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Cereri Mărci publicate în 27/03/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 01020 20/03/2019 ION CÂRNU D. moto gravi arc

2 M 2019 01021 20/03/2019 ION CÂRNU D. moto grav

3 M 2019 01808 20/03/2019 ASOCIATIA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

Seria Gândire critică CEDP

4 M 2019 01810 20/03/2019 ASOCIATIA CENTRUL STEP BY
STEP PENTRU EDUCATIE SI
DEZVOLTARE PROFESIONALA

ReadyNationRo

5 M 2019 02017 20/03/2019 ACTIVE SOFTWARE
SOLUTIONS SRL

DERMACOS THE BEAUTY
SIDE OF LIFE

6 M 2019 02116 20/03/2019 MAURER IMOBILIARE SA MAURER FOR LIFE

7 M 2019 02117 20/03/2019 ANDREEA STROE Agenda Bio

8 M 2019 02118 20/03/2019 ASOCIATIA RADU NEGRU
CAMPULUNG MUSCEL

ASOCIAŢIA RADU NEGRU
CÂMPULUNG MUSCEL

9 M 2019 02120 20/03/2019 SC CONSOLIGHT COM SRL Elmax

10 M 2019 02121 20/03/2019 ADRIAN ISPAS HAPPY CAR

11 M 2019 02122 20/03/2019 ADRIAN ISPAS LUCKY CAR

12 M 2019 02123 20/03/2019 CONSTANTIN CACIUR Dieta Vie

13 M 2019 02125 20/03/2019 ANDREEA SANDU sanflora wedding design

14 M 2019 02126 20/03/2019 SC CONSOLIGHT COM SRL ELECTRIC ARENA

15 M 2019 02127 20/03/2019 Coţofană Radu-Gabriel HABIT30 Fitness

16 M 2019 02128 20/03/2019 MTH STRATEGIC
MANAGEMENT SRL

mth MAKING DIGITAL HAPPEN

17 M 2019 02129 20/03/2019 FLOAREA SOARELUI SA FLORIS

18 M 2019 02130 20/03/2019 Red Bull GmbH Red Bull SUGARFREE

19 M 2019 02131 20/03/2019 COMPANIA MUNICIPALA
MANAGEMENTUL
TRANSPORTULUI SA

BE Car

20 M 2019 02132 20/03/2019 CEZAR PETRU MUNTEANU Mâncare cu Principii

21 M 2019 02133 20/03/2019 EUGEN CONSTANTIN IANCU SCOALA MOTO IANCU

22 M 2019 02134 20/03/2019 EUGEN CONSTANTIN IANCU SCOALA DE SOFERI IANCU

23 M 2019 02135 20/03/2019 ELEMI FAST FOOD SRL CANTINE

24 M 2019 02136 20/03/2019 DANIEL BURUIANĂ CARP ENERGY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
25 M 2019 02137 20/03/2019 ACORD PLUS SRL AGROVERDE

26 M 2019 02138 20/03/2019 RALUCA ALINA POPA O Ostara Concept cu amprenta
vocala

27 M 2019 02141 20/03/2019 ROBERT DUMITRU NICU Proper pizza&pasta The proper
taste of Italy

28 M 2019 02142 20/03/2019 SC AGROMIX CONSTRUCT
SRL

SPECIAL TIMES EVENTS

29 M 2019 02143 20/03/2019 NATALIIA VASYLYSHINA EXCLUSIVE VN

30 M 2019 02144 20/03/2019 S.C. GIO UNO SERV S.R.L. GIO PLAYSTAR
INTERNATIONAL

31 M 2019 02145 20/03/2019 ADRIAN LIVIU GHEORGHE ENERGY BAND Trupa de
Coveruri

32 M 2019 02146 20/03/2019 ALIN-ȘTEFAN GEONEA ETHICS

33 M 2019 02147 20/03/2019 EUGEN MARIUS VASILE INVATA MUZICA

34 M 2019 02149 20/03/2019 CAPRA NEAGRA TURISM SRL CABANA BOLBOCI

35 M 2019 02152 20/03/2019 ENERO FURNIZARE SRL ENERO

36 M 2019 02153 20/03/2019 SC BEST FOODS
PRODUCTIONS SRL

BEST FOODS HAI!

37 M 2019 02154 20/03/2019 SC BABY VERIFIED SRL SaraTremo
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(210) M 2019 01020
(151) 20/03/2019
(732) ION CÂRNU D., STR. MURESULUI

65A, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
moto gravi arc

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

7. Motoare de acționare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre.

───────

(210) M 2019 01021
(151) 20/03/2019
(732) ION CÂRNU D., STR. MURESULUI

65A, JUDEȚUL CONSTANȚA,
CONSTANȚA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(540)
moto grav

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

7. Motoare de acționare, altele decât cele pentru
vehiculele terestre.

───────

(210) M 2019 01808
(151) 20/03/2019
(732) ASOCIATIA CENTRUL

STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA, STR. GHE.
DEM TEODORESCU NR. 16 BIS,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030916,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Seria Gândire critică CEDP

(531) Clasificare Viena: 03.07.05; 03.07.24;
01.01.03; 20.07.01; 20.07.02; 26.01.15;
26.01.18; 29.01.14

(591) Culori revendicate:mov închis, mov
deschis, galben, negru, alb

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

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

───────
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(210) M 2019 01810
(151) 20/03/2019
(732) ASOCIATIA CENTRUL

STEP BY STEP PENTRU
EDUCATIE SI DEZVOLTARE
PROFESIONALA, STR. GHE.
DEM TEODORESCU NR. 16 BIS,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030916,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ReadyNationRo

(531) Clasificare Viena: 24.07.01; 24.07.11;
27.05.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru

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

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

───────

(210) M 2019 02017
(151) 20/03/2019
(732) ACTIVE SOFTWARE SOLUTIONS

SRL, BLD. ALEXANDRU CEL BUN
NR. 15, BL. E3, SC. C, ET. 6, AP.
27, CAMERA 1, JUD. IAŞI , IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

DERMACOS THE
BEAUTY SIDE OF LIFE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 26.11.11; 26.11.14

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

3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, paste de dinţi nemedicinale,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.

───────

(210) M 2019 02116
(151) 20/03/2019
(732) MAURER IMOBILIARE SA, STR.

ALBATROSULUI NR. 11, AP.
23, CAMERA 3 JUD. BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

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

(540)
MAURER FOR LIFE

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

5. Substanțe și alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, alimente pentru sugari,
suplimente dietetice de uz uman, suplimente
dietetice pe bază de albumină, lapte de
migdale pentru scopuri farmaceutice, preparate
din aloe vera pentru scopuri farmaceutice,
produse secundare rezultate din procesarea
cerealelor pentru scopuri dietetice sau medicale,
bomboană, medicinală, suplimente dietetice pe
bază de caseină, decocturi pentru scopuri
farmaceutice, pâine pentru diabetici adaptată
uzului medical, alimente dietetice adaptate
pentru scopuri medicale, băuturi dietetice
adaptate pentru scopuri medicale, substanţe
dietetice adaptate pentru uz medical, digestive
pentru scopuri farmaceutice, făină pentru scopuri
farmaceutice, făină nerafinată pentru scopuri
farmaceutice, alimente uscate prin îngheţare
adaptate pentru scopuri medicale, alimente
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale,
carne uscată prin îngheţare adaptată pentru
scopuri medicale, carne liofilizată adaptată
pentru scopuri medicale, suplimente dietetice
pe bază de glucoză, ceaiuri din plante pentru
scopuri medicinale, infuzii medicinale, ceai
medicinal, uleiuri medicinale, ierburi medicinale,
zahăr din lapte pentru scopuri farmaceutice /
lactoză pentru scopuri farmaceutice, suplimente
alimentare pe bază de minerale, mentă
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pentru scopuri farmaceutice, suplimente
nutritive, preparate fitoterapeutice pentru scopuri
medicale, extracte de plante pentru scopuri
farmaceutice, suplimente dietetice pe bază de
polen, lapte praf pentru bebeluşi, propolis pentru
scopuri farmaceutice, suplimente dietetice pe
bază de propolis, suplimente dietetice proteice,
lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice,
suplimente dietetice pe bază de lăptişor de
matcă, amidon pentru uz dietetic sau famaceutic,
zahăr pentru scopuri medicale, siropuri pentru
scopuri farmaceutice, tincturi pentru scopuri
medicale, tonice (medicamente), preparate pe
bază de oligoelemente pentru uz uman,
suplimente dietetice pe bază de germeni de
grâu.
35. Regruparea la un loc în beneficiul terţilor
a produselor pentru detoxifierea și regenerarea
organismului (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate şi fitness), instruire practică
(demonstraţii), prezentarea prestaţiilor live,
organizarea şi susţinerea de seminarii, predare /
servicii educaţionale / servicii de instruire,
ghidare vocaţională (consiliere educaţională
sau de instruire), organizarea şi susţinerea
de ateliere (instruire), program educational si
practic, toate acestea pentru detoxifierea si
regenerarea organismului.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant şi
catering.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
şi de înfrumuseţare pentru persoane, servicii
de agricultură, horticultură şi silvicultură, servicii
de medicină alternativă, servicii de sanatoriu
pentru convalescenţi, servicii de centre de
sănătate, consiliere în domeniul sănătăţii, servicii
de îngrijire de tip hospice, asistenţă medicală,
îngrijire, medicală, îngrijire paliativă, reabilitarea
pacienţilor consumatori de stupefiante, servicii
de case de odihnă, servicii de sanatorii.

───────

(210) M 2019 02117
(151) 20/03/2019
(732) ANDREEA STROE, CALEA

GRIVIŢEI NR. 148, BL. 1, SC. 2,
AP. 45, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010742, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Agenda Bio

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

35. Organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri comerciale, organizare de
târguri comerciale, organizare și realizare de
târguri comerciale.

───────

(210) M 2019 02118
(151) 20/03/2019
(732) ASOCIATIA RADU NEGRU

CAMPULUNG MUSCEL, STR.
ALEXANDRU CEL BUN NR. 13,
JUD. ARGEŞ, CAMPULUNG,
ARGEȘ, ROMANIA

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

(540)

ASOCIAŢIA RADU NEGRU
CÂMPULUNG MUSCEL

(531) Clasificare Viena: 05.03.17; 02.01.01;
27.05.02; 27.05.17

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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16. Tipărituri, fotografii, ziare, reviste, publicaţii
periodice, albume, almanahuri, cărţi, calendare,
cromolitografii, gravuri, reproduceri grafice,
litografii, etichete, lucrări de arta litografică,
ilustraţii, gravuri fotografice, portrete, postere,
sigilii cu pecete, papetărie.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi culturale, organizare şi
susţinere de colocvii, conferinţe, simpozioane,
seminarii, informaşii despre educaţie, servicii
de divertisment, publicarea online a cărţilor
şi jurnalelor electronice, furnizarea online de
publicaţii electronice, nedescărcabile, furnizarea
online de imagini video, nedescărcabile,
organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau
educaţionale, fotografie, publicarea de texte,
altele decât textele de publicitate, publicarea
cărţilor, organizarea şi susţinerea de ateliere
(instruire).

───────

(210) M 2019 02120
(151) 20/03/2019
(732) SC CONSOLIGHT COM SRL,

STR. PARGARILOR NR. 11,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 023383,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Elmax

(531) Clasificare Viena: 25.07.15; 25.07.20;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02121
(151) 20/03/2019
(732) ADRIAN ISPAS, STR. DRAJNA

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

(540)
HAPPY CAR

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

35. Servicii de vânzări auto, servicii de vânzări
piese de schimb auto în detaliu, servicii oferite
de magazin pentru consiliere a consumatorilor în
domeniul auto.
37. Reparaţii, servicii de reparaţii destinate
reconditionarii obiectelor din domeniul auto în
urma uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
partiale, servicii de întreţinere şi reglare auto,
servicii oferite de o spălatorie auto, servicii de
reparaţii a pieselor de schimb din domeniul auto,
servicii de mecanică, electrică şi diagnoză auto.
39. Închirieri auto.
40. Servicii de vopsire, fasonare sau lustruire
prin abraziune sau acoperiri metalice în domeniul
auto, servicii de tinichigerie auto.

───────

(210) M 2019 02122
(151) 20/03/2019
(732) ADRIAN ISPAS, STR. DRAJNA

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

(540)
LUCKY CAR

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

35. Servicii de vânzări auto, servicii de vânzări
piese de schimb auto în detaliu, servicii oferite
de magazin pentru consiliere a consumatorilor în
domeniul auto.
37. Reparaţii, servicii de reparaţii destinate
reconditionarii obiectelor din domeniul auto în
urma uzurii, defectării, deteriorării sau distrugerii
partiale, servicii de întreţinere şi reglare auto,
servicii oferite de o spălatorie auto, servicii de
reparaţii a pieselor de schimb din domeniul auto,
servicii de mecanică, electrică şi diagnoză auto.
39. Închirieri auto.
40. Servicii de vopsire, fasonare sau lustruire
prin abraziune sau acoperiri metalice în domeniul
auto, servicii de tinichigerie auto.
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───────

(210) M 2019 02123
(151) 20/03/2019
(732) CONSTANTIN CACIUR, CALEA

MOSILOR NR. 135, SC. A, ET. 3,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Dieta Vie

(531) Clasificare Viena: 01.03.01; 06.03.11;
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02

(591) Culori revendicate:verde deschis,
galben deschis, albastru deschis, maro
închis, verde închis

(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 2019 02125
(151) 20/03/2019
(732) ANDREEA SANDU, COMUNA

COCORASTII NR. 217 F, JUDEŢ
PRAHOVA, SAT GORUNA,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

sanflora wedding design

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

clase:
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu
gămălie, flori artificiale, decoraţiuni pentru păr,
păr fals.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 02126
(151) 20/03/2019
(732) SC CONSOLIGHT COM SRL, STR

PARGARILOR NR. 11, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ELECTRIC ARENA
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(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17

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

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 02127
(151) 20/03/2019
(732) Coţofană Radu-Gabriel, STR.

SASILOR, NR. 26, JUDEŢ SIBIU,
AVRIG, 555200, SIBIU, ROMANIA

(740) APPELLO BRANDS SRL, STR.
ŞOIMULUI NR. 18, SC. A, ET. 5,
AP. M6, SIBIU, 550311, SIBIU,
ROMANIA

(540)

HABIT30 Fitness

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24; 27.07.17; 27.07.24

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

clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 02128
(151) 20/03/2019
(732) MTH STRATEGIC MANAGEMENT

SRL, ŞOS. MIHAI BRAVU NR.
120, BL. D28, SC. 1, ET. 9, AP.
26, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

mth MAKING
DIGITAL HAPPEN

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.17; 29.01.12

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

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

───────
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(210) M 2019 02129
(151) 20/03/2019
(732) FLOAREA SOARELUI SA, STR. 31

AUGUST NR. 6, BĂLŢI, MD-3100,
REPUBLICA MOLDOVA

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

(540)

FLORIS

(531) Clasificare Viena: 05.05.21; 05.05.20;
29.01.15; 27.05.17; 05.05.04

(591) Culori revendicate:albastru, alb, bleu,
roşu, galben, maro, verde, portocaliu

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

29. Uleiuri si grasimi de uz alimentar.
───────

(210) M 2019 02130
(151) 20/03/2019
(732) Red Bull GmbH, AM BRUNNEN 1,

FUSCHL AM SEE, 5330, AUSTRIA
(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE

LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

(540)

Red Bull SUGARFREE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.09;
27.05.17; 03.04.04; 03.04.23; 26.01.01;
01.03.02

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

32. Bere, ape minerale, ape gazoase, băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri pentru fabricarea băuturilor, preparate
nealcoolice pentru fabricarea băuturilor, băuturi
energizante.

───────

(210) M 2019 02131
(151) 20/03/2019
(732) COMPANIA MUNICIPALA

MANAGEMENTUL
TRANSPORTULUI SA, STR.
ARISTIDE DEMETRIADE NR. 2,
ET. 2, BIROUL NR 20, SECTOR
1, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BE Car

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

39. Închirierea vehiculelor, închiriere de
automobile, servicii de transport cu mașina,
transport cu automobile închiriate, transport
de pasageri cu autovehicule, închirieri de
vehicule de transport, închirieri de vehicule



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
20/03/2019

pentru transport, servicii de folosire în comun a
autovehiculelor.

───────

(210) M 2019 02132
(151) 20/03/2019
(732) CEZAR PETRU MUNTEANU , STR.

APOLODOR NR. 6, AP. 1, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Mâncare cu Principii

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă,
lapte, brânză, unt, iaurt și alte produse lactate,
uleiuri și grăsimi comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, Înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente.

───────

(210) M 2019 02133
(151) 20/03/2019
(732) EUGEN CONSTANTIN IANCU,

STR. LT. NICOLAE PASCU NR.
6-8, BL. 4, SC. 2, AP. 34, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SCOALA MOTO IANCU

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

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

───────

(210) M 2019 02134
(151) 20/03/2019
(732) EUGEN CONSTANTIN IANCU,

STR. LT. NICOLAE PASCU NR.
6-8, BL. 4, SC. 2, AP. 34, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SCOALA DE SOFERI IANCU

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

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

───────

(210) M 2019 02135
(151) 20/03/2019
(732) ELEMI FAST FOOD SRL, ŞOS.

OLTENIŢEI NR. 81, BL. 6, SC.
2, ET. 5, AP. 61, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
CANTINE

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

43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii oferite de restaurant
cu autoservire.

───────
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(210) M 2019 02136
(151) 20/03/2019
(732) DANIEL BURUIANĂ, STR.

NEGROPONTES NR. 38A, SAT.
AFUMAŢI, JUD. ILFOV, COM.
AFUMAŢI, ILFOV, ROMANIA

(540)

CARP ENERGY

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.02;
27.05.17; 03.09.01

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

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

28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, mâncare pentru animale, malţ.

───────

(210) M 2019 02137
(151) 20/03/2019
(732) ACORD PLUS SRL, B-DUL

ALEXANDRU CEL BUN NR. 3, BL.
X11, ET. 10, AP. 65, JUD. IAŞI, IAŞI,
IAȘI, ROMANIA

(740) S.C. DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY S.R.L., SPLAIUL
INDEPENDENȚEI NR. 3, BL.
17, SC. 2, AP. 27, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AGROVERDE

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 26.01.04; 26.01.16; 07.01.24;
07.01.25; 06.19.16; 01.03.06

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

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

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică,
neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori
pentru toate aceste materiale, materiale plastice
şi răşini în formă extrudată pentru utilizare
în fabricare, materiale de etanşare, umplere
şi izolare, ţevi, tuburi şi furtunuri flexibile,
nemetalice, răşini acrilice, semiprelucrate, benzi
adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru
scopuri medicale sau de uz casnic, folii
de protecţie anti-reflexie pentru geamuri (folii
colorate)/folii de protecţie anti-orbire pentru
geamuri (folii colorate), perdele de siguranţă
din azbest, placă de azbest, foi de azbest,
pâsla de azbest, hârtie de azbest, învelişuri din
azbest, ţesături din azbest, pânză de azbest,
carton de azbest, fibre de azbest, pungi (plicuri,
săculeţi) din cauciuc, pentru ambalat, balata,
căptuşeli din scoarţă pentru izolare fonică,
compoziţii de cazan pentru prevenirea radiaţiilor
de căldură, materiale pentru garnituri de frână,
parţial prelucrate, furtunuri din pânză cauciucată,
fibre de carbon, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de călăfătuire,
acetat de celuloză, semiprelucrat, compoziţii
chimice pentru repararea fisurilor, clapete de
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reţinere din cauciuc, garnituri de ambreiaj, furtun
de cuplare pentru radiatoarele de vehicule,
cabluri din cauciuc, vată de bumbac pentru
etanşare (călăfătuire), garnituri de etanşare
pentru cilindri, materiale dielectrice (izolatoare),
opritoare de uşi din cauciuc, benzi de etanşare
pentru tâmplărie/garnituri de etanşare pentru
tâmplărie, benzi adezive texturate, ebonită, fire
elastice, altele decât cele utilizate la produsele
textile/aţe elastice, altele decât cele utilizate
la produsele textile, materiale de umplutură
pentru rosturile de dilataţie/umpluturi pentru
rosturile de dilataţie, fibră de sticlă pentru
izolare/fibre de sticlă pentru izolare, ţesături
din fibră de sticlă pentru izolare, materiale
de filtrare (spume semiprelucrate sau folii de
plastic), fitinguri, nemetalice, pentru conductele
de aer comprimat, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile flexibile, fitinguri, nemetalice, pentru
ţevile rigide, furtunuri flexible, nemetalice,
bariere plutitoare anti-poluare, suporturi din
spumă pentru aranjamentele florare (produse
semifinisate), folie de celuloză regenerată,
alta decât cea utilizată la împachetat/folii de
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată
la împachetat, folii din metal pentru izolare/
folii metalice pentru izolare, garnituri/garnituri
de etanşare, vată de sticlă pentru izolare,
gumă, în formă brută sau semiprelucrată,
gutapercă, furtunuri din material textil, materiale
izolatoare, pâslă izolatoare, mănuşi izolatoare,
uleiuri izolatoare pentru transformatoare, uleiuri
izolatoare, hârtie izolatoare, ţesături izolatoare,
lac izolator, substanţe pentru izolarea clădirilor
împotriva umidităţii, vopsele izolatoare, benzi
izolatoare, tencuială izolatoare, materiale
refractare izolatoare, materiale izolatoare pentru
şinele de cale ferată, materiale izolatoare
pentru cabluri, materiale izolatoare pentru
reţelele electrice, îmbinări, nemetalice, pentru
ţevi, latex (cauciuc), cauciuc lichid, chit,
mică, în formă brută sau semiprelucrată, lână
minerală (izolator), materiale neconductoare
pentru reţinerea căldurii, materiale pentru
ambalare (amortizare, umplutură) din cauciuc
sau plastic, materiale de căptuşire din cauciuc
sau plastic/materiale de umplere din cauciuc sau
plastic, hârtie pentru condensatoarele electrice,
garnituri pentru ţevi/garnituri de etanşare pentru
ţevi, mufe pentru ţevi, nemetalice/învelişuri
pentru ţevi, nemetalice, folii din plastic, altele
decât pentru împachetat, substanţe din plastic,
semiprelucrate, fibre din plastic, altele decât
cele utilizate la produsele textile, folii din
plastic pentru scopuri agricole, compoziţii pentru
prevenirea radiaţiilor de căldură, materiale de
amortizare din cauciuc montate pe fronturile de
acostare pentru prevenirea avarierii bazinului

portuar, a navelor şi ambarcaţiunilor, materiale
de ranforsare, nemetalice, pentru ţevi, inele de
cauciuc, garnituri din cauciuc pentru borcane,
cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat,
dopuri din cauciuc, manşoane de cauciuc pentru
protejarea componentelor maşinilor/manşoane
din cauciuc pentru protejarea componentelor
maşinilor, material din cauciuc pentru reşaparea
anvelopelor, soluţii din cauciuc, compuşi de
etanşare pentru îmbinări, benzi autoadezive,
altele decât cele pentru papetărie şi de uz
medical sau casnic, amortizoare de şocuri din
cauciuc, lâna de zgură (izolator), materiale de
izolare fonică, cauciuc sintetic, răşini sintetice,
semiprelucrate/răşini artificiale, semiprelucrate,
fire din plastic pentru lipit/fire pentru lipit din
plastic, fire din cauciuc, altele decât cele utilizate
la produsele textile, fire din material plastic,
altele decât cele utilizate la produsele textile,
supape din cauciuc sau fibră vulcanizată, folii
din vâscoză, altele decât pentru împachetat,
fibră vulcanizată, inele de etanşare/garnituri de
etanşare, furtunuri de udat, ambalaje rezistente
la apă, compoziţii pentru garniturile de etanşare
pentru tâmplărie, opritoare din cauciuc pentru
ferestre.
22. Frânghii şi sfori, plase, corturi şi prelate,
copertine din materiale textile sau sintetice,
vele, saci pentru transportul şi depozitarea
materialelor în vrac, materiale de căptuşire,
amortizare şi de umplutură, cu excepţia
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor
plastice, materiale textile fibroase brute şi
înlocuitori ai acestora, plase pentru hrănirea
animalelor/pentru fân, copertine din materiale
textile, copertine din materiale sintetice,
pungi (plicuri, săculeţi) din material textil,
pentru ambalat, aţă de legare, nemetalică,
pentru uz agricol, legături, nemetalice, saci
pentru cadavre, cabluri, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/hamuri, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, pânze de sac
pentru perdele de aeraj, cabluri, nemetalice,
pânze pentru vele, frânghii pentru tractarea
maşinii, fibre de carbon pentru utilizare la
produsele textile, lână cardată, fibra din nucă
de cocos, lână pieptanată, cabluri pentru
atârnarea tablourilor, bumbac brut, câlţi de
bumbac, deşeuri de bumbac (smocuri) pentru
căptuşire şi umplutură, prelate pentru camuflaj,
puf (pene), cearşafuri pentru acoperit împotriva
prafului/cârpe de protecţie pentru podele sau
mobilă, puf de eider, pene pentru pilote, pene
pentru capitonare, materiale textile fibroase
brute, garnituri fibroase pentru nave, plase de
pescuit, lână organică, smocuri (umplutură), fibre
de sticlă pentru utilizare la produsele textile,
hamace, benzi din cânepă, iută, benzi cu bride
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pentru jaluzelele veneţiene/benzi cu bride sau
panglici din material textil pentru jaluzelele
veneţiene, pânză brută de in (in), puf de bumbac,
saci din plasă pentru spălarea rufelor, ţarcuri
din plasă pentru creşterea peştilor, năvoade,
jaluzele exterioare din material textil, materiale
pentru ambalare (amortizare, umplutură), nu din
cauciuc, plastic, hârtie sau carton, sfori pentru
ambalare, frânghii pentru ambalare, materiale
de căptuşire, nu din cauciuc, plastic, hârtie
sau carton/umplere, nu din cauciuc, plastic,
hârtie sau carton, fibre de plastic pentru utilizare
la produsele textile, rafie, scări de frânghie,
frânghii, nemetalice, saci pentru transportul şi
depozitarea materialelor în vrac, pânze cu
rol de paraşută pentru ski sailing, coarde
pentru ridicarea geamurilor, fire din deşeuri
de mătase (deşeuri de mătase brută)/deşeuri
de mătase, sfori pentru legat snopi, chingi,
nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor,
laţuri (plase), benzi, nemetalice, pentru
manipularea încărcăturilor/ curele, nemetalice,
pentru manipularea încărcăturilor, împletituri din
paie pentru sticle/învelitori din paie pentru
sticle/ambalaje, din paie, pentru sticle, sfori,
prelate, corturi, fibre textile, fire, nemetalice,
pentru împachetare sau legare, câlţi, sfori
din hârtie, sfori pentru plase, prelate pentru
vehicule, neformate, fibre de sticlă din siliciu
pentru utilizare la produsele textile, vată pentru
capitonare şi de umplutură, sfoară pentru bici,
lână de lemn, lână tratată sau brută, benzi pentru
împachetare sau legare, nemetalice.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou, servicii
de intermediere comercială: publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, prezentarea
produselor în mediile de comunicare, în scopuri
de comercializare cu amănuntul.

───────

(210) M 2019 02138
(151) 20/03/2019
(732) RALUCA ALINA POPA, STR. DR.

IACOB FELIX NR. 97, BL. 17A, SC.
A, AP. 4, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

O Ostara Concept
cu amprenta vocala

(531) Clasificare Viena: 29.01.02; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.13; 27.05.21; 02.09.01;
20.05.07

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

clase:
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului (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,
Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse (cu excepţia transportului lor) permiţând
clienţilor să vadă şi să cumpere în mod
convenabil aceste bunuri.
40. Tratarea materialelor, în special gravarea şi
imprimarea.

───────
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(210) M 2019 02141
(151) 20/03/2019
(732) ROBERT DUMITRU NICU, STR.

DEM RADULESCU NR. 13, BL. X1,
SC. A, AP. 50, JUDEȚUL VALCEA,
RAMNICU VALCEA, VALCEA,
ROMANIA

(540)

Proper pizza&pasta
The proper taste of Italy

(531) Clasificare Viena: 08.07.04; 27.05.01;
27.05.03; 27.05.17; 29.01.14

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

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

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 02142
(151) 20/03/2019
(732) SC AGROMIX CONSTRUCT SRL,

STR. ALEEA VIDRARU NR. 13-15,
BL. C3, SC. 1, ET. 10, AP. 63,
JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400657, CLUJ, ROMANIA

(540)
SPECIAL TIMES EVENTS

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

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

───────

(210) M 2019 02143
(151) 20/03/2019
(732) NATALIIA VASYLYSHINA, STR.

EPISCOP CHESARIE NR. 15,
TRONSON C, PARTER, BIROUL
1, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

EXCLUSIVE VN

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 24.09.05; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.

───────

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și preparate din cereale, pâine, produse
de patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
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(210) M 2019 02144
(151) 20/03/2019
(732) S.C. GIO UNO SERV S.R.L.,

SOSEAUA BUCURESTI
TARGOVISTE NR. 37, BL. R9, SC.
A, ET. 1, AP. 5, JUDEȚUL ILFOV,
BUFTEA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)

GIO PLAYSTAR
INTERNATIONAL

(531) Clasificare Viena: 05.03.06; 27.05.01;
27.05.11; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 02145
(151) 20/03/2019
(732) ADRIAN LIVIU GHEORGHE, STR.

CRINULUI NR. 50B, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ENERGY BAND
Trupa de Coveruri

(531) Clasificare Viena: 03.07.17; 27.05.01;
27.05.17

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

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

───────

(210) M 2019 02146
(151) 20/03/2019
(732) ALIN-ȘTEFAN GEONEA, STR.

FOIȘORULUI NR. 17, BL. F10C,
SC. 2, ET. 7, AP. 68, SECTOR 3,
MUN. BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ETHICS

(531) Clasificare Viena: 03.13.01; 27.05.01;
27.05.17

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

25. Îmbrăcăminte, șepci, paltoane, veste de
pescuit, jachete, tricotaje (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de stradă, paltoane bărbătești/
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pardesie, jachete cu glugă, cămăși, flanele/
pulovere/ hanorace, tricouri cu mânec scurtă.
35. Publicitate, prezentarea produselor în
mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, promovarea
bunurilor și serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive.

───────

(210) M 2019 02147
(151) 20/03/2019
(732) EUGEN MARIUS VASILE, STR.

CALINISTE NR. 3, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
INVATA MUZICA

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

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

───────

(210) M 2019 02149
(151) 20/03/2019
(732) CAPRA NEAGRA TURISM SRL,

STR. ORZEI NR. 20, CABANA
BOLBOCI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA,
MOROIENI, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
CABANA BOLBOCI

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 02152
(151) 20/03/2019
(732) ENERO FURNIZARE SRL, STR.

ISLAZ NR. 17, JUDEŢUL GORJ,
TÂRGU JIU, GORJ, ROMANIA

(540)

ENERO

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
4. Energie electrică, energie electrică din
energie solară, energie electrică din
energie eoliană, energie electrică din surse
neregenerabile, energie electrică din surse
regenerabile, combustibili gazoși.
39. Distribuția de energie, furnizare energiei
electrice, distribuție de energie electrică,
distribuția și transmiterea energiei electrice,
furnizare și distribuție de energie electrică,
furnizare de gaz (distribuție), servicii de
distribuție de gaze.
40. Producerea energiei, generarea electricității
din energie solară.

───────
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(210) M 2019 02153
(151) 20/03/2019
(732) SC BEST FOODS PRODUCTIONS

SRL, STR. MOINESTI NR.
55, SECTOR 6, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
BEST FOODS HAI!

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

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

14. Bijuterii, brăţări (bijuterii), cruciuliţe (bijuterii),
bijuterii preţioase, bijuterii emailate, lanţuri
(bijuterii),

medalioane (bijuterii), amulete (bijuterii), bijuterii
personale, perle (bijuterii), broşe (bijuterii),
bijuterii pandantive, ace (bijuterii), inele (bijuterii),
camee (bijuterii), coliere (bijuterii), bijuterii
cloisonne, bijuterii
fantezie, bijuterii de fildeş, bijuterii pentru cap,
bijuterii din aur, pietre pentru bijuterii, accesorii
pentru
bijuterii, bijuterii, inclusiv imitaţii de bijuterii şi
bijuterii din plastic, bijuterii cu diamante, aur filat
(bijuterii), insigne decorative (bijuterii), pietre
sintetice (bijuterii), broşe decorative (bijuterii),
bijuterii din
cositor, bijuterii de damă, închizători pentru
bijuterii, cutii pentru bijuterii, casete de bijuterii,
casete de
bijuterii, bijuterii la comandă, bijuterii din platină,
lanţuri de bijuterii, bijuterii pentru copii, bijuterii
pentru faţă, bijuterii de corp, crucifixe ca bijuterii,
imitaţii de bijuterii, bijuterii fantezie, imitaţii,
bijuterii
confecţionate din cristal, bijuterii pentru
împodobire personală, bijuterii confecţionate din
aur, imitaţii de
bijuterii ornamentale, bijuterii din metale
semipreţioase, bijuterii din materiale
semipreţioase, casete pentru
bijuterii (montate), cutii pentru bijuterii (montate),
bijuterii confecţionate din bronz, bijuterii fabricate
din
argint, ace de rever (bijuterii), bijuterii din metale
preţioase, ace bijuterii pentru pălării, casete de
bijuterii,
nemetalice, bijuterii confecţionate din plastic,
bijuterii din pietre preţioase, bijuterii din metale
nepreţioase, bijuterii pentru uz personal, bijuterii
cu pietre preioase, brăţări de identificare
(bijuterii), fir de
argint (bijuterii), bijuterii confecţionate din sticlă,
cutii muzicale pentru bijuterii, fire de argint
(bijuterii),
săculeţi pentru bijuterii, adaptaţi, taloane
pentru fabricarea bijuteriilor, caboşoane pentru
fabricarea
bijuteriilor, talismane (bijuterii) din metale
comune, cutii din lemn pentru bijuterii, broşe
placate cu aur
(bijuterii), bijuterii sub formă de mărgele, bijuterii
confecţionate din metale preţioase, bijuterii
confecţionate din pietre semipreţioase, bijuterii
confecţionate din metale nepreţioase, genţi
tip rulou pentru bijuterii, bijuterii placate cu
metale preţioase, bijuterii din metale preţioase
placate, bijuterii de recunoştinţă pentru angajaţi,
piese şi accesorii pentru bijuterii, lănţişoare
de siguranţă pentru bijuterii, bijuterii pentru
animale de companie, cutii de prezentare pentru
bijuterii, cutii din piele pentru bijuterii, casete
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pentru bijuterii, din metal, fire din metale
preţioase (bijuterii), casete pentru bijuterii (sipete
sau cutii), casete pentru bijuterii din metale
nepreţioase, bijuterii fiind articole din metale
preţioase, lanţuri confecţionate din metale
preţioase (bijuterii), inele (bijuterii) confecţionate
din metale preţioase, cutii pentru bijuterii din
metale preţioase, casete de bijuterii din metale
preţioase, inele (bijuterii) confecţionate din
metale nepreţioase, bijuterii confecţionate din
perle de cultură, rulouri organizatoare de bijuterii
pentru voiaj, husă tip rulou pentru depozitarea
bijuteriilor, bijuterii din cristal, placate cu metale
preţioase, lanţuri răsucite (bijuterii) confecţionate
din metale comune, ornamente pentru rochii sub
formă de bijuterii, plasă de lanţuri din metale
preţioase (bijuterii), cutii mici pentru bijuterii
din metale preţioase, bijuterii placate cu aliaje
din metale preţioase, ace de rever din metale
preţioase (bijuterii), ornamente pentru urechi sub
formă de bijuterii, casete pentru bijuterii şi cutii
pentru ceasuri, brăţări fabricate din
materiale textile brodate (bijuterii), clipsuri pentru
şaluri sub formă de bijuterii, fir de sârmă din
metale preţioase (bijuterii), bijuterii sub formă de
articole din pietre preţioase, brelocuri sub formă
de bijuterii (decoraţiuni mici), casete pentru
bijuterii,
cu excepţia celor din metale preţioase, articole
semifinisate din pietre preţioase utilizate în
producţia de
bijuterii, cutii mici pentru bijuterii, altele decât
cele din metale preţioase, acoperitoare pentru
inele ca
bijuterii pentru protecţia împotriva impactului,
abraziunii şi deteriorării monturii şi pietrelor,
clipsuri ca
bijuterii pentru transformarea cerceilor cu
prindere prin perforare în cercei cu prindere stil
clips.

───────
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