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Cereri Mărci publicate în 10/06/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 03950

(151)
03/06/2019

(732)
ION-ALEXANDRU BONCIU

La Rusu

2 M 2019 04005

03/06/2019

ADRIAN CORNELIU HUSTIU

Ambalaje Flori Online

3 M 2019 04077

03/06/2019

CABINET MEDICAL
INDIVIDUAL CHIRITA O.
ALEXANDRA NICOLETA
MEDICINA DENTARA

Dr Alexandra Chiriţă
ORTHODONTICS

4 M 2019 04078

03/06/2019

POPA VALENTIN DANIEL
PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA

PELLET 30

5 M 2019 04079

03/06/2019

ASOCIATIA BLOCKCHAIN
ROMANIA

ROMANIA BLOCKCHAIN
SUMMIT

6 M 2019 04080

03/06/2019

SC NEMADA SRL

CASA VRANCEANA

7 M 2019 04081

03/06/2019

SC CENTRUL MEDICAL
POLIMED SRL

Centrul Medical Vivant

8 M 2019 04082

03/06/2019

COSMIN-LAURENŢIU CIUCĂ

kult77

9 M 2019 04083

03/06/2019

ASOCIATIA CLUB SPORTIV
MSE

MSE TÎRGU MUREŞ
MAROSVÁSÁRHELY

10 M 2019 04084

03/06/2019

SC NAPOLI INTERNATIONAL
SRL

Napoli Centrale PIZZERIA E
SPAGHETTERIA DAL 1998

11 M 2019 04085

03/06/2019

S.C. TEAM RISK S.R.L.

TeamRisk SECURITY

12 M 2019 04086

03/06/2019

SC OTTER DISTRIBUTION SRL EPICA

13 M 2019 04087

03/06/2019

SC TOP MARKET COMIMPEX
SRL

top market Când facem
următoarea livrare?

14 M 2019 04088

03/06/2019

Daciana-Claudia-Codruța Bule
Mircea-Gabriel Bule

74 Street

15 M 2019 04089

03/06/2019

CEZAR MARIUS PANTEA

EDI BOOK ONLINE

16 M 2019 04090

03/06/2019

GEANINA-CRISTINA PUSCASU ALIANTA PRO ROMANIA DE
CENTRU STANGA

17 M 2019 04091

03/06/2019

GEANINA-CRISTINA PUSCASU ALIANTA PRO ROMANIA

18 M 2019 04092

03/06/2019

MERLINS BEVERAGES SRL

vitamin aqua

19 M 2019 04093

03/06/2019

RUXANDRA MARIA MERCEA

WELLBEING INSTITUTE

20 M 2019 04094

03/06/2019

S.C. EUROCOM INVEST S.R.L. ECHIPAT.RO

21 M 2019 04095

03/06/2019

Alex Melcovich BH SRL

POP COLA

22 M 2019 04096

03/06/2019

LAURA CRISTINA DOBRE

PARTIDUL ANTICORUPTIA
ROMAN CRESTIN (P.A.R.C.)

2

(540)
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

(0)
(210)
23 M 2019 04097

(151)
03/06/2019

(732)

24 M 2019 04098

03/06/2019

Inspire Consulting& Management WowPet
SRL

25 M 2019 04099

03/06/2019

HARAS SRL

vraja mării recuperare medicală
CHECK-IN. TO HEALTHY
WORLD.

26 M 2019 04102

03/06/2019

VICTORIA LIA JERCAIANU
VALENTIN JERCAIANU

Tiroida România

27 M 2019 04103

03/06/2019

KRONTECHLINE GHM
SYSTEMS SRL

KTL kron tech line GHM
SYSTEMS

28 M 2019 04104

03/06/2019

NICULAE CIOBANU
ELENA CIOBANU

PRECIOUSS RAZVAN
CIOBANU

29 M 2019 04105

03/06/2019

NICULAE CIOBANU
ELENA CIOBANU

RC RAZVAN CIOBANU

30 M 2019 04106

03/06/2019

MĂNDICA CIUBĂNCAN

MĂNDICA CIUBĂNCAN (CIUBI)

31 M 2019 04107

03/06/2019

SAMSUNG ELECTRONICS CO., Samsung The Sero
LTD.

32 M 2019 04108

03/06/2019

GRANDISMEDOZON SRL

33 M 2019 04109

03/06/2019

PFA MIHAILESCU FERNANDO CRAMA FERDI
MARIUS

34 M 2019 04110

03/06/2019

MALA BAGS SRL

m MALA bags for friends

35 M 2019 04112

03/06/2019

BUDULAN CATALIN ANDREI

Chocolate Delice

HARAS SRL

3

Denumire
Marcă
(540)
vraja mării recuperare medicală
EVADEAZA IN SANATATE

GRANDISMEDOZON
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 03950
03/06/2019
ION-ALEXANDRU BONCIU, STR.
BABA NOVAC NR. 8A, BL. C, ET. 2,
AP. 218, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
NOMENIUS SRL, STR. PICTOR
ION NEGULICI NR. 12-14,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011941,
ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04005
03/06/2019
ADRIAN CORNELIU HUSTIU, STR.
NORDULUI NR. 2, SC. B, AP. 12,
JUDEŢ BACĂU, BACĂU, BACĂU,
ROMANIA

Ambalaje Flori Online
(531)

La Rusu
(531)

Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.13; 03.01.14; 03.01.24
(591) Culori revendicate:roşu
(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).
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

Clasificare Viena: 05.05.20; 05.05.21;
29.01.13; 27.05.01; 27.05.17
(591) Culori revendicate:mov
(HEX=#340F38), roz (HEX=#A0C231),
verde (HEX=#CE1966)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
și înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
și semiprocesate, materiale plastice și rășini
extrudate destinate utilizării în producție, ţevi,
tuburi și furtunuri flexibile, nu din metal.,
materiale de călăfătuire, etanșare și izolare.
26. Dantele, șireturi și broderii, panglici și funde
ca articole de mercerie, nasturi, capse și copci,
ace și ace cu gămălie, flori artificiale, păr fals.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04077
03/06/2019
CABINET MEDICAL INDIVIDUAL
CHIRITA O. ALEXANDRA
NICOLETA MEDICINA DENTARA,
STR. PANDURULUI NR. 55,
BL. 13, SC. A, AP. 3, JUDEŢUL
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04078
03/06/2019
POPA VALENTIN DANIEL
PERSOANA FIZICA AUTORIZATA,
STR. EUGEN COSERIU NR. 50,
JUDEŢUL TIMIŞ, TIMIŞOARA,
TIMIȘ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

PELLET 30

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Boilere pentru încălzire.
───────

Dr Alexandra Chiriţă
ORTHODONTICS
(531)

Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01;
27.05.13; 29.01.15
(591) Culori revendicate:alb, negru, mov,
verde, roz
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii
stomatologice,
servicii
de
stomatologie estetică, consultații stomatologice,
asistență stomatologică, servicii de ortodonție.

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

───────
(511)

M 2019 04079
03/06/2019
ASOCIATIA BLOCKCHAIN
ROMANIA, STR. VICTORIEI NR.
155, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

ROMANIA
BLOCKCHAIN SUMMIT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale, organizarea de evenimente,
târguri,
expoziţii cu scop cultural şi educativ.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/06/2019

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04080
03/06/2019
SC NEMADA SRL, STR. GRIGORE
IONESCU NR. 37, JUDEŢUL
VRANCEA, FOCSANI, VRANCEA,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

CASA VRANCEANA
(531)

Clasificare Viena: 25.01.05; 25.01.25;
24.01.13; 09.07.19; 11.01.01; 29.01.15
(591) Culori revendicate:alb, negru, gri,
argintiu, vişiniu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
───────

M 2019 04081
03/06/2019
SC CENTRUL MEDICAL POLIMED
SRL, STR. CARAIMAN NR.
65, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Centrul Medical Vivant

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04082
03/06/2019
COSMIN-LAURENŢIU CIUCĂ,
STR. PÂNCOTA NR. 7, BL. 13,
SC. 1, ET. 7, AP. 23, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

kult77

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

(740)

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04083
03/06/2019
ASOCIATIA CLUB SPORTIV MSE,
STR. SG. MAJ. MIRCEA ROBU NR.
19/A, JUDEŢUL MUREŞ, TÎRGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

MSE TÎRGU MUREŞ
MAROSVÁSÁRHELY

(540)

M 2019 04084
03/06/2019
SC NAPOLI INTERNATIONAL
SRL, COLONIE BORHANCI
NR. FN, JUDEŢUL CLUJ, CLUJNAPOCA, CLUJ, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

Napoli Centrale PIZZERIA E
SPAGHETTERIA DAL 1998
(531)

Clasificare Viena: 05.09.01; 05.09.23;
27.05.01; 29.01.14
(591) Culori revendicate:galben, maro, roşu,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04085
03/06/2019
S.C. TEAM RISK S.R.L., BD. 1
DECEMBRIE 1918 NR. 4, CAMERA
1, BL. MY10, SC. 1,ER. 1, AP.
5, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

urilor web şi prin intermediul emisiunilor de
teleshopping.
37. Servicii de instalarea sistemelor de
securitate.
45. Servicii de siguranţă, salvare, securitate şi
control, consultanţă în materie de securitate
fizică.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

(591)

TeamRisk SECURITY

Culori revendicate:albastru, galben, alb,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Dispozitive pentru siguranţă, securitate,
protecţie şi de semnalizare.
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
servicii de marketing, publicitate şi promovare,
servicii de cercetare şi informaţii de piaţă,
promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin intermediul reţelelor de calculatoare şi
de comunicaţii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în
care se poate căuta, cu informaţii, inclusiv
text, documente electronice, baze de date,
informaţii grafice şi audiovizuale, prin intermediul
retelelor de calculator şi globale, regruparea
în avantajul terţilor de dispozitive pentru
siguranţă, securitate, protecţie şi de semnalizare
(exceptând transportul), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, prin magazine en gros sau en detail,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă,
prin mijloace electronice, prin intermediul site-

M 2019 04086
03/06/2019
SC OTTER DISTRIBUTION SRL,
STR. INDUSTRIILOR NR. 10,
JUDEŢUL ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, ROMANIA

EPICA

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(591)

M 2019 04087
03/06/2019
SC TOP MARKET COMIMPEX
SRL, STR. BUCUREŞTI NR.
51, SC.2, AP. 31, JUD. CLUJ.,
CLUJ NAPOCA, 400148, CLUJ,
ROMANIA

top market Când facem
următoarea livrare?
Culori revendicate:roşu, negru
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 04088
03/06/2019
Daciana-Claudia-Codruța Bule,
BDUL DACIA NR. 79, BL D5 ET
8 AP 34, JUD. BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA
Mircea-Gabriel Bule, BDUL
DACIA NR. 79, BL D5 ET 8 AP 34,
JUD. BIHOR , ORADEA , BIHOR,
ROMANIA

74 Street

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Curele pentru camere foto, curele pentru
telefonul mobil.
18. Genți, genți casual, bagaje (genți), genți
diplomat, mânere (genți), genți din piele, genți de
stradă, genți de mână, genți de seară, genți de
călătorie, genți de umăr, serviete (marochinărie),
portcarduri (marochinărie), mape pentru
documente (marochinărie), truse de voiaj
(marochinărie), poșete de damă, poșete din
piele, genți de mână (poșete), curele din piele
(şelărie), curele din piele pentru umăr, portofele
din piele, genți și portofele din piele, portofele
din piele pentru cardurile de credit, portmonee
(produse din piele)
───────

M 2019 04089
03/06/2019
CEZAR MARIUS PANTEA, CALEA
CĂLĂRAŞI NR. 176, BL. 59, SC. A,
ET. 7, AP. 29, SECTOR 3
, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

EDI BOOK ONLINE
(531)

Clasificare Viena: 21.01.13; 03.07.17;
20.07.02; 27.05.02; 27.05.05; 27.05.10;
29.01.02
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software pentru editare, software de editare,
software pentru editare audio, dispozitive
electronice de editarea textelor, programe de
calculator pentru editare video, aparate de
editare pentru filme cinematografice, platforme
de editare colaborativă în timp real (RTCE)
(software), software pentru editarea de imagini,
sunete și materiale video, software pentru
crearea și editarea de muzică și sunete,
aparatură pentru editarea imaginilor video,
controlere pentru editarea benzilor video,
proiectoare pentru editare de filme.
35. Servicii de editare de publicitate, servicii de
editare de texte publicitare, editare și actualizare
de texte publicitare.
41. Editare de publicații, editare de fotografii,
servicii de editare, servicii de editare
computerizată, editare de texte scrise, editare de
înregistrări video, editare de înregistrări audio,
editare de cărți și recenzii, publicare și editare
de cărți, publicare și editare de materiale tipărite,
servicii de editare și înregistrare muzicale,
servicii de editare audio și video, servicii de
editare video pentru evenimente, editare sau
înregistrare de sunete și imagini, editare de
texte scrise, cu excepția textelor publicitare,
editare de materiale tipărite care conțin poze,
altele decât cele de uz publicitar, servicii de
editare în procesul de post-producție a muzicii, a
materialelor video și a filmelor, servicii de editare
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de muzică, editare de casete audio, editare de
filme (fotografice), editare de muzică, editare de
film, editare muzicală, editare video.
42. Servicii de editare de programe de
calculator, servicii de editare pentru programe
informatice, servicii de consultanță în materie
de software de calculator folosit pentru editare,
furnizare de acces temporar la un software
online, care nu poate fi descărcat, în vederea
utilizării în procesele de editare și imprimare.
45. Servicii de acordare a licențelor cu privire la
editarea de muzică.

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.
───────

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04090
03/06/2019
GEANINA-CRISTINA PUSCASU,
STR.L TOPORASI NR. 1-7, BL.
15, SC. 5, ET. 7, AP. 158, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ALIANTA PRO ROMANIA
DE CENTRU STANGA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini automate de vânzare (automate de
vânzare).
9. Aparate şi instrumente de uz ştiintific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optica, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04091
03/06/2019
GEANINA-CRISTINA PUSCASU,
STR.L TOPORASI NR. 1-7, BL.
15, SC. 5, ET. 7, AP. 158, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

ALIANTA PRO ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
7. Maşini automate de vânzare (automate de
vânzare).
9. Aparate şi instrumente de uz ştiintific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optica, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de legătorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04092
03/06/2019
MERLINS BEVERAGES SRL,
COMUNA ŞTEFAN CEL MARE,
NR. 5, JUD. NEAMŢ, SAT SOCI,
617442, NEAMȚ, ROMANIA
RATZA SI RATZA SRL,
BD.A.I.CUZA NR.52-54, SECTOR1,
BUCUREŞTI, 011056, RO.BU,
ROMANIA

vitamin aqua

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
băuturi nealcoolice, băuturi pentru sportivi,
băuturi care conţin vitamine (băuturi energizate),
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice care conţin sucuri de fructe,
băuturi răcoritoare cu aromă de fructe, băuturi
răcoritoare cu conţinut caloric scăzut.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04093
03/06/2019
RUXANDRA MARIA MERCEA,
STR. RUBIN PATITIA NR. 9, AP.
2, JUDEŢ CLUJ, CLUJ NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04094
03/06/2019
S.C. EUROCOM INVEST S.R.L. ,
STR. CAMPULUI 38, AP.21,, CLUJ,
CLUJ, ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA

ECHIPAT.RO
(531)

Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de comerţ
online şi offline cu produse diverse, în special
textile.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04095
03/06/2019
Alex Melcovich BH SRL, STR. ION
IONESCU DE LA BRAD NR. 33D,
JUDEŢ NEAMŢ, PIATRA NEAMŢ,
NEAMȚ, ROMANIA
Ratza si Ratza SRL, B-DUL A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011056, ROMANIA

WELLBEING INSTITUTE

(511)

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

POP COLA
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(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Preparate pentru fabricarea băuturilor,
băuturi nealcoolice.

(210)
(151)
(732)

───────

(540)
(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04096
03/06/2019
LAURA CRISTINA DOBRE,
STR. CLUCEREASA ELENA NR.
66, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

PARTIDUL ANTICORUPTIA
ROMAN CRESTIN (P.A.R.C.)

(511)

M 2019 04097
03/06/2019
HARAS SRL , STR. ION MOVILĂ
NR. 21, JUD. CONSTANŢA,
EFORIE SUD, CONSTANȚA,
ROMANIA

vraja mării recuperare
medicală EVADEAZA
IN SANATATE

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.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
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.

(531)

───────

(540)

Clasificare Viena: 01.15.24; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru închis,
albastru deschis, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────

(210)
(151)
(732)

(511)

M 2019 04098
03/06/2019
Inspire Consulting& Management
SRL, STR. MITROPOLIT FILARET
NR. 16, SECTOR 4, BUCUREŞTI,
040503, BUCUREȘTI, ROMANIA

WowPet

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
31. Cereale și semințe crude și neprocesate,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04099
03/06/2019
HARAS SRL , STR. ION MOVILĂ
NR. 21, JUD. CONSTANŢA,
EFORIE SUD, CONSTANȚA,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04102
03/06/2019
VICTORIA LIA JERCAIANU,
STR. LAHOVARI NR. 99F, COM.
BALOTESTI, JUD. ILFOV, SAT
DUMBRAVENI, ILFOV, ROMANIA
VALENTIN JERCAIANU, STR.
LAHOVARI NR. 99F, COM.
BALOTESTI, JUD. ILFOV , SAT
DUMBRAVENI , ILFOV, ROMANIA

vraja mării recuperare
medicală CHECK-IN.
TO HEALTHY WORLD.
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.01.06;
27.05.08; 27.05.09; 27.05.10; 27.05.13;
01.15.24; 26.11.12
(591) Culori revendicate:albastru, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale.
───────

Tiroida România
(531)

Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 03.13.01
(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
03/06/2019

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04103
03/06/2019
KRONTECHLINE GHM SYSTEMS
SRL, STR. BRAŞOVULUI NR.
1005, JUD. BRAŞOV, SAT
PREJMER, BRAȘOV, ROMANIA

KTL kron tech line
GHM SYSTEMS
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.17; 26.11.12
(591) Culori revendicate:roşu, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04104
03/06/2019
NICULAE CIOBANU, STR.
TUDOR GOCIU NR. 55, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ELENA CIOBANU, STR. TUDOR
GOCIU NR. 55, SECTOR 4 ,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.24; 02.09.01
(591) Culori revendicate:roz, alb
(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.
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, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

RC RAZVAN CIOBANU
(531)

PRECIOUSS
RAZVAN CIOBANU

M 2019 04105
03/06/2019
NICULAE CIOBANU, STR.
TUDOR GOCIU NR. 55, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
ELENA CIOBANU, STR. TUDOR
GOCIU NR. 55, SECTOR 4 ,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24; 26.04.18
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive.
14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
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ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului.
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.
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă de
mare, chihlimbar.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 04106
03/06/2019
MĂNDICA CIUBĂNCAN, STR.
TĂMÂIOAREI NR. 47A, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

MĂNDICA
CIUBĂNCAN (CIUBI)

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

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 04107
03/06/2019
SAMSUNG ELECTRONICS
CO., LTD., SAMSUNG-RO, 129,
YEONGTONG-GU, SUWONSI, REPUBLIC OF KOREA,
GYEONGGI-DO, REPUBLICA
COREEA
SC ROMINVENT SA , STR.
ERMIL PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 26335,
ROMANIA

Samsung The Sero

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Ecrane cu diode cu emisie de lumină
(LED), căști pentru realitate virtuală, memorii
USB (blank USB Flash drives), carduri
de memorie (blank flash memory cards),
rutere de rețea, încuietori digitale pentru
uși, panouri de semnalizae cu afișaj digital,
semiconductoare, încărcătoare pentru baterii,
videoproiectoare, decodoare pentru televizoare
(set-top boxes), telefoane inteligente sub
formă de ceas de mână, unități de stocare
(SSD), telefoane inteligente (smartphones),
huse de protecție pentru telefoane inteligente,
difuzoare audio, componente electronice audio,
calculatoare portabile (wearable computers),
senzori electrici, dispozitive portabile de
urmărire a activității, baterii reîncărcabile,
aparate de fotografiat (cameras), calculatoare,
monitoare de calculator, software de calculator,
calculatoare
tabletă
(tablet
computers),
televizoare, căști audio, calculatoare portabile
(portable computers), telefoane mbile.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 04108
03/06/2019
GRANDISMEDOZON SRL, STR.
TĂTĂRAȘI NR. 66, CONSTRUCȚIA
C1-C1, MANSARDĂ, CAM.
5, JUDEȚUL IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

GRANDISMEDOZON
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.01;
27.05.17; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, auriu,
negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii de medicină alternativă, servicii de
aromaterapie, servicii stomatologice, îngrijirea
sănătății, servicii de centre de sănătate prin apă
(spa), servicii de centre de săntate, consiliere
în domeniul sănătății, servicii spitalicești, servicii
medicale clinice, asistență medicală, închirierea
de echipamente medicale, consiliere medicală
pentru persoane cu dizabilități, îngrijire medicală,
servicii de ortodonție, consiliere farmaceutică,
servicii de psiholog, servicii de baie publică în
scopuri igienice, servicii de sanatorii, servicii de
saună, servicii de solarii, servicii de terapie,
realizarea coroanelor,

(511)

M 2019 04109
03/06/2019
PFA MIHAILESCU FERNANDO
MARIUS, STR. SG. MAJ. EROU
GRIGORE NICOLAE NR. 5, BL.
23B, SC. A, ET. 1, AP. 1, JUDEȚUL
PRAHOVA, CAMPINA, PRAHOVA,
ROMANIA
Cabinet individual de proprietate
industrială Ivanescu Gabriel Dan,
STR. AVRAM IANCU NR. 48A, SC.
B, AP. 10, JUDEȚUL BRAȘOV,
BRAȘOV, 500086, BRAȘOV,
ROMANIA

CRAMA FERDI

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

───────

(540)

M 2019 04110
03/06/2019
MALA BAGS SRL, BDUL UNIRII
NR. 57, AP. 83, JUDEȚUL MUREȘ,
REGHIN, MUREȘ, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

m MALA bags for friends
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(531)

Clasificare Viena: 26.01.03; 26.01.18;
26.11.01; 27.05.01; 27.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Etuiuri de ochelari, etuiuri pentru telefoane
mobile.
18. Poșete, poșete, portmonee și portofele,
poșete din imitație de piele, rucsacuri, rucsacuri
pentru purtat copii, geamantane, valize.
35. Servicii de agenții de import și export,
publicitate, gestiunea afacerilor comerciale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 04112
03/06/2019
BUDULAN CATALIN ANDREI,
STR. SACEL NR. 56A, JUDEȚUL
SIBIU, SIBIU, 550075, SIBIU,
ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

Chocolate Delice
(531)

Clasificare Viena: 05.05.02; 05.05.20;
05.05.21; 24.17.02; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12
(591) Culori revendicate:alb, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
30. Dulciuri (bomboane), tablete de ciocolată
și gumă de mestecat, gheaţă, îngheţată, iaurt
îngheţat şi şerbeturi, produse de patiserie,
prăjituri, tarte şi biscuiţi (prăjiturele), produse
de patiserie aromate, specialităţi de patiserie,
aluaturi şi amestecuri din acestea, produse
de patiserie proaspete, produse de patiserie
conținând creme, produse de patiserie cu fructe,
produse de patiserie cu ciocolată, deserturi
preparate (produse de patiserie), produse de
patiserie cu umpluturi de fructe, produse de
patiserie conținând creme și fructe, produse de

patiserie care conțin fructe, produse de patiserie
din legume și carne, decorațiuni din bomboane
pentru prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, decorațiuni din ciocolată pentru articole
de cofetărie, torturi, gustări de tip tort de fructe,
umpluturi pe bază de cremă pentru prăjituri și
plăcinte, prăjituri, fondante (cofetărie), produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
congelate, produse de cofetărie cu înghețată,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
gustări constând în principal din produse de
cofetărie, produse de patiserie, glazuri dulci
și umpluturi (produse de cofetărie), zahăr,
îndulcitori naturali, produse apicole, umpluturi
pe bază de cafea, umpluturi pe bază de
ciocolată, umpluturi pe bază de ciocolată pentru
prăjituri și plăcinte, umpluturi pe bază de cremă
pentru prăjituri și plăcinte, fondante (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), șerbeturi (produse de cofetărie),
produse de cofetărie înghețate, produse de
cofetărie congelate, trufe (produse de cofetărie),
zefir (produse de cofetărie), chipsuri de cofetărie
pentru copt, biluțe de zahăr pentru cofetărie,
tablete (produse de cofetărie nemedicinale),
produse de cofetărie și înghețate, bezele moi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
înghețate (nemedicamentoase), produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie cu
înghețată, glazură pentru produse de cofetărie,
deserturi preparate (produse de cofetărie),
produse de cofetărie din ciocolată, produse de
cofetărie dulci aromate, produse de cofetărie
din ciocolată nemedicinală, produse de cofetărie
care conțin gem, produse de cofetărie care
conțin jeleu, produse de cofetărie în formă
lichidă, produse de cofetărie învelite în ciocolată,
produse de cofetărie umplute cu vin, produse
de cofetărie umplute cu alcool, produse de
cofetărie cu crema spumă, drajeuri de fructe
(produse de cofetărie), trufe cu rom (produse
de cofetărie), produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie sub formă
de tablete, produse de cofetărie înghețate
care conțin înghețată, nuci trase în ciocolată
(produse de cofetărie), ciocolată pentru produse
de cofetărie și pâine, produse de cofetărie
pe bază de făină, decorațiuni din ciocolată
pentru articole de cofetărie, amestecuri pentru
prepararea produselor de cofetărie congelate,
produse de cofetărie din ciocolată conținând
praline, produse de cofetărie pe bază de
portocale, produse de cofetărie congelate pe
bază de lactate, produse de cofetărie înghețate
sub formă de acadea, produse de cofetărie
cu aromă de mentă (nemedicinale), gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
ingrediente pe bază de cacao pentru produse
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de cofetărie, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, care conțin
înlocuitor de ciocolată, produse de cofetărie
nemedicinale pe bază de făină, învelite cu
înlocuitor de ciocolată, batoane pentru gustări
conținând un amestec de cereale, nuci și
fructe uscate (produse de cofetărie), ciocolată,
ciocolată tartinabilă, ciocolată caldă, ciocolată
umplută, ciocolată aerată, ciocolată granulată,
esențe de ciocolată, fondue din ciocolată,
vafe din ciocolată, sirop de ciocolată, ouă de
ciocolată, paste de ciocolată, pudră de ciocolată,
bomboane cu ciocolată, cafea cu ciocolată,
marțipan din ciocolată, ciocolată cu alcool,
chipsuri de ciocolată, ciocolată cu lapte, batoane
de ciocolată, biscuiți de ciocolată, înlocuitori
de ciocolată, ciocolată cu lichior, prăjituri cu
ciocolată, trufe de ciocolată, ciocolată pentru
glazuri, ciocolată de băut, înghețate cu ciocolată,
praline de ciocolată, dulciuri din ciocolată,
gofre de ciocolată, fondante de ciocolată,
bomboane de ciocolată, spume de ciocolată,
ciocolată fără lapte, garnituri de ciocolată,
sosuri de ciocolată, glazură de ciocolată, băuturi
aromatizate cu ciocolată, biscuiți înveliți în
ciocolată, biscuiți acoperiți cu ciocolată, prăjituri
mici cu ciocolată, ciocolată cu lapte (băutură),
alune trase în ciocolată, ciocolată tartinabilă
conținând nuci, tablete de ciocolată umplute,
covrigi glazurați cu ciocolată, prăjitură învelită
în ciocolată, amestecuri de ciocolată caldă,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din chec
de ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
batoane învelite în ciocolată, băuturi cu aromă
de ciocolată, cremă de ciocolată pentru pâine,
fursecuri parțial învelite în ciocolată, glazuri
cu aromă de ciocolată, biscuiți cu glazură de
ciocolată, înghețate cu aromă de ciocolată,
batoane de ciocolată cu lapte, siropuri de
ciocolată pentru prepararea băuturilor pe bază
de ciocolată, fursecuri cu glazură de ciocolată,
vafe cu glazură de ciocolată, preparate pentru
băuturi cu ciocolată, bomboane de ciocolată
cu umplutură, arome pe bază de ciocolată,
produse pe bază de ciocolată, ciocolată sub
formă de praline, decorațiuni din ciocolată pentru
prăjituri, produse de patiserie cu ciocolată,
creme pe bază de ciocolată, fructe oleaginoase
învelite în ciocolată, fructe oleaginoase trase
în ciocolată, deserturi pe bază de ciocolată,
rahat turcesc acoperit cu ciocolată, biscuiți pe
jumătate înveliți în ciocolată, batoane de nuga
învelite în ciocolată, esențe de ciocolată pentru
prepararea băuturilor, deserturi preparate (pe
bază de ciocolată), creme tartinabile pe bază
de ciocolată, turte din orez învelite în ciocolată,
biscuiți cu glazură cu aromă de ciocolată, prăjituri

pentru ceai cu ciocolată și lapte, umpluturi din
ciocolată pentru produse de brutărie, esențe de
ciocolată pentru prepararea de băuturi, ciocolată
cu cremă cu aromă de mentă, biscuiți conținând
ingrediente cu aromă de ciocolată, băuturi pe
bază de ciocolată cu lapte, ornamente din
ciocolată pentru pomul de Crăciun, fursecuri
cu înveliș cu aromă de ciocolată, băuturi cu
gheață pe bază de ciocolată, produse alimentare
care conțin ciocolată (ca principal ingredient),
preparate pentru pregătirea băuturilor cu aromă
de ciocolată, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de eclere de ciocolată, batoane alimentare pe
bază de ciocolată gata de mâncat, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de moca,
băuturi gazoase (pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată), băuturi carbogazoase (pe bază de
cafea, cacao sau ciocolată), preparate pentru
băuturi cu ciocolată cu aromă de nuci, preparate
pentru băuturi cu ciocolată cu aromă de mentă,
preparate pentru băuturi cu ciocolată și aromă de
portocale, preparate pentru băuturi cu ciocolată
cu aromă de banane, preparate pentru băuturi cu
ciocolată cu aromă de caramel, preparate pentru
fabricarea de băuturi (pe bază de ciocolată),
biscuiți cu bezea moale înveliți în ciocolată, care
conțin caramel, fursecuri parțial învelite într-o
glazură cu aromă de ciocolată, ciocolată de casă
sub formă de foaie crocantă cu boabe de cafea
măcinate .
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare
la dulciuri, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și publicitare,
organizare și coordonare de evenimente
promoționale de marketing pentru terți, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare
la domiciliu, organizare de evenimente în
scopuri comerciale și publicitare, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prelucrare administrativă de comenzi de achiziție
plasate prin telefon sau calculator, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu produse
de cofetărie, Servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu produse de cofetărie, servicii
de comandă online în domeniul restaurantelor
care oferă mâncare la pachet și livrare la
domiciliu, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
ridicată în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu cutii de
abonament care conțin bomboane de ciocolată,
realizare de târguri comerciale, organizare de
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târguri comerciale, promovare de târguri în scop
comercial, organizare de târguri și expoziții în
scopuri comerciale și publicitare, cordonare,
pregătire și organizare de expoziții și târguri
comerciale în scopuri
comerciale și publicitare, planificare și
organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare.
41. Planificarea de petreceri (divertisment),
servicii de planificare de petreceri (divertisment),
servicii de divertisment pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de rezervare
de bilete și locuri la evenimente recreative și
de petrecere a timpului liber, organizare de
evenimente recreative, organizare și coordonare
de evenimente de divertisment, servicii de
maestru de ceremonii pentru petreceri și
evenimente speciale, organizare de petreceri
(divertisment), planificare și coordonare de
petreceri (divertisment).
43. Servicii de catering, servicii de catering
mobil, servicii de catering pentru banchete,
servicii de catering pentru petreceri, servicii
de catering pentru spații special amenajate
pentru conferințe, servicii de catering pentru
petreceri de zile de naștere, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri
și expoziții, servicii de catering pentru săli/
spații special amenajate pentru expoziții, servicii
oferite de restaurante de delicatese, restaurante
(servirea mesei), servicii de restaurant cu
servire la pachet, servicii oferite de restaurante
de delicatese, restaurante cu autoservire,
restaurante (servirea mesei), furnizare de
alimente și băuturi în restaurante și baruri,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, servicii de restaurant
care includ servicii de bar cu licență, servire
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurante pentru furnizarea de
mâncăruri rapide, servicii de catering pentru
petreceri.
───────

