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Cereri Mărci publicate în 20/08/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 04904 10/08/2018 MUNICIPIUL DEVA DEVA24

2 M 2018 05190 09/08/2018 S.C. NATIONAL PAINTS
FACTORIES COMPANY S.A.

ALLES WEISS

3 M 2018 05219 09/08/2018 ASOCIATIA CLUBUL SPORTIV
PETROLUL 52

FCP 43

4 M 2018 05220 09/08/2018 ASOCIATIA SUPORTER
SPIRIT CLUB SPORTIV FARUL
CONSTANTA

SSC FARUL CONSTANTA

5 M 2018 05221 09/08/2018 DIRECTIA GENERALA DE
IMPOZITE SI TAXE LOCALE
SECTOR 4

DGITL 4

6 M 2018 05222 09/08/2018 IONEL TABLA EXTREME TAB

7 M 2018 05223 09/08/2018 S.C. PROCAPITAL
DEVELOPMENT S.R.L.

PROCAPITAL DEVELOPMENT

8 M 2018 05224 09/08/2018 S.C. EVAVICTORIA ORGANIC
S.R.L.

EVAVICTORIA ORGANIC

9 M 2018 05225 09/08/2018 S.C. MALESA GUARD S.R.L. MALESA GUARD MG

10 M 2018 05226 09/08/2018 BetcoreTechnology SRL BetCore

11 M 2018 05227 09/08/2018 SOCIETATEA DE TRANSFER
DE FONDURI SI DECONTĂRI -
TRANSFOND S.A.

Plăţi Instant

12 M 2018 05228 09/08/2018 SC MICROFUSION SRL Autofusion

13 M 2018 05229 09/08/2018 CORA INOVO MOBILI SRL INOVO Bucătării din lemn masiv
si mdf

14 M 2018 05230 09/08/2018 SC TERRAMOLD INVEST SRL TERRAMOLD

15 M 2018 05231 09/08/2018 ANA VICTORIA MANOLE Urban Cosmetix

16 M 2018 05232 09/08/2018 SC BEAUTY FUSION SRL BEAUTY DISTRICT STUDIO

17 M 2018 05233 09/08/2018 SC BEAUTY FUSION SRL BEAUTY DISTRICT SALON

18 M 2018 05234 09/08/2018 SC BEAUTY FUSION SRL BEAUTY DISTRICT EXPRESS

19 M 2018 05235 09/08/2018 SC BEAUTY FUSION SRL #bestbeautyteamintown

20 M 2018 05236 09/08/2018 SC BEAUTY FUSION SRL #madeinbeautydistrict

21 M 2018 05237 09/08/2018 SC BEAUTY FUSION SRL #beautydistrictsalon

22 M 2018 05238 09/08/2018 ROMAD SEL COM SRL EVOLUȚIA ÎN IZOLAȚII isoterm
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2018 05239 09/08/2018 PITIGOI-MIHUT ALEXANDRU MESANGE FROMAGERIE

BUCUREȘTI

24 M 2018 05240 09/08/2018 SC STARSHINERS SRL STARSHINERS the online
fashion store

25 M 2018 05241 09/08/2018 Metropolitan Life Insurance
Company (a New York
Corporation)

METROPOLITAN LIFE
DISTRIBUTION ADVANTAGE
PLATFORM

26 M 2018 05242 09/08/2018 SC GN OVERVIEW SRL UNICORN coffee & more

27 M 2018 05243 09/08/2018 MANDRU VIRGIL TERRA VINI

28 M 2018 05244 09/08/2018 DANIELA-SORINA
CRISTUREAN

Cu drag, Dana

29 M 2018 05245 09/08/2018 DRAGOS-COSMIN MANCAS ATLAS HOTEL

30 M 2018 05246 09/08/2018 DRAGOS-COSMIN MANCAS ATLAS APARTHOTEL

31 M 2018 05247 09/08/2018 JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA VINUL CETĂȚII Sibiu
Hermannstadt

32 M 2018 05248 09/08/2018 MARIAN GABRIEL VLAD ROYAL FELINE A TASTY
DECLARATION OF LOVE

33 M 2018 05249 09/08/2018 IBO MANAGEMENT CONSULT
SRL

importgsm your phone friend

34 M 2018 05250 09/08/2018 CASA DE II SRL-D IE clothing

35 M 2018 05251 09/08/2018 PRO EVENT TM SRL DJ EVENT WWW.DJ-EVENT.RO

36 M 2018 05255 10/08/2018 BIJOUXMAG RO SRL-D BijouxMag

37 M 2018 05259 10/08/2018 PRIMA BROADCASTING
GROUP SRL

FLASH MONDEN

38 M 2018 05260 10/08/2018 Bank of America Corporation BOFA

39 M 2018 05261 10/08/2018 Cristian- Alin Buta ESTREA

40 M 2018 05262 10/08/2018 CATRINEL MIRITA HOTEL SYDNEY

41 M 2018 05263 10/08/2018 DANIEL VOICU
MUGUREL FILIPESCU

BUSINESS CATALYSTS

42 M 2018 05264 10/08/2018 Walmark, a.s. Prostenal.În plină formă

43 M 2018 05265 10/08/2018 AGRICOLA GIRUETA SRL PELERIN

44 M 2018 05266 10/08/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

CAPITAL PLAN BCR

45 M 2018 05267 10/08/2018 BANCA COMERCIALA
ROMANA S.A.

Capital Plan BCR

46 M 2018 05268 10/08/2018 SILVIA ELISABETA MUNTEAN 24FITNinja
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
47 M 2018 05269 10/08/2018 SC KONSTANTINE GROUPE

SRL
City Print Pe locuri, fiţi gata, print!

48 M 2018 05270 10/08/2018 ALEXANDRU GHITA REVISTA TOMIS

49 M 2018 05271 10/08/2018 BÎZGAN GAYRAL OANA
MIOARA

ROCK THIS COUNTRY

50 M 2018 05272 10/08/2018 DAVID-EMANUEL GAIDARGIU
VICTOR-MARIUS GAIDARGIU

IL PRESIDENTE PIZZERIA
NAPOLETANA

51 M 2018 05273 10/08/2018 Cabinet Avocat Cristiana M.
Fernbach

Fernbach & Partners

52 M 2018 05274 11/08/2018 ZITEC COM S.R.L mirro team journeys



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
09/08/2018-11/08/2018

(210) M 2018 04904
(151) 10/08/2018
(732) MUNICIPIUL DEVA, STR.

PIATA UNIRII NR. 4, JUDEȚUL
HUNEDOARA, DEVA, 330152,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

DEVA24

(531) Clasificare Viena: 17.01.02; 27.05.01;
27.05.08; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 05190
(151) 09/08/2018
(732) S.C. NATIONAL PAINTS

FACTORIES COMPANY S.A.,
COMUNA MIROSLAVA, JUDEŢUL
IAŞI, MIROSLAVA, IAȘI, ROMANIA

(740) ECOINTELLECT - CABINET
INDIVIDUAL PAUL
ANDRONACHE, ALEEA
COMPOZITORILOR NR.1,
BLOC E 21 AP. 35, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI

(540)

ALLES WEISS

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
reflex Blue C), alb

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

2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
mordanţi, răşini naturale în stare brută, metale
sub formă de folie sau pulbere pentru pictură,
decoraţiuni, tipografie şi artă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.

───────
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(210) M 2018 05219
(151) 09/08/2018
(732) ASOCIATIA CLUBUL

SPORTIV PETROLUL 52, STR.
STADIONULUI NR. 26, ET. 1-4,
SPAŢIUL D COLŢ SUD-VEST, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

FCP 43

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 03.01.24
(591) Culori revendicate:galben (Pantone

108C), albastru (Pantone 2736 CP)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2018 05220
(151) 09/08/2018
(732) ASOCIATIA SUPORTER

SPIRIT CLUB SPORTIV FARUL
CONSTANTA, BD. AUREL VLAICU
NR. 70, CAM. 1-BIROU, ET. 1,
JUD. CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

SSC FARUL CONSTANTA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
06.03.10; 03.07.09; 18.03.02; 18.03.23;
29.01.15; 01.01.01; 01.01.03; 07.01.16;
07.03.15; 26.01.13; 26.01.22

(591) Culori revendicate:albastru, maro, alb,
auriu, galben

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

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.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 05221
(151) 09/08/2018
(732) DIRECTIA GENERALA DE

IMPOZITE SI TAXE LOCALE
SECTOR 4, STR. NIŢU VASILE NR.
50-54, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DGITL 4

(531) Clasificare Viena: 26.01.17; 26.01.18;
27.05.01; 27.07.11; 24.07.23

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

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

35. Servicii de achiziţie, întocmirea de
comunicări scrise şi emiterea de acte cu plicuri
(lucrări de birou).
36. Servicii financiare (administrarea de creanţe
fiscale, încasări de sume), servicii de colectare
de taxe şi impozite.
45. Servicii de pregătire a documentelor juridice,
servicii juridice în legătură cu emiterea actelor de
executare.

───────

(210) M 2018 05222
(151) 09/08/2018
(732) IONEL TABLA , STR.

PREPELICARULUI NR. 25, SECT.
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EXTREME TAB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.03;
27.05.10; 29.01.13

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────
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(210) M 2018 05223
(151) 09/08/2018
(732) S.C. PROCAPITAL

DEVELOPMENT S.R.L., STR.
HALELOR NR. 7, PARTER,
SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

PROCAPITAL DEVELOPMENT

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 29.01.02;
29.01.15; 07.01.24

(591) Culori revendicate:roşi, vişiniu,
maro,negru, gri

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

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

───────

(210) M 2018 05224
(151) 09/08/2018
(732) S.C. EVAVICTORIA ORGANIC

S.R.L., STR. REPUBLICII NR.
9, BL. 4, SC. B, ET. 3, AP. 29,
JUDEŢ VASLUI, BARLAD, VASLUI,
ROMANIA

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

(540)

EVAVICTORIA ORGANIC

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 02.09.15;
02.09.14; 03.11.02; 03.11.03; 03.07.17;
27.05.01; 27.05.03

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

clase:
3. Preparate pentru curăţare şi odorizante,
produse de curăţare pentru vehicule,
preparate pentru spălare, detergenţi, detergenţi
ecologici de rufe, detergenţi pentru curăţarea
automobilelor, detergenţi pentru spălarea
vaselor, detergenţi pentru maşina de spălat
vase, produse cosmetice organice, produse
cosmetice, produse pentru toaletă, preparate
pentru igiena orală, preparate pentru curăţarea
şi îngrijirea corpului, farduri, săpunuri şi
geluri, preparate pentru baie, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor şi a unghiilor,
preparate şi tratamente pentru păr, preparate
pentru îngrijirea animalelor, uleiuri esenţiale şi
extracte aromatice, preparate pentru curăţare şi
odorizante, loţiuni solare, preparate cosmetice
autobronzante, măşti de piele cosmetice,
creme cosmetice, uleiuri şi loţiuni cosmetice,
preparate cosmetice pentru îngrijirea părului,
loţiuni tonice pentru faţă (cosmetice), produse
cosmetice pentru uz personal: cosmetice
pentru tratarea pielii uscate, loţiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, vopsele de
corp (produse cosmetice), creme pentru faţă
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(produse cosmetice), sclipici folosit în scopuri
cosmetice, ruj cu protecţie solară (cosmetice),
creme cosmetice pentru pielea uscată, produse
cosmetice colorate pentru copii, cosmetice care
conţin acid hialuronic: rezerve de cosmetice
pentru dozatoare, culoare pentru buze (produse
cosmetice), şerveţele cosmetice umezite în
prealabil.

───────

(210) M 2018 05225
(151) 09/08/2018
(732) S.C. MALESA GUARD S.R.L.,

STR. CIORARLIEI BL. X3, AP. 4,
JUDEŢ BIHOR, ALESD, BIHOR,
ROMANIA

(540)

MALESA GUARD MG

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.01.15; 24.01.10; 24.01.15; 24.01.10;
05.03.17

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

45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică a
bunurilor materiale şi a produselor, şi servicii de
gardă de corp.

───────

(210) M 2018 05226
(151) 09/08/2018
(732) BetcoreTechnology SRL,

STRADA: MIHAI BRAVU, NUMAR:
292, BL.5, SC.C, AP.82, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM SRL , SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3, BL.
17, SC. 1, ET. 3, AP. 7, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BetCore

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
21.03.01; 29.01.12; 26.07.25

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

clase:
38. Furnizarea accesului la bazele de date,
comunicarea cu terminale de computere,
transmisia asistată de computer a mesajelor
şi imaginilor, informaţii despre telecomunicaţii,
comunicare prin terminale de computere ,
transmiterea mesajelor, servicii ale agenţiilor
de ştiri, furnizarea accesului la reţelele globale
de computere, poştă electronică, asigurarea
conexiunii de telecomunicaţii la o reţea globală
de computere, transmisia de fişiere digitale.

───────
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(210) M 2018 05227
(151) 09/08/2018
(732) SOCIETATEA DE TRANSFER

DE FONDURI SI DECONTĂRI
- TRANSFOND S.A., BD-UL
FICUSULUI NR. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Plăţi Instant

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.17.04

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
1665), verde (Pantone 362)

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2018 05228
(151) 09/08/2018
(732) SC MICROFUSION SRL, ALEEA

DOROHOI NR. 1, BL. E21, SC.
1, ET. 4, AP. 20, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Autofusion

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.16; 26.11.13

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────
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(210) M 2018 05229
(151) 09/08/2018
(732) CORA INOVO MOBILI SRL,

STRADA: BLD. MIHAI VITEAZUL,
NUMAR: 141, CAMERA 2, JUDET:
OLT, IZBICENI, OLT, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. AGRICULTORI
NR. 87, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

INOVO Bucătării din
lemn masiv si mdf

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 26.04.09; 26.07.25

(591) Culori revendicate:fucsia, verde oliv,
portocaliu inchis, negru, alb

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri.
───────

(210) M 2018 05230
(151) 09/08/2018
(732) SC TERRAMOLD INVEST SRL,

STRADA: GH. SAULESCU,
NUMAR: 13, JUDET: IASI , IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

TERRAMOLD

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 03.07.17; 26.13.25

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

clase:
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură și de silvicultură.

───────

(210) M 2018 05231
(151) 09/08/2018
(732) ANA VICTORIA MANOLE, PIATA

DOROBANŢILOR NR. 2, AP. 29,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010588,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Urban Cosmetix

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

44. Servicii de cosmetică.
───────

(210) M 2018 05232
(151) 09/08/2018
(732) SC BEAUTY FUSION SRL,

CALEA VICTORIEI NR. 155,
BL. D1, MEZANIN, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BEAUTY DISTRICT STUDIO

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
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───────

(210) M 2018 05233
(151) 09/08/2018
(732) SC BEAUTY FUSION SRL,

CALEA VICTORIEI NR. 155,
BL. D1, MEZANIN, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BEAUTY DISTRICT SALON

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

───────

(210) M 2018 05234
(151) 09/08/2018
(732) SC BEAUTY FUSION SRL,

CALEA VICTORIEI NR. 155,
BL. D1, MEZANIN, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BEAUTY DISTRICT EXPRESS

(511) 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.

───────

(210) M 2018 05235
(151) 09/08/2018
(732) SC BEAUTY FUSION SRL,

CALEA VICTORIEI NR. 155,
BL. D1, MEZANIN, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
#bestbeautyteamintown

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de reţele de socializare
online.

───────

(210) M 2018 05236
(151) 09/08/2018
(732) SC BEAUTY FUSION SRL,

CALEA VICTORIEI NR. 155,
BL. D1, MEZANIN, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
#madeinbeautydistrict

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de reţele de socializare
online.

───────
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(210) M 2018 05237
(151) 09/08/2018
(732) SC BEAUTY FUSION SRL,

CALEA VICTORIEI NR. 155,
BL. D1, MEZANIN, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
#beautydistrictsalon

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor, servicii de reţele de socializare
online.

───────

(210) M 2018 05238
(151) 09/08/2018
(732) ROMAD SEL COM SRL, STR.

PRIMĂVERII NR. 4, JUD.
PRAHOVA, MIZIL, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) DEVIMARK - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
, STR. VIRGIL FULICEA NR.
19, AP.2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, *, CLUJ, ROMANIA

(540)

EVOLUȚIA ÎN
IZOLAȚII isoterm

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 27.05.01;
29.01.12

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

clase:
37. Servicii de izolare termică a clădirilor, servicii
de montare a izolației termice la clădiri, instalare
de materiale izolatoare, instalare de sisteme de
izolare pentru clădiri, izolarea pereților interiori și

exteriori, a tavanelor și a acoperișurilor, servicii
de reparare și izolare a îmbinărilor ferestrelor,
servicii de izolare împotriva umidități, lucrări de
izolare a clădirilor (construcții).

───────

(210) M 2018 05239
(151) 09/08/2018
(732) PITIGOI-MIHUT ALEXANDRU,

ŞOS. GHEORGHE IONESCU
SISEŞTI NR. 51, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

MESANGE FROMAGERIE
BUCUREȘTI

(531) Clasificare Viena: 03.07.21; 03.07.24;
26.01.04; 26.01.15; 26.01.18

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

29. Lapte şi produse lactate.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 05240
(151) 09/08/2018
(732) SC STARSHINERS SRL, STR.

CZARAN GYULA NR. 5, JUD.
BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

(540)

STARSHINERS the
online fashion store

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.12

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

25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou, servicii
de import-export, servicii oferite de un lanţ de
magazine (toate aceste servicii mai puțin pentru
produsele aferente claselor 06, 07, 19), servicii
de comerț on-line cu îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2018 05241
(151) 09/08/2018
(732) Metropolitan Life Insurance

Company (a New York
Corporation), 200 PARK AVENUE,,
NEW YORK, 10166, NEW YORK,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) Nestor Nestor Diculescu
Kingston Petersen - Consiliere în
Proprietate Intelectuală SRL

, STR. BARBU VĂCĂRESCU NR.
201, CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET. 17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 020276, ROMANIA

(540)
METROPOLITAN

LIFE DISTRIBUTION
ADVANTAGE PLATFORM

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

9. Aplicații software descărcabile (programe)
de tipul aplicațiilor mobile destinate încărcării,
stocării, recuperării, descărcării, partajării și
transmiterii de conținut digital.
41. Furnizarea de materiale de instruire și
materiale de referință profesioniștilor în vânzări.

───────

(210) M 2018 05242
(151) 09/08/2018
(732) SC GN OVERVIEW SRL, CALEA

FLOREASCA NR. 111-113,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNICORN coffee & more
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(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 26.01.18; 04.03.09;
27.05.05

(591) Culori revendicate:roz, galben, mov,
turcoaz

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

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
comod.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 05243
(151) 09/08/2018
(732) MANDRU VIRGIL, SAT GURA

VADULUI NR. 447, JUDEŢUL
PRAHOVA, COMUNA GURA
VADULUI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) SC ROVALCONS SRL, STR.
ORIZONTULUI NR. 1, BL. R 10,
ET. 7, AP. 27, JUD. PRAHOVA,
CÂMPINA, 2150, ROMANIA

(540)
TERRA VINI

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

33. Băuturi alcoolice, vinuri.
───────

(210) M 2018 05244
(151) 09/08/2018
(732) DANIELA-SORINA CRISTUREAN,

STR. ION MINULESCU NR. 1,
SC.C, AP. C9, JUD. BISTRIȚA
NĂSĂUD, BISTRIȚA, 420025,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

Cu drag, Dana

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 17.02.05;
02.09.01; 27.05.01; 27.05.02; 02.03.23

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
horticultură şi de silvicultură.

───────
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(210) M 2018 05245
(151) 09/08/2018
(732) DRAGOS-COSMIN MANCAS,

BLD. DACIA NR. 6A, BL. UNIC,
SC. A, ET. 9, AP. 34, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA-NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ATLAS HOTEL

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 07.01.25;
27.05.01; 27.05.02

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 05246
(151) 09/08/2018
(732) DRAGOS-COSMIN MANCAS,

BLD. DACIA NR. 6A, BL. UNIC,
SC. A, ET. 9, AP. 34, JUDEȚUL
NEAMȚ, PIATRA-NEAMȚ, NEAMȚ,
ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ATLAS APARTHOTEL

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 07.01.25;
27.05.01; 27.05.02

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
43. Restaurante şi cazare temporară. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 05247
(151) 09/08/2018
(732) JIDVEI S.R.L. FILIALA ALBA,

STR. GĂRII NR. 45, JUDEȚUL
ALBA, JIDVEI, ALBA, ROMANIA

(740) SC CABINET N.D. GAVRIL SRL,
STR. ŞTEFAN NEGULESCU NR.
6A, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
011653

(540)

VINUL CETĂȚII
Sibiu Hermannstadt

(531) Clasificare Viena: 23.01.01; 24.01.13;
24.01.18; 25.01.19; 27.05.01

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

16. Hârtie, carton, materiale de instruire sau
învățământ (cu excepția aparatelor), materiale
plastice pentru ambalaj.
33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii).
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, gestionarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, lucrări de
birou. Regruparea la un loc în avantajul terților
a produselor diverse cuprinse în clasa 33
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienților să le vadă și să le achiziționeze cât mai
comod, prezentarea acestora pentru vânzare
prin toate mijloacele cunoscute, inclusiv online,
organizarea de târguri, festivaluri și expoziții cu
scop comercial și publicitar.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale, organizarea de spectacole
(divertisment), festivaluri (divertisment), expoziții
cu caracter cultural și educativ, organizarea de
concursuri tematice, organizarea și coordonarea
de evenimente de degustare de vinuri, în

scopuri educative și recreative, organizarea și
exploatarea cluburilor de întâlnire (divertisment).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară, servicii de degustare de vinuri
(furnizare de băuturi).

───────

(210) M 2018 05248
(151) 09/08/2018
(732) MARIAN GABRIEL VLAD, STR.

BARBOSI NR. 12, BL. D, AP.
30, JUDEȚUL GALAȚI, GALAȚI,
GALAȚI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL CLAUDIU
FERARU, STR. AGRICULTORI
NR. 87, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ROYAL FELINE A TASTY
DECLARATION OF LOVE

(531) Clasificare Viena: 03.01.06; 03.01.24;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

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

clase:
31. Produse masticabile comestibile pentru
animale, nutreț/hrană pentru pisici/furaj, grăunțe
pentru consum pisici, hrană pentru pisici de
companie.

───────
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(210) M 2018 05249
(151) 09/08/2018
(732) IBO MANAGEMENT CONSULT

SRL, ALEEA BARAJUL IEZERU
NR. 6A, CAMERA 102, ET.
1, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CĂLĂRAŞILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

importgsm your phone friend

(531) Clasificare Viena: 26.02.07; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, verde deschis, alb

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

9. Dispozitive electronice pentru tehnologia
informației, audio-vizuale, multimedia și
fotografice, instrumente de măsurare, detectare
și monitorizare, indicare și control, aparate,
instrumente și cabluri pentru electricitate,
dispozitive electronice pentru siguranță,
securitate, protecție și de semnalizare,
dispozitive electronice pentru navigare, ghidare,
urmărire, direcționare și creare hărți, dispozitive
electronice optice, amplificatori și dispozitive
de corecție, materiale video muzicale pre-
înregistrate pe suport magnetic.
35. Servicii de comerț în legătură cu produsele
aflate în Clasa 9, servicii de comenzi online,
servicii de publicitate, marketing și promovare.

───────

(210) M 2018 05250
(151) 09/08/2018
(732) CASA DE II SRL-D, STR.

LABORATOR NR. 141, BL. S9,
ET. 4, AP. 27, JUDEȚUL OLT,
MUNICIPIUL CARACAL, OLT,
ROMANIA

(540)

IE clothing

(531) Clasificare Viena: 02.03.16; 02.03.23;
27.05.01; 27.05.02

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

18. Piele sintetică, șnur de piele, împletituri din
piele, piele sau imitație de piele, curele din
piele, nu pentru îmbrăcăminte, poșete din piele,
șireturi din piele, șnururi din piele, piele pentru
mobilier, piele pentru pantofi, portofele din piele,
materiale din piele, tocuri din piele, săculeți
din piele, genți din piele, serviete din piele,
imitații de piele, portchei din piele, cutii din piele,
piele pentru harnașamente, etichete din piele,
portmonee din piele, lese din piele, chingi din
piele, valize de piele, casete din piele sau din
piele artificială, portmonee (produse din piele),
piele brută sau semiprelucrată, serviete (articole
din piele), moleschin (imitație de piele), port-
carduri de piele, curelărie realizată din piele,
carton imitație de piele, curele din piele (șelărie),
huse din piele pentru arcuri, genți și portofele
din piele, cutii din piele pentru pălării, genți
de cumpărături din piele, genți din imitatie de
piele, curele de umăr din piele, serviete din
imitație de piele, articole de șelărie din piele,
poșete din imitație de piele, curele din imitație de
piele, nu pentru îmbrăcăminte, garnituri din piele
pentru mobile, huse de mobilă, din piele, foi din
piele pentru manufacturi, curele de piele pentru
bagaje, portchei din imitații de piele, articole
de piele vândute vrac, imitații de piele vândute
vrac, cutii din imitații de piele, genți pentru
cumpărături fabricate din piele, ținte decorative
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pentru materiale din piele, truse de scule, din
piele (goale), etichete pentru bagaje (articole
din piele), recipiente industriale din piele pentru
ambalare, port-carduri din imitație de piele, genți
de voiaj din piele pentru haine, foi din imitații
de piele pentru manufacturi, punguțe, plicuri,
săculeți din piele pentru ambalaj, portofele din
piele pentru carduri de credit, suporturi din piele
pentru cărți de credit, portofele din piele pentru
cardurile de credit, suporturi pentru carduri de
credit, din piele, genți de voiaj din imitație
de piele, cutii de pălării din imitație de piele,
șnururi din piele pentru legat sub bărbie, piele
de căprioară, cu excepția celei pentru curățare
și lustruire, produse din piele brută de ros
pentru câini, etichete din piele pentru genți
pentru crose de golf, suporturi din imitație de
piele pentru cărți de credit, piele netăbăcită și
alte tipuri de piei prelucrate sau semiprelucrate,
curele pentru patine din piele, curele pentru
pinteni din piele, curele pentru bagaje din
pinteni, curele de umăr, curele de harnașament,
curele pentru portmonee, portofele atașabile la
curea, curelărie (echipamente pentru soldați),
curele pentru genți de mână, curele pentru
scărițe de șa, curele de bagaje cu încuietori,
curele pentru cai care să-i împiedice să roadă
gardul grajdului, bice cu mai multe curele
(bice), centuri pentru umeri, borsete și genți
de purtat la brâu, bastoane de umbrelă,
baston-umbrelă (bastoane transformabile în
umbrele), cadre pentru umbrele sau umbrele
de soare, huse pentru umbrelă, huse pentru
umbrele de soare, inele pentru umbrele, mânere
de umbrelă, piese metalice pentru umbrele,
săculeți pentru umbrelă, umbrele, tije pentru
umbrele și umbrele de soare, umbrele de plajă,
umbrele de golf, umbrele de plajă (umbrele
de soare pentru plajă), umbrele de ploaie,
umbrele de ploaie telescopice, umbrele de
soare, umbrele de soare impermeabile, umbrele
japoneze din hârtie (karakasa), umbrele de
soare pentru grădină, terase și curți interioare,
umbrele japoneze din hârtie uleiată (janome-
gasa), umbrele pentru copii, bastoane de mers
pliante, bastoane de ratan, mânere de bastoane,
bastoane pentru drumeții, bastoane pentru
munte, bastoane telescopice de sprijin pentru
pescuitul la muscă, mânere pentru bastoane
de mers, mânere de baston, scaune-baston,
bagaje, bagaje de călătorie, articole de voiaj,
bagaje de mână, bagaje (pentru călătorie),
bagaje (genți), borsete pentru bărbați, borsete,
borsete pentru unelte, vândute goale, borsete
pentru scutece, cadre de pus în spate pentru
transportul copiilor, cadre pentru portmonee,
cărucioare pentru cumpărături cu roți, cadre
pentru poșete, casete pentru monede, casete

din fibre vulcanizate, casete pentru accesorii
de frumusețe, rucsacuri pentru purtat copii,
cufere și geamantane, cufere (bagaje), cufere
(de voiaj) din împletitură de răchită kori, cutii de
machiaj, cutii de transport, cutii de pălării, pentru
voiaj, cutii pentru cărți de vizită (portvizite),
cutii pentru corespondență și documente de
valoare, cutii pentru cravată, cutii pentru cravate,
pentru voiaj, mape din piele pentru documente,
mape pentru documente (marochinărie), dosare
(mape) pentru conferințe, eșarfe portbebe,
etichete de cauciuc pentru bagaje, etichete de
plastic pentru bagaje, etichete metalice pentru
bagaje, etichete pentru bagaje, etuiuri pentru
carduri de credit (portmonee), geamantane,
geamantane de mici dimensiuni, geamantane cu
rotile, geamantane mari (cufere) de călătorie),
geamantane pentru sejururi scurte, genți, genți
casual, genți care pot fi spalate pentru articole
de toaletă, genți Boston, genți cu bandulieră,
genți cu rotile, genți cu două despărțituri stil
doctor (gladstone), genți cu structură moale,
genți de călătorie, genți de lucru, genți de mână,
genți de mână pentru bărbați, genți de mână
(poșete), genți de muzică, genți de pânză, genți
de plajă, genți de seară, genți de stradă, genți
de transport universale, genți de umăr, genți
de umăr pentru copii, genți de voiaj cu rotile,
genți de voiaj de mână, genti de voiaj din
materiale plastice, genți de voiaj din pânză,
genți de voiaj pentru avion, genți de voiaj
pentru îmbrăcăminte sport, genți de voiaj pentru
pantofi, genți din blană sintetică, genți din pânză,
genți diplomat, genți fabricate din pânză, genți
diplomat pentru documente, genți flexibile pentru
haine, genți impermeabile, genți mici de voiaj
(pentru sejururi scurte), genți multifuncționale
pentru atleți, genți pentru accesorii de tricotat,
genți pentru camping, genți pentru cosmetice
vândute goale, genți pentru cărți, genți pentru
curieri, genți pentru farduri, goale, genți pentru
drumeții, genți pentru gimnastică, genți pentru
haine, genți pentru ieșiri la sfârșit de săptămână,
genți pentru îmbrăcăminte sport, genți pentru
instrumente și partituri (muzică), genți pentru
șa, genți pentru schimbat scutece (înfășat),
genți pentru școlari, genți pentru scule, goale,
genți pentru scutece, genți pentru sport, genți
pentru unelte (neechipate) pentru motociclete,
genți scoțiene, genți servietă, genți sport de uz
general, genți sportive, genți stil bandulieră, genți
sub formă de tub, genţi tip sac, genți tricotate,
altele decât cele din metale prețioase, genți
universale de sport cu rotile, gentuțe cosmetice,
goale, gentuțe universale de purtat la încheietura
mâinii, ghiozdane școlare, ghiozdane, huse
de voiaj pentru articolele de îmbrăcăminte,
huse pentru bagaje, huse pentru costume,
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huse pentru costume, cămăși și rochii, huse
pentru îmbrăcăminte, pentru voiaj, huse pentru
încălțăminte, huse pentru pantofi, huse speciale
adaptate pentru transportarea bastoanelor
de mers pliante, lădițe pentru cosmetice
(fără conținut), mânere de valiză, mânere
(genți), mânere pentru susținerea sacoșelor de
cumpărături, mape din pele pentru documente,
mape din piele pentru foi, mape din piele
pentru transportul documentelor, mape din piele
pliabile pentru documente, mape port-desen
(geamantane), mape din piele (portdocumente),
marsupii pentru transportul bebelușilor, marsupii
pentru transportul copiilor mici, mini-rucsacuri,
neseseruri vândute goale, port-abonament,
plase de cumpărături, portbebeuri (marsupii tip
fașă sau hamuri), portbebeuri pentru transportul
copiilor, portcarduri (marochinărie), portchei,
portmantouri, portmonee, portmonee de piele,
portmonee de uz general, portmonee din metale
prețioase (pentru monede), portmonee fabricate
din metale prețioase, portmonee, nu din metale
prețioase, portofele , portofele cu compartimente
pentru carduri, portofele de încheietura mâinii,
portofele de purtat sub braț, portofele din
metale prețioase, portofele fixate la gleznă,
portofele, inclusiv portcarduri, portofele (nu
din metale prețioase), portofele pentru carduri,
portofele pentru monede neconfecționate din
metal prețios, poșete, poșete de damă, poșete
de mână, poșete de mână care nu sunt
confecționate din metale prețioase, poșete
de seară, poșete din zale împletite, poșete
la modă, poșete mici de purtat sub braț,
poșete mici (genți de mână), poșetuțe, poșete,
portmonee și portofele, poșetuțe amulete
(omamori-ire), poșetuțe tip minodieră, pungi
personalizate suveniruri, truse de voiaj din piele
(marochinărie), saci de voiaj din piele, cufere
de voiaj, valize pe rotile, valize cu rotile, valize
cu motor, utilizabile ca mijloc de transport,
valize, valijoare pentru articole de îmbrăcăminte
de noapte (genți pentru sejururi scurte), truse
medicale din piele goale, pentru uzul medicilor,
truse de voiaj, truse de unelte vândute goale,
truse din piele de toaletă (marochinărie), truse
din piele de toaletă (fără conținut), truse de
ras din piele vândute goale, tolbe de vânătoare
(accesorii de vânătoare), tocuri pentru permis de
conducere, tefillin (filactere), tășcuțe (rucsacuri)
japoneze (shingen-bukuro), suporturi sub formă
de tocuri pentru chei, suporturi sub formă de
portofele pentru chei, suporturi din piele pentru
etichete de bagaje, suporturi din piele pentru
cărți de credit, suporturi din piele pentru cărți
de vizită , suporturi pentru carduri (portofele),
suporturi pentru bancnote, structuri pentru genți
de mână, suporturi de prins pe corp pentru

transportul copiilor, genți pentru sport, serviete
și genți diplomat, serviete din piele pentru
școlari, serviete pentru documente, serviete
pentru bărbați, serviete (marochinărie), serviete
diplomat, serviete, genți pentru școlari, săculețe
din piele pentru machiaj, chei și alte obiecte
personale, săculețe din piele cu cordon, săculețe
din piele, sacoșe textile pentru cumpărături,
sacoșe reutilizabile pentru cumpărături, sacoșe
pentru provizii, sacoșe pentru cumpărături pe
roți, sacoșe pentru cumpărături cu două roți,
sacoșe pentru cumpărături, sacoșe de umăr,
sacoșe de cumpărături din pânză, sacoșe
de cumpărături cu roți, sacoșe cu șireturi,
saci pentru haine, saci pe rotile, saci de
voiaj, saci din material tip prosop, saci de
compresie adaptați pentru bagaje, rucsacuri
tip raniță, rucsacuri pentru transportat copii,
rucsacuri pentru drumeții, rucsacuri pentru
camping, rucsacuri pentru alpiniști, rucsacuri
mici, rucsacuri de zi, rucsacuri de munte,
rucsacuri cu rotile, rucsacuri, ranițe (rucsacuri),
ranițe, ghiozdane japoneze (randsels), huse
de arc, blană artificială, blană semiprelucrată,
piei de bovine, blănuri vândute vrac, crupoane
(părți din piele brută), garnituri de harnașament,
hamuri de siguranță pentru copii, genți pentru
articole de toaletă vândute goale, membrane de
intestine de vițel, piei de animale, piei tăbăcite,
piele de poliuretan, șevro (piele de ied), valve
din piele, apărătoare pentru ochi (harnașament),
apărători pentru coada cailor, armături de șa,
articole de îmbrăcăminte pentru cai, articole de
îmbrăcăminte pentru câini, articole vestimentare
pentru câini, bandaje pentru picioarele cailor,
bentițe pentru cai, bice, gâtare pentru hamuri
la cai, botnițe, căpăstre de cai, căpestre,
căpestre de antrenament pentru cai, centuri
pentru câini, cergi pentru cai, chingi pentru șei,
costume pentru animale, cravașe de vânătoare,
cravașe pentru jochei, cuie pentru potcoave
de cai, cuverturi anti-muște pentru cai, dârlogi
(hățuri), frâie (harnașamente), funde pentru păr
destinate animalelor de companie, garnituri de
harnașament din fier, geci pentru câini, hamuri
(harnașament), genunchiere pentru cai, hamuri
pentru animale, harnașament, harnașamente
pentru cai, huse de șa pentru cai, îmbrăcăminte
pentru animale, îmbrăcăminte pentru câini,
îmbrăcăminte pentru pisici, încălțăminte pentru
câini, jambiere pentru animale, jambiere pentru
cai, jambiere și genunchiere pentru cai, lesă
pentru lonjare, lese de animale, lese pentru
animale, lese pentru animale de companie, lese
pentru câini, martingale (piesă de harnașament),
măști de față pentru cabaline, măști de muște
pentru animale, ochelari pentru păsări de curte
pentru prevenirea luptelor, pături și cuverturi
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pentru animale, paturi pentru sei, potcoave de
cai nemetalice, potcoave de cai realizate din
plastic, potcoave metalice, potcoave pentru cai,
protecții pentru copite, scări de șa, scărițe din
metal, piese din cauciuc pentru scări de șa, șei
pentru cai, șei pentru călărie, șelărie, trăgători
de șa, articole de șelărie, traiste cu hrană pentru
animale, traiste cu nutreț, transportoare pentru
animale (genți), traiste pentru hrănirea cailor
(atașabile în jurul botului), valtrapuri (pentru șeile
cailor), zăbale pentru animale (harnașament),
zăbăluțe pentru animale, zgărzi electronice
pentru animale de companie, zgărzi pentru
animale, zgărzi pentru animale de companie,
zgărzi pentru animale de companie, care conțin
informații medicale, zgărzi pentru pisici, zgărzi
pentru câini.
20. Suporturi pentru transportat costume
(umerașe, agățători), suporturi pentru
transportat haine (umerașe).
25. Îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte,
încălțăminte, articole care servesc la
acoperirea capului, centuri din piele sintetică
(îmbrăcăminte), ghete din piele întoarsă, jachete
din piele de oaie, îmbrăcăminte din piele pentru
motocicliști, articole de îmbrăcăminte din piele,
jachete din piele de antilopă, rochii din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele, jerseuri
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte), brâuri
(îmbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte),
manșoane (îmbrăcăminte), mitene
(îmbrăcăminte), blănuri (îmbrăcăminte),
mușamale (îmbrăcăminte), fulare
(îmbrăcăminte), văluri (îmbrăcăminte),
glugi (îmbrăcăminte), combinezoare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
îmbrăcăminte impermeabilă, brâie
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru automobiliști, îmbrăcăminte de noapte,
îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
de dormit, îmbrăcăminte pentru dormit,
gulere răsucite (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
pentru cicliști, îmbrăcăminte din hârtie,
îmbrăcăminte pentru pescari, îmbrăcăminte
pentru gravide, îmbrăcăminte din denim, articole
de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte pentru femei,
bretele pentru îmbrăcăminte, îmbrăcăminte din
in, îmbrăcăminte pentru surf, îmbrăcăminte
pentru fete, îmbrăcăminte din lână, costume
populare (îmbrăcăminte), șepci ( îmbrăcăminte),
trusouri (îmbrăcăminte), mănuși (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
impermeabile, viziere (îmbrăcăminte), mănuși
fără degete (îmbrăcăminte), furouri
(îmbrăcăminte), eșarfe (îmbrăcăminte), cămăși

purtate peste îmbrăcăminte, scutece tip chilot
(îmbrăcăminte), gulere de haină (îmbrăcăminte),
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru atletism, articole
de îmbrăcăminte pentru ciclism, articole
de îmbrăcăminte pentru schi, articole de
îmbrăcăminte pentru băieți, salopete scurte
(îmbrăcăminte), curele din materiale textile
(îmbrăcăminte), centuri din materiale textile
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru copii, îmbrăcăminte impermeabilă
pentru vremea rea, îmbrăcăminte, jerseuri
(îmbrăcăminte), jachete (îmbrăcăminte), brâuri
(îmbrăcăminte), manșete (îmbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), gabardine (îmbrăcăminte),
corsete (îmbrăcăminte), tricoturi (îmbrăcăminte),
manșoane (îmbrăcăminte), mitene
(îmbrăcăminte), blănuri (îmbrăcăminte),
mușamale (îmbrăcăminte), combinezoare
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută, glugi
(îmbrăcăminte), văluri (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), brâie (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru sport, gulere răsucite
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru copii,
articole de îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru automobiliști, îmbrăcăminte de noapte,
îmbrăcăminte impermeabilă, îmbrăcăminte
pentru cicliști, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte din piele, îmbrăcăminte
pentru femei, bretele pentru îmbrăcăminte,
îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte pentru
pescari, îmbrăcăminte din hârtie, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte pentru surf, îmbrăcăminte
japoneză tradițională, îmbrăcăminte pentru
fete, costume populare (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte pentru
practicarea sporturilor, pulover (îmbrăcăminte),
pantaloni pentru copii (îmbrăcăminte), curele
din piele (îmbrăcăminte), broboade (articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
pentru navigație, îmbrăcăminte formală de
seară, îmbrăcăminte pentru nou născuți, corsete
(articole de îmbrăcăminte), costume de jogging
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
termice, pălării de hârtie (îmbrăcăminte),
trusouri (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte impermeabile, mănuși (articole
de îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
modelatoare, scutece tip chilot (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte rezistentă la ploaie, gulere de
haină (îmbrăcăminte), pantaloni scurți (articole
de îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
salopete scurte (articole de îmbrăcăminte),
curele din materiale textile (îmbrăcăminte),
centuri din materiale textile (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte impermeabilă pentru vremea
rea, articole de îmbrăcăminte de agrement,
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îmbrăcăminte din piele pentru motocicliști, body-
uri (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
din piele, articole de îmbrăcăminte pentru
tenis, articole de îmbrăcăminte pentru
triatlon, articole de îmbrăcăminte din mătase,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte pentru dans, articole
de îmbrăcăminte pentru teatru, articole
de îmbrăcăminte de ocazie, articole de
îmbrăcăminte din catifea, pantaloni kaki
(îmbrăcăminte), centuri cu buzunar pentru
bani (îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
pentru arte marțiale, pălării pentru petreceri
(îmbrăcăminte), articole de îmbrăcăminte
confecționate din blană, îmbrăcăminte pentru
copii mici, îmbrăcăminte pentru protejarea
hainelor, îmbrăcăminte pentru patinaj artistic,
sutiene fără bretele (îmbrăcăminte), jambiere
pentru genunchi (îmbrăcăminte), clini (părți
de articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte cu protecție solară, costume din
trei piese (îmbrăcăminte), jachete care sunt
articole de îmbrăcăminte sport, îmbrăcăminte
pentru domnișoare de onoare, îmbrăcăminte
impermeabilă pentru activități în aer liber,
îmbrăcăminte din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, mănuși până la
cot fără degete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
de exterior pentru bebeluși, burtiere pentru
femei însărcinate (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru golf, cu excepția mănușilor, îmbrăcăminte
tip body pentru sugari și copii mici, clini pentru
colanți (părți de articole de îmbrăcăminte),
clini pentru ciorapi (părți de articole de
îmbrăcăminte), clinuri pentru subraț (părți de
articole de îmbrăcăminte), bentițe de gât
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte de purtat în timpul
exercițiilor de judo, îmbrăcăminte de sport (care
nu include mănușile de golf), îmbrăcăminte
de purtat în timpul luptelor greco-romane,
clini pentru lenjeria intimă (părți de articole
de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru călărie
(altele decât pălăriile de călărie), îmbrăcăminte
dintr-o singură piesă pentru sugari și copii mici,
clini pentru ciorapi de pantofi (părți de articole
de îmbrăcăminte), clini pentru costume de baie
(părți de articole de îmbrăcăminte), clini pentru
body-uri purtate de dansatori (părți de articole de
îmbrăcăminte), bentițe cu protecții pentru urechi
(îmbrăcăminte), centuri de piele (îmbrăcăminte),
veste de piele (îmbrăcăminte), pantaloni
din piele (îmbrăcăminte), pardesie din piele
(îmbrăcăminte), geci din piele (îmbrăcăminte),
pantofi din piele, rochii din piele, papuci din
piele, costume din piele (îmbrăcăminte), centuri
din piele sintetică (îmbrăcăminte), ghete din
piele întoarsă, papuci confecționați din piele,

jachete din piele de oaie (îmbrăcăminte), jachete
din piele de antilopă (îmbrăcăminte), rochii din
imitație de piele (îmbrăcăminte), sandale în
stil japonez de piele, articole din piele care
servesc la acoperirea capului (îmbrăcăminte),
mănuși, inclusiv cele din piele sau
blană (îmbrăcăminte), costume (îmbrăcăminte),
cămăși pentru costum (îmbrăcăminte),
cămăși de costum (îmbrăcăminte),
costume de zbor (îmbrăcăminte),
costume informale casual (îmbrăcăminte),
costume de gimnastică (îmbrăcăminte),
costume de marinar (îmbrăcăminte),
costume de plajă (îmbrăcăminte),
costume de baie (îmbrăcăminte), costume
de damă (îmbrăcăminte), costume
de karate (îmbrăcăminte) , costume
de balet (îmbrăcăminte) , costume
de gală (îmbrăcăminte) , costume
de teatru (îmbrăcăminte), costume
de motociclism (îmbrăcăminte), costume
pentru ploaie(îmbrăcăminte), costume
de kendo(îmbrăcăminte), costume de
judo(îmbrăcăminte), costume de lucru
(îmbrăcăminte), costume de seară
(îmbrăcăminte), costume de Halloween
(îmbrăcăminte), costume pentru bărbați
(îmbrăcăminte), costume pentru aikido
(îmbrăcăminte), costume de plajă
(îmbrăcăminte), costume pentru Taekwondo
(îmbrăcăminte), jachete pentru costume
(îmbrăcăminte), costume de bebeluși
(îmbrăcăminte), costume de patinaj
(îmbrăcăminte), costume de dans
(îmbrăcăminte), costume stil Zoot
(îmbrăcăminte), costume impermeabile pentru
motocicliști (îmbrăcăminte), costume de baie
întregi (îmbrăcăminte), costume umede pentru
surf (îmbrăcăminte), costume bărbătești și
taioare (îmbrăcăminte), costume umede pentru
windsurfing (îmbrăcăminte), costume de bal
mascat (îmbrăcăminte), costume sportive pentru
jogging (îmbrăcăminte), costume de baie
(galanterie) (îmbrăcăminte), mănuși pentru
costume impermeabile (îmbrăcăminte), costume
rezistente la vânt (îmbrăcăminte), costume de
schi pentru concursuri (îmbrăcăminte), costume
dintr-o singură piesă (îmbrăcăminte), costume
de baie pentru femei , (îmbrăcăminte) costume
umede pentru schi nautic (îmbrăcăminte),
costume de baie pentru copii (îmbrăcăminte),
costume impermeabile pentru sporturi pe
apă (îmbrăcăminte), costume de baie pentru
bărbați (îmbrăcăminte), costume umede pentru
schi nautic și scufundări (îmbrăcăminte),
costume utilizate în jocurile cu interpretare
de roluri (îmbrăcăminte), costume de baie
pentru bărbați și femei (îmbrăcăminte), costume
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de baie întregi cu bureți pentru sutien
(îmbrăcăminte), costume de înot din două piese,
pentru femei (tankini), (îmbrăcăminte), costume
pentru copii folosite în cadrul jocurilor de-a
deghizatul (îmbrăcăminte), articol vestimentar
superior de bază din costumul coreean
tradițional (Jeogori) (îmbrăcăminte), cămăși stil
sport (îmbrăcăminte), cămăși (îmbrăcăminte),
jachete cămașă (îmbrăcăminte), cămăși
hawaiene (îmbrăcăminte), cămăși cu
nasturi (îmbrăcăminte), cămăși din
tricot (îmbrăcăminte), plătci de cămașă
(îmbrăcăminte), cămăși de noapte
(îmbrăcăminte), cămăși (îmbrăcăminte), cămăși
pentru gravide (îmbrăcăminte), plastroane
de cămăși (îmbrăcăminte), cămăși pentru
camuflaj (îmbrăcăminte), cămăși de vânătoare
(îmbrăcăminte), cămăși pentru pescari
(îmbrăcăminte), topuri (cămăși fără mâneci)
(îmbrăcăminte), gulere detașabile pentru cămăși
(îmbrăcăminte), cămăși din materiale țesute
(îmbrăcăminte), cămăși cu mânecă scurtă
(îmbrăcăminte), cămăși rezistente la vânt
(îmbrăcăminte), cămăși din catifea reiată
(îmbrăcăminte), cămăși cu mânecă lungă
(îmbrăcăminte), cămăși de noapte japoneze
(nemaki) (îmbrăcăminte), cămăși cu guler fără
nasturi (îmbrăcăminte), cămăși de noapte
pentru femei (îmbrăcăminte), cămăși purtate
sub chimonouri (juban) (îmbrăcăminte) , cămăși
din fibre de ramie (îmbrăcăminte), cămăși
matlasate de uz sportiv (îmbrăcăminte), cămăși
sport care absorb umezeală (îmbrăcăminte),
pantaloni, cămăși și fuste pentru golf
(îmbrăcăminte), cămăși care se poartă fără
cravată (îmbrăcăminte), cămăși lungi purtate
sub chimonouri (koshimaki) (îmbrăcăminte),
rochii și cămăși de damă pentru plajă
(îmbrăcăminte), cămăși de tip hawaian cu nasturi
în față (îmbrăcăminte), centuri din materiale
textile (îmbrăcăminte), curele (îmbrăcăminte),
curele pentru încălțăminte (îmbrăcăminte),
curelușe pentru fixarea ciorapilor bărbătești
(îmbrăcăminte), curele de degete pentru
sandale în stil japonez (zori) (îmbrăcăminte),
accesorii pentru păr (voaluri) (îmbrăcăminte),
accesorii metalice (fitinguri) pentru încălțăminte
(îmbrăcăminte), articole cu cozoroace care
servesc la acoperirea capului (îmbrăcăminte),
articole de încălțăminte, articole pentru
acoperirea capului, articole purtate în jurul
gâtului, ascoturi (cravate), baticuri, băști,
bandane, batiste de buzunar, bavete, cu excepția
celor din hârtie, bavete cu mâneci, nu din
hârtie, bavete din material plastic pentru sugari,
bavete din material textil pentru persoane
adulte care servesc masa, bavete din pânză,
bavete pentru copii (nu din hârtie), baticuri

de purtat la gât, baticuri de pus pe cap,
bentițe antitranspirante, bentițe antitranspirante
pentru cap, bentițe de protecție pentru urechi,
bentițe pentru cap, berete, blănuri, bluze, bluze
cu glugă, bluze cu guler înalt, blazere, blugi,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze și șorturi pentru
sport, bluze tubulare, bluzițe de noapte, bluzițe
pentru bebeluși, bolerouri, body-uri (lenjerie de
corp), body-uri purtate de dansatori, bonete,
bonete de noapte, bonete (articole care servesc
la acoperirea capului), bonete tricotate, bonete
militare, botoșei, botoșei (încălțăminte din
lână pentru bebeluși), botoșei tricotați pentru
bebeluși, boxeri pentru băieți (lenjerie intimă),
brâie pentru chimonouri (koshihimo), brâie
pentru smoching (îmbrăcăminte), branțuri pentru
pantofi și cizme, branțuri pentru încălțăminte,
branțuri pentru pantofi, altele decât cele de
uz ortopedic, branțuri, nu de uz medical,
brâu lat pentru chimono (îmbrăcăminte), bretele
de pantaloni, bretele de susținere pentru
ciorapi, bretele pentru bărbați, bretele pentru
sutiene (piese vestimentare), burtiere (lenjerie
de corp), bustiere, burtiere tip chilot, buzunare
de haine, căciuli cu ciucuri, căciuli cu nod,
căciuli de blană artificială, căciuli pentru ciclism,
căciuli tip cagulă, căciuli și șepci pentru
ski, căciuli tricotate, caftane (îmbrăcăminte),
caftane (mantale lungi de gală), cagule
pentru schiori, calote de pălării, cape, cape
și pelerine, camizole de noapte, camizole,
capoate, căpute pentru sandale în stil japonez,
căpute pentru pantofi, căpute din țesături de
ratan pentru sandale în stil japonez, căptușeli
confecționate (piese vestimentare), carcase de
pălării, carâmbi de cizme, cardigane, căști cu
viziera, cfăști de duș, căști de înot, căști de
protecție contra frigului pentru urechi (articole
de îmrăcăminte), căști pentru polo pe apă,
cauciucuri (încălțăminte), chiloți de damă, chiloți,
chiloței pentru bebeluși, chiloți pentru femei,
chiloți tanga, ciorapi, ciorapi 3/4, ciorapi de
atletism, ciorapi antiperspiranți, ciorapi până la
genunchi cu bandă elastică, cizme, carâmbi de
cizme, cizme cu șireturi, cizme de cauciuc, cizme
de călărie, cizme de cauciuc pentru pescuit,
cizme de damă, cizme de iarnă, cizme de
polo, cizme de ploaie, cizme de vânătoare,
cizme de zăpadă, cizme impermeabile, cizme
impermeabile pentru pescuit, cizme militare,
cizme pentru călărie, cizme pentru motocicliști,
cizme pescărești, cizme și ghete, cizme-
salopetă, colanți, colanți cu bretele, colanți
de lână, colanți pentru atletism, combinezoane
de protecție (îmbrăcăminte), combinezoane,
combinezoane de schi, combinezoane etanșe,
combinezoane (lenjerie de corp), combinezoane
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(lenjerie intimă), combinezoane pentru bebeluși,
cordoane pentru chimonouri (datemaki),
cordoane pentru chimonouri (datejime),
cordoane înnodate pentru haori (haori-himo),
confecții, compleuri de dormit, corsaje, corsete,
corsete (lenjerie), corsete (lenjerie de corp),
corsete (lenjerie intimă), corsete pentru talie,
costume de neopren, cozorace, cozorocuri,
cozoroace, cravate, cravate de mătase,
crinoline, dispozitive anti-alunecare pentru
încălțăminte, dubluri pentru jachete, echipament
de gimnastică, echipament sportiv, egări, egări
(pantaloni), eșarfă tubulară, eșarfe, eșarfe de
cașmir, eșarfe de mătase, eșarfe de purtat pe
umeri, eșarfe de pus pe cap, eșarfe pentru
bărbați, eșarfe pentru cap, eșarfe pentru gât,
eșarfe pentru gât (fulare), espadrile, etolă din
blană sintetică (îmbrăcăminte), etole (blănuri),
fesuri, flanele, flanele de lână, fracuri, fular tip
manșon, fulare (eșarfe pentru gât), fuste de
golf, fuste, fuste mini, fuste de tenis, fuste-
pantalon, fuste plisate, fuste plisate pentru
chimonouri de ceremonie (hakama), fuste tip
tenis (fuste cu pantalon scurt), gabardine, gaică
de încălțat pentru pantofi și ghete, galoși,
geacă de snow-board, geci, geci " bomber ",
geci cu mâneci, geci de pescuit, geci de puf,
geci fără mâneci, genți adaptate special pentru
clăpari, genți adaptate special pentru cizme de
vânătoare, ghete, ghete de munte, ghete de
pescuit, ghete pentru bebeluși, ghete pentru
box, ghete pentru munte, ghete pentru pescuit,
ghete pentru rugby, ghete sport, ghete, ghete
Wellington, ghetuțe pentru bebeluși, pantofi de
gimnastică, glugi (îmbrăcăminte), gulere, gulere
detașabile, gulere false, gulere pentru rochii,
haine de casă, haine de lucru, haine de iarnă,
haine de ploaie, haine de stradă, haine de stradă
pentru bărbați, haine de stradă pentru băieți,
haine de stradă pentru copii, haine de stradă
pentru femei, haine de stradă pentru fete, haine
de ținută informală (casual), haine din denim
(jachete, pardesie etc.), haine din lână, haine
impermeabile de purtat în aer liber, haine pentru
copii, haine și jachete de blană, haine tip parka,
haine tricotate, halate, halate de baie, halate
de casă, halate de laborator, halate de plajă,
halate pentru asistente medicale, halate pentru
botez, halate pentru doctori, halate pentru frizerii
bărbătești, halate pentru gravide, hanorace,
hanorace cu glugă, hanorace sport, helănci,
huse pentru încălțăminte, cu excepția celor
de uz medical, impermeabile (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte cu protecția contra vântului,
căpute de încălțăminte, încălțăminte (cu
excepția articolelor de încălțăminte ortopedice),
încălțăminte cu închidere cu arici, încălțăminte
de lucru, încălțăminte de plajă, încălțăminte

de plajă și sandale, încălțăminte de ploaie,
încălțăminte de schi și snow-board și
părți ale acestora, încălțăminte de stradă,
încălțăminte din vinil, încălțăminte, nu pentru
sport, încălțăminte impermeabilă, încălțăminte
pentru apă, încălțăminte pentru bărbați,
încălțăminte pentru bărbați și femei, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru călărit,
încălțăminte pentru copii, încălțăminte pentru
drumeții, încălțăminte pentru femei, încălțăminte
pentru munte, încălțăminte pentru munte (cizme
de alpinism), încălțăminte pentru pescuit,
încălțăminte pentru timpul liber, încălzitor
de găt, indispensabili, inserții pentru tocuri
(îmbrăcăminte), izmene (îmbrăcăminte), jachete
(îmbrăcăminte), jachete casual, jachete cu două
fețe, jachete de antrenament, jachete de blană,
jachete de călărie, jachete de motociclism,
jachete de lucru cu întăritură impermeabilă la
umeri, jachete de seară, jachete de safari,
jachete de stradă, jachete de tenis, jachete
de trening, jachete de vânătoare, jachete din
bumbac, jachete din denim, jachete din polar,
jachete din tricot, jachete groase, jachete
impermeabile, jachete impermeabile pentru
vremea rea, jachete în carouri de genul celor
purtate de tăietori de lemne, jachete lungi,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete matlasate (articole
vestimentare), jachete pentru bărbați, jachete
pentru camuflaj, jachete pentru femei, jachete
pentru schi, jachete reflectorizante, jachete
safari, jachete scurte, groase, de iarnă, jachete
sport, jambiere, jartiere de mireasă, jambiere
și ghetre, jeanși denim, jersee (îmbrăcăminte),
jerseuri pentru volei-bal, jiletci, jobene, jupoane,
jupoane scurte, khimaruri, kilturi (fuste scoțiene
din tartan), kilturi (fuste scurte tradiționale
scoțiene), lavaliere (îmbrăcăminte), lenjerie de
corp, lenjerie de corp antiperspirantă, lenjerie
de corp lungă, lenjerie de corp pentru bebeluși,
lenjerie de corp termică, lenjerie de damă,
lenjerie funcțională, lenjerie intimă, lenjerie
intimă antiperspirantă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă de unică folosință, lenjerie
intimă pentru bărbați, lenjerie intimă pentru
modelarea corpului, lenjerie intimă sudorifugă,
lenjerie intimă tip boxer, lenjerie pentru gravide,
lenjerie intimă tricotată, limbi de pantofi și
ghete, maiouri, livrele (îmbrăcăminte), maiouri
interioare sau de noapte pentru femei, maiouri cu
mânecă lungă, maiouri de corp, maiouri sportive,
maiouri pentru sport, maiouri pentru ciclism,
maiouri pentru atletism, manșete pentru cizme,
manșoane de blană, mantale, mantale de ploaie,
mantii de blană, mantile (îmbrăcăminte), mănuși,
mantouri, mănuși de camuflaj, mănuși de iarnă,
mănuși de schi, mănuși lungi fără deget,
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mănuși pentru călărie, mănuși pentru cicliști,
mânuși pentru condus, mitene (îmbrăcăminte),
măști pentru ochi, măști pentru dormit, mănuși
tricotate, mănuși pentru snowboard, mănuși
pentru motocicliști, mitre (pălării), mocasini,
neglijeuri, pălării pentru femei, pălării mici,
pălării fedora, pălării fascinator, pălării din rogoz
(suge-gasa), pălării din lână, pălării din hârtie
folosite ca articole vestimentare, pălării de soare,
pălării de ploaie, pălării de plajă, pălării de
modă, pălării de hârtie pentru bucătari șefi,
pălării de hârtie pentru infirmiere, pălării din
blană, pălărioare de soare, paltoane, pantaloni,
pantalonași tiviți cu volănașe, pantalonași pentru
bebeluși, pantalonași bufanți cu volane (de
noapte), opincuțe de balet, pălării, pălării cu borul
mare, pantaloni de schi cu bretele, pantaloni
de schi, pantaloni de protecție, pantaloni de
ocazie, pantaloni de pijama, pantaloni de
ploaie, pantaloni de relaxare, pantaloni de
jogging (articole de îmbrăcăminte), pantaloni
de jogging, pantaloni de golf, pantaloni de
drumeție, pantaloni Capri, pantaloni cargo,
pantaloni colanți, pantaloni de antrenament,
pantaloni de corp, pantaloni de catifea cord,
pantaloni de călărie, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni corsar, pantaloni chino,
pantaloni de purtat pe deasupra, pantaloni
bufanți scurți, pantaloni bufanți până la genunchi,
voalete, viziere (șepci), viziere, viziere de soare
(articole care servesc la acoperirea capului),
veste termice, veste din fleece, veste pentru
soccer, veste rezistente la vânt, veste pentru
fotbal american, veste pentru camuflaj, veste
matlasate, veste de vânătoare, veste de pescar,
veste de departajare, veste de antrenament,
veste cu umplutură de puf, veste, uniforme
școlare, uniforme profesionale, uniforme de
lucru, uniforme de asistentă, uniforme, turnuri
la rochii pentru funde obi (obiage-shin), tunici,
tricouri tip polo, tricouri sportive fără mâneci,
tricouri polo, tricouri pentru yoga, tricouri
imprimate, tricouri din pichet, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri, tricotaje, treninguri (pentru sport),
treninguri de nailon și bumbac, pantaloni de
trening, trenciuri, topuri pentru jogging, topuri
din fleece, topuri croșetate, topuri cu spatele
gol, topuri (articole vestimentare), togi, tocuri
pentru încălțăminte, tocuri gofrate din cauciuc
sau din materiale plastice, tocuri, toci (pălării),
ținute de seară, tinută stil casual, teniși, băști
de tip scoțian (tam o'shanters), tălpi pentru
sandale în stil japonez, tălpi pentru pantofi,
tălpi intermediare, tălpi gofrate din cauciuc sau
materiale plastice, tălpi de papuci, tălpi de pantofi
pentru reparații, tălpi de încălțăminte, tălpi de
cauciuc pentru încălțămintea japoneză jikatabi,
talonete pentru ciorapi, taioare-pantalon, taioare,

sutiene și brasiere, sutiene fără bretele, sutiene
aderente, sutane (îmbrăcăminte), suspensoare
(lenjerie de corp), suporturi de lemn pentru
saboți de lemn în stil japonez, supieuri (barete
pentru fixarea sub talpă a pantalonilor), subrauri
(articol de îmbrăcăminte), șube (îmbrăcăminte),
structuri din lemn pentru saboți de lemn în stil
japonez, stihari (îmbrăcăminte), ștaifuri pentru
pantofi, ștaifuri pentru ghete, pantofi de sport,
încălțăminte de sport, șoșoni, șosete termice,
șosete și ciorapi, șosete peste genunchi, șosete
pentru tenis, șosete pentru sugari și copii
mici, șosete pentru sport, șosete pentru purtat
în pat, șosete pentru fotbal american, șosete
pentru bărbați, șosete până la glezne, șosete
joase pentru încălțăminte, jartiere pentru șosete
bărbătești, șosete în stil japonez (tabi), șosete
impermeabile, șosete fără talpă, șosete de lână,
șosete cu talpă, șosete cu deget, șosete cu
călcâi întărit, șosete care absorb transpirația,
șosete antiperspirante, șosete antiderapante,
șosete, șorțuri tip vestă, șorturi pentru sport,
șorturi pentru fotbal american, șorturi femeiești
sub formă de lenjerie intimă, șorțuri din
hârtie, șorțuri de plastic, șorturi de baie,
șorturi, sneakers (încălțăminte), smochinguri
(îmbrăcăminte), slipuri de baie, slipuri (chiloți
de baie), șlapi, short bărbătesc de baie, sfite
preoțești (îmbrăcăminte), seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), seturi de bluză și
jachetă, șepci sportive, șepci și căciuli pentru
sport, șepci pentru golf, șepci de baseball, șepci
cu cozoroc, șemizete(îmbrăcăminte), saronguri
pentru plajă, saronguri, sariuri, sarafane (rochii),
sarafane, sandale tip sabot, sandale pentru
pedichiură, sandale pentru bebeluși, sandale
în stil japonez (zori), sandale japoneze cu
banda peste degete (asaura-zori), sandale
în stil japonez de fetru, papuci de baie,
papioane, papuci de casă, papuci de unică
folosință, papuci de casă din plastic, papuci din
spumă pentru pedichiură, papuci fără călcâi,
papuci pentru pedichiură, pardesie din molton,
pardesie scurte, pardesiuri, pâslari (cizme din
fetru), pelerine, pelerine de damă, pelerine
damă, pelerine pentru coafor, veste de pescar,
pelerine utilizate pentru șamponare, pelerine
impermeabile, pijamale, pijamale (numai din
tricot), pijamale pentru fetițe, pijamale pentru
gravide, podoabe purtate de preoții catolici pe
brațul stâng în timpul liturghiei, ponchouri de
ploaie, ponchouri, prosoape de baie, protecții
pentru degetele de la picioare, protecții pentru
guler, pulovere, pulovere cu gât în formă de
V, pulovere cu glugă, pulovere cu guler înalt,
pulovere cu guler pe gât, pulovere cu mânecă
lungă, pulovere cu guler rotund, pulovere
din molton, pulovere fără mâneci, pulovere
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groase, pulovere tip polo, rame pentru fixarea
tălpii de față (pentru încălțăminte), redingote
(îmbrăcăminte), replici de echipamente de fotbal
(îmbrăcăminte și încălțăminte), robe pentru cor,
robă de botezr, robe (robe tradiționale), rochii
de bal, rochii de gală pentru femei, rochii
de mireasă, rochii de plajă, rochii de tenis,
rochii din piei, rochii drepte, rochii lungi de
seară, rochii pentru domnișoare de onoare,
rochii pentru femei, rochii pentru gravide, rochii
pentru sugari și copii mici, saboți, saboți înalți
de ploaie (ashida), saboți din lemn în stil
japonez (geta), saboți (încălțăminte), saboți joși
din lemn (hiyori-geta), saboți joși din lemn
(koma-geta), saboți și sandale în stil japonez,
saci îmblăniți pentru picioare, neîncălziți electric,
sacouri de gală, sacouri sport, salopetă de
copii, salopete (îmbrăcăminte), salopete de schi,
salopete de lucru, salopete pentru asistente
medicale, salopete pentru vânătoare, salopete
scurte, șaluri, șaluri de ocazie, șaluri de pus pe
cap, șaluri din pene, șaluri (numai din tricot),
șaluri pentru umeri, șaluri și eșarfe, șalvari, șaluri
și eșarfe de cap, sandale bărbătești, sandale,
sandale cu șiret între degete, sandale de damă,
pantofi pentru yoga, pantofi pentru step, pantofi
pentru dans, pantofi pentru condus, pantofi
pentru ciclism, pantofi pentru bebeluși, pantofi
fără șireturi, pantofi de volei cu piciorul, pantofi
de stradă, pantofi de pânză, pantofi de ocazie,
pantofi de golf, pantofi de dans pentru sala de
dans, pantofi de bowling, pantofi cu toc înalt,
pantofi cu talpă joasă, pantofi cu role, pantofi
cu platformă, pantofi comozi pentru activități
în timpul liber, pantaloni stil călărie, pantaloni
sportivi, pantaloni sport care absorb umezeala,
pantaloni sport, pantaloni scurți matlasați de uz
sportiv, pantaloni scurți de protecție, pantaloni
scurți din material plușat, pantaloni scurți cu
bretele pentru ciclism, pantaloni scurți de golf,
pantaloni scurți, pantaloni salopetă cu pieptar,
pantaloni rezistenți la vânt, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru ciclism, pantaloni pentru
camuflaj, pantaloni pentru călărie, pantaloni
mulați, pantaloni ecosez, pantaloni foarte scurți,
pantaloni gaucho, pantaloni lungi, pantaloni largi,
pantaloni matlasați de uz sportiv, pantaloni
impermeabili, pantaloni de zăpadă, pantaloni de
vânătoare, pantaloni de trening scurți, pantaloni
de trening cu bandă elastică, pantaloni de snow-
board, pantaloni de trening, pantaloni de sport.

───────

(210) M 2018 05251
(151) 09/08/2018
(732) PRO EVENT TM SRL, STR. MATEI

BASARAB NR. 4, BL. 29, ET. 4, AP.
15, JUDEȚUL TIMIȘ, TIMIȘOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

DJ EVENT WWW.DJ-
EVENT.RO

(531) Clasificare Viena: 01.15.15; 26.11.11;
27.05.01; 27.05.02

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

41. Divertisment.
───────

(210) M 2018 05255
(151) 10/08/2018
(732) BIJOUXMAG RO SRL-D, STR.

AEROPORTULUI NR. 20,
JUDEȚUL SUCEAVA, PLOPENI,
72777, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BijouxMag

(531) Clasificare Viena: 17.02.02; 17.02.17;
17.02.25; 27.05.01; 27.05.02
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

14. Bijuterii.
───────

(210) M 2018 05259
(151) 10/08/2018
(732) PRIMA BROADCASTING GROUP

SRL, BD. DIMITRIE POMPEI,
NR. 9-9A, CLĂDIREA 20, ET. 7,
SECTOR 2
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
FLASH MONDEN

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

16. Hârtie, carton, produse de imprimerie
(tipărituri), articole pentru legătorie, fotografii,
papetărie, adezivi (substanţe de lipit) pentru
papetărie sau menaj, materiale pentru artişti,
pensule, maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor), materiale
plastice pentru ambalare (folii și pungi),
caractere tipografice, clişee, ziare, reviste şi
periodice (tipărituri).
35. Publicitate, publicitate radiofonică,
publicitate televizată, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări de
birou.
38. Telecomunicaţii, telecomunicaţii prin
internet, servicii de difuzare a programelor de
radio şi de televiziune.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, emisiuni de radio, emisiuni
de televiziune.

───────

(210) M 2018 05260
(151) 10/08/2018
(732) Bank of America Corporation,

STRADA: NORTH TRYON STREET
CHARLOTTE, NUMAR: 100,,
NORTH CAROLINA, 28255,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011854

(540)
BOFA

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

36. Asigurari, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, servicii bancare,
servicii financiare, analiză financiară,
management și consultanță, Servicii de investiții
de capital, Servicii de brokeraj, tranzacționarea
și comercializarea (tradingul) instrumentelor
financiare, furnizarea de informații
financiare, servicii de schimb financiare, de
valori mobiliare și de mărfuri, servicii financiare
de natura serviciilor de investiții, Servicii de
carduri de credit și de debit, cercetare financiară,
furnizarea serviciilor financiare printr-o rețea
online globală de calculatoare.
42. Servicii științifice și tehnologice și cercetare
și proiectare în legătură cu acestea, analize
industriale și servicii de cercetare, proiectare
și dezvoltare de hardware și software de
calculator, programare pe calculator, consultanță
în domeniul software-ului de calculator, analiza
sistemelor informatice, furnizare de software
de calculator online, furnizarea de software
informatic online pentru accesarea informațiilor
și serviciilor financiare printr-o rețea online
globală de calculatoare.

───────
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(210) M 2018 05261
(151) 10/08/2018
(732) Cristian- Alin Buta, STRADA:

ALEEA CARPATI, NUMAR:
33, APARTAMENT 89, JUDET:
MURES, TARGU MURES, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL SANTA
VALENTINA, STR. KOOS
FERENCZ, NR. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)

ESTREA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.14

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, regruparea în
avantajul terţilor a cremelor naturiste şi
farmaceutice, cosmeticelor, accesoriilor de baie
şi parfumurilor, prin diferite forme de comerţ,
inclusiv pagina web, (cu excepţia transportului)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod, servicii de comerţ cu cosmetică
facială, corporală şi pentru păr,în principal: ulei
masaj, creme masaj, gel masaj, măşti corporale,
creme corp, gel faţă, măşti faciale, săpun,
şampon, duş gel, balsam după ras, balsam
corp, balsam păr, produse machiaj, fond de ten,
rimel, ruj buze, gloss buze, farduri, corector,
sare de baie, produse demachiere, produse
dupa epilat, ser facial, a cremelor naturiste
şi farmaceutice, cosmeticelor, accesoriilor de
baie şi parfumurilor, publicitate inclusiv prin
pagina web pentru produsele comercializate,
servicii de import-export în legatură cu produsele
comercializate, servicii oferite de lanţuri de
magazine.

───────

(210) M 2018 05262
(151) 10/08/2018
(732) CATRINEL MIRITA, STRADA:

CALEA BUCURESTI, NUMAR: 118,
JUDEŢ DOLJ, CRAIOVA, 200515,
DOLJ, ROMANIA

(540)

HOTEL SYDNEY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
01.01.04

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

43. Servicii de cazare (hoteluri).
───────

(210) M 2018 05263
(151) 10/08/2018
(732) DANIEL VOICU, STRADA:

NISIPARI, NUMAR: 14, AP. 2,
ET. 2, SECTOR 1 , BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
MUGUREL FILIPESCU, STRADA:
EROU IANCU NICOLAE, NUMAR:
152, VILA 10, JUDET: ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
BUSINESS CATALYSTS

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor.

───────
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(210) M 2018 05264
(151) 10/08/2018
(732) Walmark, a.s., OLDŘICHOVICE 44,

TŘINEC, 73961, CEHIA
(740) SC COSMOVICI SI ASOCIATII

SRL, STR. TACHE IONESCU NR.
5, AP. 13, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)
Prostenal.În plină formă

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

5. Produse farmaceutice, vitamine, minerale şi
oligoelemenţe, preparate pentru consum uman
şi animal, produse igienice pentru medicină,
suplimente alimentare de uz medical, alimente
şi substanţe dietetice adaptate pentru uz
medical sau veterinar, alimente pentru bebeluşi,
suplimente alimentare pentru oameni şi animale,
preparate pe bază de vitamine sub formă de
suplimente alimentare, dezinfectanţi, produse
medicinale pentru curăţarea dinţilor, siropuri de
uz farmaceutic, ceaiuri din plante şi pentru
uz medicinal, extracte din plante medicinale,
suplimente alimentare medicinale, nutriţionale
sau preparate, alimentare dietetice de uz
medical folosite ca şi suplimente alimentare
zilnice sub formă de produse alimentare cu
preparare instanţă sau de amestecuri separate,
alcătuite în special din lapte praf sau proteine
animale ori vegetale împreună cu vitamine sau
minerale sau oligominerale sau suplimente de
zahăr, preparate din proteine şi suplimente
nutritive de uz medical, produse alimentare
îmbogăţite cu vitamine şi minerale sub formă
de concentrate pentru uz medical, folosite
ca suplimente nutriţionale, suplimente nutritiver
preparate medicinale pentru tractul urinar,
preparate farmaceutice pentru prevenirea şi
tratarea tulburărilor şi bolilor sistemului genito-
urinar.

35. Publicitate in legătura cu preparate
farmaceutice, veterinare si sanitare si de
produse medicale, administrare de afaceri in
domeniul serviciilor de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru produse de îngrijire a
sănătăţii, produse pentru toaletă, suplimente
alimentare, răcoritoare, medicamente si produse
farmaceutice, administrarea afacerilor, servicii
de funcţii administrative (lucrări de birou),
administrare comercială a drepturilor de licenţă
pentru bunurile şi serviciile terţilor, administrare
comercială sub forma comunicării de marketing
indirect prin intermediul reţelelor de socializare

on-line, blogurilor online, de asemenea prin
intermediul oricaror alte reţele electronice de
comunicare indirecta, informaţii şi asistenţă
comercială pentru consumatori, studii de piaţă,
consultant în managementul şi organizarea
afacerilor, informaţii pentru afaceri comerciale,
servicii de
relaţii cu publicul, prezentare de firme pe internet
si in alte medii, organizare si coordonare de
evenimente publicitare, de prezentări de firme
si de evenimente de recrutare, inclusiv pe
internet, planificare şi proiectare de strategii
publicitare, de prezentări de firme şi de
iniţiative de recrutare, organizare de expoziţii şi
târguri comerciale în scopuri comerciale si de
promovare, publicare de texte publicitare, servicii
de redactare de texte publicitare, publicitate de
televiziune, radio si internet, creare si distribuirea
de anunţuri publicitare, ambele sub forma de
anunţuri pentru locuri de muncă şi crearea
unei identităţi corporative pentru firmele din
media, proiectare, intermediere şi coordonare de
prezentări pentru târguri comerciale, dezvoltare
şi elaborare de concepte de publicitate şi
de promovarea a vânzărilor, coordonare de
evenimente de informare comercială cu privire
la problem de afaceri în domeniul sănătăţii,
negocierea contractelor comerciale cu farmacii,
angrosişti, farmacii cooperative, furnizori de
servicii medicale şi de îngrijire, case de
îngrijire pentru persoanele în vârstă si casele
de îngrijire medicală, contabilitate, în special
contabilitate cu privire la solicitarea sănătăţii
publice, sensibilizarea publicului cu privire la
necesitatea tratamentului şi gestionării bolilor
care afectează sănătatea si gestionarii bolilor
menţionate, servicii de vânzare cu amănuntul
sau en-gros pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
servicii online de vânzare cu amănuntul sau en-
gros pentru preparate farmaceutice, veterinare
şi sanitare şi produse medicale, furnizarea unui
ghid de publicitate online care poate fi căutat în
domeniul produselor farmaceutice si medicale.

───────
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(210) M 2018 05265
(151) 10/08/2018
(732) AGRICOLA GIRUETA SRL,

DEALUL VIILOR FN, SAT CALINA,
JUDEŢUL VALCEA, PRUNDENI,
VALCEA, ROMANIA

(540)

PELERIN

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 24.01.15; 05.01.21; 26.04.05

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

clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

───────

(210) M 2018 05266
(151) 10/08/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., BD-UL REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
CAPITAL PLAN BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 05267
(151) 10/08/2018
(732) BANCA COMERCIALA ROMANA

S.A., BD-UL REGINA ELISABETA
NR. 5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030016, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Capital Plan BCR

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
36. Servicii bancare, afaceri financiare şi afaceri
monetare.

───────

(210) M 2018 05268
(151) 10/08/2018
(732) SILVIA ELISABETA MUNTEAN,

STR. GHE. IOANID, NR. 13/3,
JUDEȚUL SIBIU
, ȘELIMBĂR, SIBIU, ROMANIA

(740) CABINET PI SIMONA JEFLEA,
STR. PRIMĂVERII, NR. 17.
JUDEȚUL SIBIU., SURA MARE,
ROMANIA

(540)

24FITNinja

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 27.07.11; 01.03.01; 02.01.08;
02.01.16; 06.01.02; 06.01.04

(591) Culori revendicate:roşu (Pantone
1778C), vişiniu (Pantone 7427C),
albastru (Pantone 2935C)

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

35. Publicitate şi reclamă, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
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de birou, regruparea în avantajul terţilor a
produselor din productie proprie şi a unor
terţi (cu excepţia transportului lor) pentru
a permite clientilor să le vadă şi să le
achizitioneze cât mai comod, cu amănuntul sau
ridicata, în cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping, publicitate
online într-o reţea computerizată, servicii de
import-export, prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, sport şi fitness, educaţie
fizică, cursuri de educaţie fizică, servicii furnizate
de către cluburile de fitness, furnizare de
instalaţii pentru săli de sport, organizarea de
demonstraţii sportive, furnizarea de servicii de
săli şi cluburi de sport, antrenament sportiv,
organizare de evenimente sportive, competiţii şi
turnee sportive, instruire şi educaţie cu privire la
sport, antrenamente cu greutăţi, body-building,
gimnastică aerobică, exerciţii fizice, reabilitare
fizică, dietă, alimentaţie, concursuri de aerobic,
coordonarea antrenamentelor de fitness, cursuri
de instruire privind menţinerea formei fizice,
servicii de consiliere pentru menţinerea condiţiei
fizice, furnizarea de echipamente şi de cursuri de
pregătire în domeniul exerciţiilor fizice, rezervare
de instalaţii pentru activităţi fizice, furnizarea de
instalaţii pentru exercitii fizice în grup, coaching
sportiv (instruire), servicii ale unui antrenor
personal (fitness).

───────

(210) M 2018 05269
(151) 10/08/2018
(732) SC KONSTANTINE GROUPE

SRL , STR. RADU CEL FRUMOS,
NR. 28, SAT VIFORATA, JUD.
DÂMBOVIŢA , COMUNA
ANINOASA, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(540)

City Print Pe locuri,
fiţi gata, print!

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 24.17.25; 01.15.21

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

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

───────
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(210) M 2018 05270
(151) 10/08/2018
(732) ALEXANDRU GHITA, BD. ALEX.

OBREGIA NR. 8, BL. OD2, SC.
2, ET. 3, AP. 58, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
REVISTA TOMIS

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

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.

───────

(210) M 2018 05271
(151) 10/08/2018
(732) BÎZGAN GAYRAL OANA MIOARA,

CAL. VICTORIEI NR. 132, ET. 3,
AP. 6, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ROCK THIS COUNTRY

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

41. Educaţie, instruire, activităţi culturale.
45. Servicii juridice, servicii personale şi sociale
oferite de către terţi destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2018 05272
(151) 10/08/2018
(732) DAVID-EMANUEL GAIDARGIU,

BD.TOMIS NR. 323, BL.
TAV 8, ET. 2, AP. 8, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
900497, CONSTANȚA, ROMANIA
VICTOR-MARIUS GAIDARGIU,
BD.TOMIS NR. 323, BL.
TAV 8, ET. 2, AP. 8, JUD.
CONSTANTA , CONSTANTA,
900497, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
NITU ION, STR. DEZROBIRII
NR. 110, BL.I.S.8, SC. A, AP.
1, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, 900280,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

IL PRESIDENTE
PIZZERIA NAPOLETANA

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
26.01.18; 01.03.01; 06.01.04; 27.05.22

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

clase:
9. Software de calculator pentru prelucrarea
datelor de comunicare, aplicatii mobile
(program), aplicaţii software descărcabile
(program).
30. Pizza, hamburgeri (sandvișuri).
39. Livrare de pizza (transport).

───────
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(210) M 2018 05273
(151) 10/08/2018
(732) Cabinet Avocat Cristiana M.

Fernbach, STR. CRISANA
NR. 20-22, AP. 38, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Fernbach & Partners

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

41. Educație, instruire.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2018 05274
(151) 11/08/2018
(732) ZITEC COM S.R.L, SPLAIUL

UNIRII NR. 165, CLADIREA
TNO2, ETAJUL 6, SECTOR
3, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) IP BOUTIQUE, STR. 23 AUGUST,
NR. 244-20C, JUD. ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

mirro team journeys

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03

(591) Culori revendicate:roşu (HEX #ed1c24),
gri (HEX=#666666)

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

9. Software (program) de prelucrare a datelor,
software de calculator pentru gestionarea
bazelor de date, software pentru comunicarea
de date, platforme de software de calculator,
software de calculator pentru controlul timpului,

software de calculator pentru căutarea de
date, aplicaţii software (program), software
de calculator (programe), software evaluare
angajati, software de calculator pentru crearea
de baze de date consultabile care cuprind
informații și date, software de calculator pentru
gestionarea proiectelor interne ale companiilor
(proiecte de resurse umane (HR), software
(program) pentru gestiunea documentelor,
software de calculator pentru integrarea
aplicațiilor și a bazelor de date, aplicatie software
(program) de tip SaaS care integreaza functiile
si rolurile specifice domeniului resurse umane
(HR): administrativ, recrutare, plati, beneficii,
evaluarea angajatilor.
35. Colectarea de informaţii comerciale pentru
afaceri, colectarea de statistici pentru afaceri,
servicii comerciale privind organizarea fluxurilor
interne si a raportarii precum şi servicii interne
pentru clienţi - prin intermediul aplicaţiei MIRRO,
servicii de publicitate, marketing şi ale lucrărilor
comerciale, administrative şi de birou necesare
privind aplicaţia software MIRRO (inclusiv
promovarea în rândul clienţilor, a potenţialilor
parteneri şi a publicului).
42. Programare de software pentru gestionarea
bazelor de date, furnizare de software
online care nu poate fi descărcat, pentru
gestionarea bazelor de date, asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date, actualizarea software-ului, servicii de
găzduire, software ca şi serviciu şi închiriere de
software, cercetarea, dezvoltarea, proiectarea şi
actualizarea software-ului informatic, dezvoltare
de soluţii de aplicaţii software de calculator,
servicii pentru proiectarea software-ului de
prelucrare de date electronice, design şi
dezvoltare de software, închirieri de aplicaţii
informatice, dezvoltare software, programare
si implementare, realizare de programe de
calculator pentru prelucrarea
datelor, servicii de proiectare şi programare
informatică, servicii IT, servicii de cercetare şi
consultanţă privind software-ul de calculator,
servicii de consultanţă în materie de interfeţe
om-maşină pentru software de calculator,
creare, actualizare şi adaptare de programe de
calculator, elaborare de programe de calculator
pentru analize şi rapoarte comerciale, software
ca serviciu (SaaS), cloud computing, servicii
de programare de software de calculator,
consultanță în domeniul software-ului ca serviciu
(SAAS), închiriere de software pentru baze de
date electronice.

───────


