale vii; fructe şi legume
proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
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această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de calatorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa). 
40 Prelucrarea materialelor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa). 
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa). 
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa). 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicutură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02104
(151) 28/03/2017
(732) STARC4SYS S.R.L., Intrarea

Horbotei nr. 12, bl. 4, ap. 154, sector
3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

C4SYS our knowledge . . . . . . your gain

(591) Culori revendicate:albastru, alb
(531) Clasificare Viena:010102; 270501;

270508; 270711; 290112;  

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

38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02105
(151) 28/03/2017
(732) FILIP-MIHU LUCIAN, Bd.

Republicii nr. 187, bl. 4E, et. 7, ap. 32,
judeţul Prahova, , PLOIEŞTI
ROMANIA 

(540)

GOLD GYM

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

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

˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02073
(151) 28/03/2017
(732) MOSNOI VITALIE, Str. Economiei

nr. 24A, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DS DROGGERY STORE

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
negru

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270519;

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

clase:
3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr,
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02106
(151) 28/03/2017
(732) DATASOFT S.R.L., Str. Fântâna de

Piatră nr. 7, Jud. Dolj, 207206,
CÂRCEA ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

allaudio

(591) Culori revendicate:albastru, negru
(531) Clasificare Viena:140105; 140106;

140107; 270501; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiintific,
nautic, topografic, pentru fotografie şi
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cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltarea hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02107
(151) 28/03/2017
(732) BORZEA IOAN, Str. Constantin

Sandu-Aldea nr. 4, et. 1, ap. 4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

TIMESHIFT BUCHAREST DANCE
MUSIC FESTIVAL

  
(531) Clasificare Viena:260409; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02108
(151) 28/03/2017
(732) PĂUN PETRICĂ, Aleea Livezilor nr.

12, bl. 30, sc. 2, ap. 21, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

BestWatch.ro Cu noi timpul trece mai
frumos

  
(531) Clasificare Viena:170102; 270315;

270501;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
unor produse diverse, în special ceasuri,
articole de ceasornicărie şi accesorii (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line intr-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02109
(151) 28/03/2017
(732) PĂUN PETRICĂ, Aleea Livezilor nr.

12, bl. 30, sc. 2, ap. 21, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Jomapel

  
(531) Clasificare Viena:170102; 270315;

270501;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a unor
produse diverse, în special ceasuri, articole de
ceasornicărie şi accesorii (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod,
cu amănuntul sau cu ridicata, în cadrul unor
magazine, prin mijloace electronice, prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping; publicitate on-line într-o reţea
computerizată, operaţiuni de import-export;
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail; organizarea de expoziţii în
scopuri comerciale sau publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02110
(151) 28/03/2017
(732) PĂUN PETRICĂ, Aleea Livezilor nr.

12, bl. 30, sc. 2, ap. 21, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

PeDRO

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
unor produse diverse, în special ceasuri,
articole de ceasornicărie şi accesorii (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02111
(151) 28/03/2017
(732) FUNDAŢIA CONSERVATION

CARPATHIA, Str. Cristianului nr.
12, et. III, cam. 2, judeţul Braşov,
500053, BRAŞOV ROMANIA 

(540)

CARPATHIA European Wilderness
Reserve

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă; lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
31 Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere, brute şi neprelucrate; animale vii;
fructe şi legume proaspete, plante aromatice
proaspete; plante şi flori naturale; hrană şi
băuturi pentru animale; malţ; cereale şi
seminţe crude şi neprocesate; bulbi, răsaduri şi
seminţe pentru plantare.
32 Bere; ape minerale şi carbogazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri
de fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
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acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.
44 Servicii veterinare; servicii de igienă şi de
îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau
animale; servicii de agricultură, horticultură şi
de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02112
(151) 28/03/2017
(732) PĂUN PETRICĂ, Aleea Livezilor nr.

12, bl. 30, sc. 2, ap. 21, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

KidsCare MEREU IN SIGURANTA

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

35 Publicitate şi reclamă; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
unor produse diverse, în special ceasuri,
articole de ceasornicărie şi accesorii (cu
excepţia transportului lor) pentru a permite

clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata, în
cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată, operaţiuni
de import-export; prezentarea produselor în
medii de comunicare pentru retail; organizarea
de expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02113
(151) 28/03/2017
(732) VASVARI ELISABETA, Str. Vasile

Lucaciu nr. 149A, judeţul Maramureş,
, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

Atelierul UMA

 
(531) Clasificare Viena:020123; 020323;

270507; 270508;  
1) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri; lucrări de
artă din metale preţioase; casete de bijuterii.
20 Mobilier, oglinzi,rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
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balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic;
lucrări de artă din lemn, ceară, gips sau
plastic; tâmplărie artistică; mobilă.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; managementul
afacerilor pentru artişti; organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02074
(151) 28/03/2017
(732) S.C. HARAS S.R.L., Str. Ion Movilă

nr. 21, jud. Constanţa, , EFORIE SUD
ROMANIA 

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA CONSILIER IN PI
IORGULESCU MARIANA, Bd.
Aurel Vlaicu nr. 43, bl. PC3, sc. B, ap.
32, judeţul Constanţa CONSTANŢA

(540)

BARACCA

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

43 Alimentaţie publică (beach-bar).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02086
(151) 28/03/2017
(732) DEM ELECTRONICS S.R.L., Şos.

Bucureşti-Urziceni nr. 64, Corp 3,
parter, Judeţul Ilfov, , COMUNA
AFUMAŢI ROMANIA 

(540)

KINGHAUS

(591) Culori revendicate:negru, auriu
(531) Clasificare Viena:240907; 270501;

270507; 290112;  

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

7 Maşini automate de vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat; maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALA - Cereri Marci depuse în data de 28.03.2017

13

producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; materiale pentru
perii; materiale de curăţare; lână metalică;
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02075
(151) 28/03/2017
(732) S.C. DACODATASOFT S.R.L.,

Bdul Ferdinand nr. 117B, et. 4, ap. 3,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

123 CARGO BursaTransport since 2001

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

(531) Clasificare Viena:260409; 260417;
270711; 290114;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei

ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02076
(151) 28/03/2017
(732) S.C. DACODATASOFT S.R.L.,

Bdul Ferdinand nr. 117B, et. 4, ap. 3,
sector 3, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

123 CARGO

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

(531) Clasificare Viena:260409; 260417;
270701; 270711; 290114;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02114
(151) 28/03/2017
(732) G O L O S O I U - G E O R G E S C U

LIGIA-DOINA, Bd. Tineretului nr.
35, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

APPE ASOCIAŢIA PENTRU
PROMOVAREA PERFORMANŢEI ÎN
EDUCAŢIE

(531) Clasificare Viena:090110; 200701;
200702; 240301; 240309;  

(511) Produse şi/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.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02116
(151) 28/03/2017
(732) VASVARI ELISABETA, Str. Vasile

Lucaciu nr. 149A, judeţul Maramureş,
, BAIA MARE ROMANIA 

(540)

UMA Uniunea Maeştrilor in Artă

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
verde, alb

(531) Clasificare Viena:020123; 020323;
050520; 050521; 270106; 290114;  

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

14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
bijuterii, pietre preţioase, ceasuri; lucrări de
artă din metale preţioase; casete de bijuterii.
20 Mobilier, oglinzi, rame, produse din lemn,
plută, stuf, trestie, răchită, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai acestora sau material plastic;
lucrări de artă din lemn, ceară, gips sau plastic;
tâmplărie artistică; mobilă.
35 Servicii de magazin on-line; strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; publicitate;
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managementul afacerilor pentru artişti;
organizarea de expoziţii în scopuri comerciale
sau publicitare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02077
(151) 28/03/2017
(732) S.C. GEEA S.R.L., Str. Mărăşeşti nr.

185, bl. E6, et. 2, ap. 7, sc. A, 5500,
BACĂU ROMANIA 

(540)

Credinţa ortodoxă

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

16 Hârtie, 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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02078
(151) 28/03/2017
(732) S.C. ICON LABORATORIES

S.R.L., Str. Lev Nicolaevici Tolstoi nr.
25, et. 1, ap. 2, biroul nr. 2, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ICON LAB

(591) Culori revendicate:albastru, galben
(531) Clasificare Viena:011315; 260116;

261107; 290112;  

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

44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau pentru animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02087
(151) 28/03/2017
(732) S.C. NAIF'S TREND SRL-D, Str.

Herţa nr. 2, bl. 63, sc. A, et. 6, ap. 40,
sector 2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ IE  DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
S.R.L., Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et.
1, Ap. 4, Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

COLORS BY MIA

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270509;

270510;  

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

25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform clasificării de
la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02088
(151) 28/03/2017
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

FOTBAL, Str. Vasile Şerbănică nr.
12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Liga 2 - Marea performanţă începe aici!

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02089
(151) 28/03/2017
(732) FEDERAŢIA ROMÂNĂ DE

FOTBAL, Str. Vasile Şerbănică nr.
12, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Liga 3 - Echipa ta, fotbalul tău!

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
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41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02090
(151) 28/03/2017
(732) S.C. MACROMEX S.R.L., Str.

Inginerilor Tei nr. 8, bl. T31B, et. 5,
ap. 59, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EDENIA STIU CE MANANC

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

29 Carne, peşte, păsări, vînat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02080
(151) 28/03/2017
(732) S.C. EVATECH ELECTRONICS

S.R.L., Str. Drumul Gării nr. 11-13, lot
1, et. 2, ap. 11, comuna Dobroeşti, jud.
Ilfov, , SAT FUNDENI ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11 Iunie
nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

EVATECH

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă(solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou(solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02091
(151) 28/03/2017
(732) S.C. ZOOM OPTIC MEDICAL

SRL-D, Str. Veseliei nr. 4, bl. D13, sc.
D, ap. 75, Judeţul Neamţ, , PIATRA
NEAMŢ ROMANIA 

(740) C A B I N E T  P R O P R I E T A T E
INDUSTRIALA CATALIN NEAGU,
Str. Ţuţea Petre, nr. 5, bl. 909, Tr. I, et.
3, ap. 11, jud. Iaşi IAŞI

(540)

Zoom Optic

  
(531) Clasificare Viena:160313; 270501;

270502;  

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

35 Regruparea în avantajul terţilor a
ochelarilor, lentilelor şi accesoriilor pentru
ochelari (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; publicitate şi franciză în
legatură cu ochelari, lentile şi accesorii pentru
ochelari.
44 Servicii de opticieni; consultanţă
referitoare la optică şi oftalmologie; servicii
de optometrie (servicii medicale).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02081
(151) 28/03/2017
(732) S.C. LUMINA INSTITUŢII DE

ÎNVĂŢĂMÂNT S.A., Str. Balta
Albina nr. 9, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LICEUL INTERNATIONAL 1994
LICEUL TEORETIC INTERNATIONAL
DE INFORMATICA

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

(531) Clasificare Viena:010502; 090110;
260116; 260118; 260205; 270112;
290114;  

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

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02082
(151) 28/03/2017
(732) S.C. EVATECH ELECTRONICS

S.R.L., Str. Drumul Gării nr. 11-13,
lot 1, et. 2, ap. 11, comuna Dobroeşti,
jud. Ilfov, , SAT FUNDENI
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

MONKEY BOARD

(591) Culori revendicate:galben, negru,
turcoaz

(531) Clasificare Viena:030519; 030520;
030524; 030601; 270508; 290113;  

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

12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă(solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou(solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02083
(151) 28/03/2017
(732) Kia Motors Corporation, 12,

Heolleung-ro, Seocho-gu, , SEOUL
REPUBLICA COREEA 

(740) C A B I N E T  E N P O R A
INTELLECTUAL PROPERTY
S.R.L., Str. George Calinescu nr. 52A,
ap. 1, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

KIA STINGER

(300) Prioritate invocată:
 40-2016-0093335/02/11/2016/KR
  
(531) Clasificare Viena:260118; 270501;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
12 Maşini pentru pasageri (automobile);
maşini sport.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02084
(151) 28/03/2017
(732) FEDERATIA INTERNATIONALA

A  C O M U N I T A T I L O R
EDUCATIVE SECTIUNEA FICE
ROMANIA, Str. Banu Udrea nr. 4, bl.
G8, ap. 16, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL NATIONAL BUCURIA
LECTURII

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02092
(151) 28/03/2017
(732) S.C. RASOVA WINE S.R.L., Str.

Interioară nr. 3, biroul comercial C2,
et. 1, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

RASOVA Tortuga

(591) Culori revendicate:pantone 7499C,
149C, 121C, 804C, 7566C, 7592C,
7506C, 468C, 726C, 481C, 4655C,
7572C, 4975C, 463C, 7616C, 7592C,
negru

(531) Clasificare Viena:031111; 031124;
270501; 290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02085
(151) 28/03/2017
(732) M A C A V E I

GEORGIANA-MIRUNA, Bld.
Alexandru Ioan Cuza nr. 8, sector 1,
011051, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SIMPLITAO

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

16 Hârtie, carton; produse de impimerie;
articole pentru legătorie; fotografii; papetărie;
adeziv (materialecolante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini
de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj; caractere tipografice,
clişee.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02093
(151) 28/03/2017
(732) S.C. RASOVA WINE S.R.L., Str.

Interioară nr. 3, biroul comercial C2,
et. 1, Judeţul Constanţa, ,
CONSTANŢA ROMANIA 

(540)

RASOVA Tortuga

(591) Culori revendicate:pantone 7566C,
7585C, 1805C, 7417C, 675C, 7647C,
7433C, 721C, 7606C, 7593C, 7616C,
804C, 7592C, 7662C, 7454C, negru

(531) Clasificare Viena:031111; 031124;
270501; 290112;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii); vin.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02094
(151) 28/03/2017
(732) GHILIFTOIU MIRELA, Str.

General Mociulschi nr. 13, bl. G2, et.
1, ap. 22, Judeţul Braşov, , BRAŞOV
ROMANIA 

(740) S.C. FANTANA RAUL SORIN &
ASOCIATII S.R.L., Str. 9 Mai, nr. 4,
sc. D, ap. 3, jud. Braşov BRAŞOV

(540)

QUEUE DE CHEVAL

  
(531) Clasificare Viena:030301; 030317;

270501;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară; servicii de
bar; pensiuni; cafenele; cantine; braserie;
catering de alimente şi băuturi; hosteluri;
hoteluri; moteluri; restaurante; restaurante cu
auto-servire; snack-bar-uri.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02097
(151) 28/03/2017
(732) S.C. FANERAM LEMN S.R.L., Str.

Verde nr. A 97, parter, ap. 1, Judeţul
Timiş, , TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

FANERAM

  
(531) Clasificare Viena:050523; 070315;

220501; 270501;  

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

20 Mobilier, oglinzi, rame, plută, stuf, trestie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02098
(151) 28/03/2017
(732) BIROU PENTRU ARTĂ ŞI

CERCETARE URBANĂ, Bdul.
Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 4, ap. 114,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) S . C .  U R B A N I C A
A R C H I T E C T U R E  &
DEVELOPMENT S.R.L., Bdul.
Burebista nr. 2, bl. D14, sc. 4, ap. 114,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

BACU

  
(531) Clasificare Viena:270501;  

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

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02099
(151) 28/03/2017
(732) B E T A  S O F T W A R E

MANAGEMENT S.A., Str. Emil
Racoviţă nr. 35-39, Lot AC01, et. 2,
camera E201, Judeţul Ilfov, ,
VOLUNTARI ROMANIA 

(540)

LIVRATOR

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

39 Transportul produselor; livrarea produselor
comandate; livrarea de colete; carăuşie;
ambalarea produselor; depozitarea bunurilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02100
(151) 28/03/2017
(732) MINGDA COM S.R.L., Str. Maşina

de Pâine nr. 69, bl. OD23, sc. A, et. 9,
ap. 38, sector 2, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

DADAMAI gustari cu specific chinezesc

(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena:110125; 251225;
260112; 260121; 270524; 290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2017 02101
(151) 28/03/2017
(732) HOT WOKS S.R.L., Bdul. Bucureştii

Noi nr. 68, sc. C, et. 2, ap. 4, sector 1,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

HOT WOKS ASIAN CUISINE

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

 (531) Clasificare Viena:011511; 110125;
110307; 110310; 270508; 290114;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2017 02115
(151) 28/03/2017
(732) S.C. KARSAI HARGITA PLAST

S.R.L., Str. Republicii nr. 47, judeţul
Harghita, , VLAHITA ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

KARSAI

(591) Culori revendicate:alb, albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:270502; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
17 Materiale plastice extrudate.

˜˜˜˜˜˜˜



           ERATA
 

           Referitor la cerera de înregistrare M/2017/01870, publicata în 28/03/2017, 
în urma unor precizări transmise de către mandatarul cererii, clasa 14 va avea
următorul cuprins: Bijuterii confecionate din orice materiale;  imitaii de bijuterii 
confectionate din orice materiale; amulete (bijuterie), talismane (bijuterie), brose 
(bijuterie), insigne decorative (bijuterie), ace de rever, ace pentru palarii (bijuterie), 
clipsuri pentru urechi, clipsuri pentru saluri si ornamente pentru rochii, camee,
bratari de identificare, toate acestea sub forma de bijuterii, confectionte din orice fel
de materiale; bijuterii pentru cap confectionate din orice fel de materiale; pietre 
preioase, perle, metale pretioase si imitatii ale acestora; alte articole din pietre 
pretioase si metale pretioase si imitaii ale acestora si anume: statuete si figurine, 
din sau placate cu metale pretioase sau semipretioase sau pietre sau imitatii ale 
acestora, ornamente din sau placate cu metale pretioase sau semipretioase sau 
pietre sau imitatii ale acestora, monede si jetoane, obiecte de arta din metale 
pretioase; instrumente pentru masurarea timpului; casete, cutii, saculeti si genti 
pentru bijuterii, casete, cutii, saculei si genti pentru ceasuri; inele si lanturi de chei 
(brelocuri); ancore (ceasornicarie), lanturi (bijuterie), butoni, medalioane (bijuterie), 
medalii si inchizatori de bijuterii; bratari, curele si lanturi de ceas; taloane si 
cabosoane pentru fabricarea bijuteriilor. 




