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Cereri Mărci publicate în 06/10/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06002 25/09/2017 ALEXANDRU FLORIN

TRANDAFIRESCU
idss

2 M 2017 06029 29/09/2017 AMAZERS SRL AMAZERS NEST

3 M 2017 06265 29/09/2017 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

Domenii ParkSquare Residence

4 M 2017 06266 29/09/2017 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

Regis ParkSquare Residence

5 M 2017 06267 29/09/2017 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

Promenada ParkSquare
Residence

6 M 2017 06268 29/09/2017 IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

Paramount ParkSquare
Residence

7 M 2017 06269 29/09/2017 S.C. GOLF & GOLF TRADE
S.R.L.

CARNERIE & DELI

8 M 2017 06270 29/09/2017 ROMAERO S.A HERA

9 M 2017 06271 29/09/2017 CRISTIAN-DAN GAROSEANU Get Together

10 M 2017 06272 29/09/2017 S.C. TECTON TRUST S.R.L neorama OFFICE & LIVING
SPACE

11 M 2017 06273 29/09/2017 SC COZO SOFTWARE SRL Cozo Software

12 M 2017 06274 29/09/2017 CRISTIAN DANIEL GHEORGHE Axell's

13 M 2017 06275 29/09/2017 SC AGRIROM SRL AGRIROM DISTRIBUTION

14 M 2017 06276 29/09/2017 IULIA-MARIA CUCUREZEANU Pizza cut

15 M 2017 06277 29/09/2017 SC BLOGAL INITIATIVE SRL KOOPERATIVA 2.0

16 M 2017 06278 29/09/2017 RAMONA IONELA ROSU Centrul Pronatalita servicii
complete pre si post-natale
Fii în formă pentru copilul
tău! www.pronatalita.ro
www.gimnastica-gravide.ro

17 M 2017 06280 29/09/2017 ANCA-MIHAELA RUSU Dental Premier HIGH TECH
DENTISTRY

18 M 2017 06281 29/09/2017 ZODIACOOL SRL ZODIACOOL

19 M 2017 06282 29/09/2017 STANIA CORNELIU WOW RESTAURANT &
EVENTS

20 M 2017 06283 29/09/2017 SANLACTA SRL GUSTAREA TA!

21 M 2017 06284 29/09/2017 REINDELIOR SRL-D REINDE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2017 06285 29/09/2017 CĂTĂLIN-EMIL ARDELEAN Găsiţi transportul ideal la cel mai

bun preţ

23 M 2017 06286 29/09/2017 SC SORAL FARM
DISTRIBUTION SRL

AMBAR STUDIO

24 M 2017 06287 29/09/2017 ALEXANDRA-IOANA BERDAN A+NOIMA

25 M 2017 06289 29/09/2017 ALMAZ DESIGN
MANAGEMENT SRL

ALMAZ

26 M 2017 06290 29/09/2017 LUCICA-SIMONA
FIRASTRĂERU
ALIN-MIHAI FIRASTRĂERU

Cofetăria HARISSA din 2008

27 M 2017 06291 29/09/2017 Steluța Iftimie MIHAELA

28 M 2017 06292 29/09/2017 SC VOCEA PARINTILOR SRL VOCEA PĂRINȚILOR Împreună
pentru copiii noștri

29 M 2017 06293 29/09/2017 INTERIOR RESOURCES
SERVICES SRL

4D Optik Gallery. Glasses &
more

30 M 2017 06294 29/09/2017 ACTIV PROINVEST SRL unique RESIDENCE made to
measure apartment

31 M 2017 06295 29/09/2017 MATEI PETRU TIBERIU SRL PIZZA DE FITZE

32 M 2017 06296 29/09/2017 VIOREL CHELARIU HOPAA
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(210) M 2017 06002
(151) 25/09/2017
(732) ALEXANDRU FLORIN

TRANDAFIRESCU, STR.
DRUMEA RADULESCU NR. 26,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040336,
ROMANIA

(540)

idss
(591) Culori revendicate:roşu, roşu

deschis, negru, gri, alb

(531) Clasificare Viena: 21.01.14;
24.01.13; 29.01.12

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

9. Mașini de calcul pentru contabilitate,
software (programe) de calculator pentru
contabilitate inter-rețea în domeniul
telecomunicațiilor, software (programe)
pentru întocmire de declarații fiscale,
programe de calculator, programe de
calculator interactive, programe pentru
jocuri pe calculator, programe de calculator
înregistrate, software de calculator
(programe), dispozitive pentru instruire,
software de securitate (programe), roboți
pentru supraveghere de securitate, aparate
pentru supraveghere de securitate, aparate
de avertizare de securitate, software de
securitate descărcabil pentru calculatoare,
software pentru securitatea rețelelor și
dispozitivelor, tablouri de comandă pentru
alarme de securitate, sisteme electronice
de securitate pentru rețele casnice,

cartele codificate cu caracteristici de
securitate pentru identificare, dispozitive
pentru siguranță, securitate, protecție
și de semnalizare, sisteme de alarmă
de securitate (altele decât cele pentru
vehicule), software de calculator pentru
comanda de la distanță a aparatelor
de securitate, software pentru controlul
sistemelor de mediu, de acces și de
securitate pentru clădiri, controlere fără
fir pentru monitorizarea și controlul de
la distanță a funcției și stării sistemelor
de securitate, aparate pentru detectarea
incendiilor, echipamente (nave) de
stingere a incendiilor, echipamente (găleți)
pentru stingerea incendiilor, echipamente
(bătătoare) pentru stingerea incendiilor,
autopompe pentru incendii, vehicule
de stingere a incendiilor, aspersoare
(automate) pentru stingerea incendiilor,
sisteme de stingere a incendiilor, pompe
de stingere a incendiilor, furtun de
stingere a incendiilor, încălţăminte de
protecţie împotriva incendiilor, aparate de
protecție împotriva incendiilor, echipamente
pentru stingerea automată a incendiilor,
sisteme de stropire pentru protecție
contra incendiilor, sisteme de stropire
pentru protecția împotriva incendiilor,
aparate de stingere a incendiilor
pentru automobile, îmbrăcăminte de
protecție contra accidentelor, iradierii
și incendiilor, încălțăminte de protecție
contra accidentelor, iradierii și incendiilor,
pantaloni de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, şosete
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, geci de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, cagule de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, cizme
de protecție împotriva accidentelor,
iradierii și incendiilor, încălțăminte de
protecție împotriva accidentelor, iradierii
și incendiilor, echipament de siguranță
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pentru stingerea incendiilor din păduri,
ecrane faciale de protecție împotriva
accidentelor, iradierii și incendiilor, aparate
pentru codificarea datelor, programe
pentru prelucrarea datelor, dispozitive
pentru procesarea datelor, dispozitive
pentru comutarea datelor, terminale
pentru prelucrarea datelor, cabluri pentru
sincronizarea datelor, aparate pentru
înregistrarea datelor, software (programe)
pentru comprimarea datelor, cititoare
(aparatură pentru procesarea datelor),
software de prelucrare a datelor, programe
computerizate pentru prelucrarea datelor,
instrumente pentru examinarea datelor
fizice, aparate pentru transmiterea datelor
mobile, scanere (echipamente pentru
procesarea datelor), aparate de captare a
datelor, software care permite recuperarea
datelor, echipamente de procesare a
datelor, calculatoare folosite la gestionarea
datelor, suporturi de stocare a datelor,
unități optice pentru stocarea datelor,
cuploare (echipamente de procesare
a datelor), aparate pentru stocarea
computerizată a datelor, unități de
recuperare pentru protecția datelor,
software pentru analiza datelor de afaceri,
software informatic pentru prelucrarea
datelor de localizare, software de calculator
descărcabil pentru gestionarea datelor,
software de înregistrare a datelor despre
antrenamente, aparate pentru prelucrarea
datelor în timp real, software de procesare
a datelor pentru reprezentări grafice,
software de calculator pentru prelucrarea
datelor de comunicare, software de
procesare a datelor pentru procesarea
textelor, dispozitive de stocare a datelor pe
casete magnetice, software de calculator
pentru diseminarea datelor de localizare,
hardware (programe) de calculator pentru
diseminarea datelor de localizare, rețele
de calculatoare și echipament pentru
comunicarea datelor, dispozitive pentru
introducerea datelor și comenzilor cu bilă

rotitoare, carduri de interfață pentru aparate
de prelucrare a datelor, aparate pentru
verificarea datelor de pe cardurile codificate
magnetic, echipament și accesorii pentru
procesarea datelor (electrice și mecanice),
programe pentru procesarea datelor
înregistrate pe suporturi de date lizibile
electronic, software (programe) pentru
protecția datelor cu caracter personal și a
vieții private, unități centrale de procesare
pentru procesarea informațiilor, datelor,
sunetelor sau imaginilor, software pentru
prelucrarea datelor și imaginilor pentru
realizarea de modele tridimensionale,
aparate de colectare și analizare a datelor
privind apelurile telefonice, carduri de
interfață pentru echipament de procesare
a datelor sub formă de circuite imprimate,
software pentru realitate augmentată
destinat utilizării pe dispozitive mobile
pentru integrarea datelor electronice cu
medii din lumea reală.
35. Contabilitate, contabilitate
managerială, contabilitate administrativă,
contabilitate analitică, contabilitate
computerizată, contabilitate informatizată,
consultanță fiscală (contabilitate),
contabilitate de gestiune, contabilitate și
audit, contabilitate pentru terți, planificarea
obligațiilor fiscale (contabilitate), evidență
contabilă și contabilitate, servicii de
contabilitate computerizată, contabilitate, în
special evidență contabilă, consultanță și
informații privind contabilitatea, servicii de
contabilitate pentru taxe școlare, servicii de
contabilitate și evidență contabilă, servicii
de consultanță în contabilitatea comercială,
furnizare de informații în materie de
contabilitate, servicii de contabilitate pentru
fonduri de pensie, servicii de contabilitate
privind conturi de creanțe, servicii de
contabilitate pentru fuziuni și achiziții,
pregătirea evaluării computerizate în
vedera impozitării (contabilitate), servicii de
contabilitate privind costurile în întreprinderi
agricole, consiliere în domeniul afacerilor
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cu privire la contabilitate, servicii de
consiliere referitoare la declarațiile de
venit (contabilitate), servicii de consultanță
și informare cu privire la contabilitate,
urmărirea și monitorizarea consumului de
energie pentru terți pentru contabilitate
și audit, întocmirea declarațiilor fiscale,
întocmire de declarații fiscale, consiliere
contabilă în domeniul fiscal, servicii
de consultanță fiscală și asistență la
întocmirea declarațiilor fiscale, elaborare
de declarații fiscale (conturi), consultanță
în domeniul contabilității fiscale, consiliere
contabilă privind întocmirea declarațiilor
fiscale, servicii de depunere a declarațiilor
fiscale, consultații în legătură cu
întocmirea de declarații fiscale, consultanță
privind marketingul, consultanță în
afaceri, consultanță în management,
consultanță privind achizițiile comerciale,
consultanță privind managementul
comercial, consultanță privind publicitatea,
consultanță privind prelucrarea datelor,
consultanță în domeniul auditului,
consultanță în managementul afacerilor,
consultanță pentru conducerea afacerilor,
consultanță privind organizarea afacerii,
consultanță în organizarea firmelor,
consultanță în organizarea întreprinderilor,
consultanță în organizarea afacerilor,
profesională în afaceri, consultanță
privind eficiența afacerilor, consultanță
pentru management corporativ, consultanță
privind plasarea personalului, consultanță
privind planificarea carierei, consultanță
privind selectarea managerilor, consultanță
în planificarea afacerilor, audit, audit
contabil, audit computerizat, audit financiar,
audit de taxe de utilități pentru terți,
verificarea prelucrării datelor, analiza
datelor comerciale, prelucrare electronică
a datelor, prelucrarea administrativă
a datelor, servicii de gestionare a
datelor, analiza datelor studiilor de
piață, înterpretarea datelor rezultate
din cercetarea pieței, evaluări statistice

ale datelor de marketing, colectarea
și sistematizarea datelor de afaceri,
servicii de analiză a datelor comerciale,
compilare computerizată a datelor din
gestiunea stocurilor, analiza datelor și
statisticilor studiilor de piață, servicii de
consultanță în afaceri privind prelucrarea
datelor, servicii de consultanță privind
prelucrarea electronică a datelor, compilare
și sistematizare a comunicațiilor și datelor
scrise, servicii de colectare computerizată
a datelor la punctul de vânzare pentru
comercianții cu amănuntul, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și
inițiativele de mediu, servicii de creare de
mărci, servicii de poziționare a mărcilor,
servicii de evaluare a mărcilor, servicii de
creare de mărci (publicitate și promovare),
servicii de consultanță (comercială) privind
exploatarea invențiilor.
36. Planificare fiscală (nu contabilitate),
consultanță fiscală (nu contabilitate),
consiliere fiscală (nu contabilitate),
acordare de consultanță fiscală (nu
contabilitate), servicii de consultanță fiscală
(nu contabilitate), consultanță privind
rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
servicii în materie fiscală (nu contabilitate),
expertize fiscale, estimări fiscale, expertiză
fiscală, expertize și evaluări fiscale, servicii
fiscale și vamale, consiliere financiară
privind planificarea fiscală, consultații în
domeniul estimărilor fiscale, consultații în
domeniul evaluărilor fiscale, planificare
financiară în materie de obligații fiscale,
servicii de evaluare de proprietăți în scop
fiscal, consultanță imobiliară, consultanță
financiară corporatistă, consultanță privind
investițiile, consultanță de credit,
consultanță financiară și consultanță în
domeniul asigurărilor, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, consultanță
financiară privind împrumuturile, subscriere
de asigurări contra incendiilor maritime,
servicii de consultanță în asigurări
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referitoare la incendii, evaluarea datelor
ale birourilor de credit, prestare de servicii
filantropice de strângere de fonduri pentru
protecția mediului prin scăderea emisiilor
de bioxid de carbon, acordare de fonduri
pentru invenții.
41. Instrucțiuni în materie de contabilitate
(instruire), pregătire în domeniul fiscalității
(instruire), consultanță editorială, instruire,
instruire educativă, instruire computerizată,
instruire profesională, instruire de personal,
educație și instruire, instruire pentru
șoferi, instruire pentru adulți, pregătire
și instruire, instruire în fotografie, servicii
de instruire, instruirea conducătorilor auto,
instruire în domeniul antrenamentelor,
instruire în domeniul industrial, instruire
în întreținerea calculatoarelor, instruire în
dresarea câinilor, instruire în domeniul
pilotajului, instruire referitoare la cântat,
instruire asistată pe calculator, instruire în
domeniul dieteticii, instruire în întreținerea
vehiculelor, furnizarea de instruire online,
instruire prin intermediul radiodifuziunii,
instruire în inginerie electrică, instruire
în domeniul medical, instruire în
operarea sistemelor software, instruire în
domeniul tehnicilor informatice, instruire în
domeniul relațiilor industriale, instruire în
domeniul expunerii alimentelor, servicii de
instruire privind utilizarea echipamentului
contra incendiilor, pregătire referitoare
la procesarea datelor (instruire), servicii
de instruire referitoare la prelucrarea
datelor, pregătire în domeniul tehnicilor de
prelucrare a datelor, educație și instruire
în domeniul procesării datelor electronice,
instruire cu privire la procesarea electronică
a datelor, analiza rezultatelor și datelor
testelor cu caracter educativ pentru terți,
instruire cu privire la utilizarea programelor
de prelucrare a datelor, servicii de educație
pentru comunicarea de metode de predare
referitoare la procesarea datelor, servicii
de elaborare de programe de instruire în
materie de prelucrare a datelor (instruire),

servicii educaționale legate de conservarea
mediului, educație și instruire privind
conservarea naturii și mediul.
42. Servicii de cercetare, consultanță
tehnologică, consultanță științifică,
consultanță privind calculatoarele,
consultanță în arhitectură, consultanță în
domeniul fizicii, consultanță în decorațiuni
interioare, consultanță în domeniul
informaticii, consultanță în domeniul
calculatoarelor, consultanță profesională
privind calculatoarele, consultanță în
domeniul tehnic, servicii de consultanță
tehnică, actualizarea programelor de
calculator, proiectare de programe de
calculator, servicii de testare de programe
de calculator, modificare de programe
de calculator, compilare de programe
de calculator, editare de programe
de calculator, dezvoltare de programe
de calculator, întreținerea programelor
de calculator, servicii pentru securitatea
datelor, securitate, protecție și reconstituire
IT, teste de securitate pentru macarale,
consultanță profesională privind securitatea
calculatoarelor, consultanță în materie
de securitate informatică, consultanță cu
privire la securitatea datelor, servicii de
securitate tehnologică privind vehiculele
terestre, programare de programe de
securitate pe internet, închiriere de
programe de securitate pe internet,
consultanță în domeniul software-ului de
securitate, programare pentru calculatoare
pentru securitatea datelor electronice,
consultanță cu privire la securitatea
pe internet, servicii de monitorizare a
sistemelor de securitate informatică, teste
de securitate referitoare la echipamentele
de ridicare, servicii de securitate a datelor
[paravane de protecție (firewall)], proiectare
și dezvoltare de programe de securitate
pe Internet, proiectare și dezvoltare de
sisteme de securitate a datelor electronice,
servicii de securitate informatică sub forma
furnizării de certificate digitale, servicii de
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securitatea calculatoarelor pentru protecția
contra accesului ilegal în rețele, prestare
de servicii de securitate pentru rețelele
de calculatoare, accesul la calculatoare
și tranzacțiile computerizate, consultanță
tehnică privind prevenirea incendiilor,
salvarea externă a datelor, stocarea
electronică a datelor, compresia digitală
a datelor computerizate, consultanță
pentru recuperarea datelor informatice,
servicii de backup al datelor electronice,
închiriere de programe pentru procesarea
datelor, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, închiriere
de calculatoare pentru procesarea
datelor, programare de programe pentru
procesarea datelor, actualizare de software
pentru prelucrarea datelor, închiriere
de software pentru prelucrarea datelor,
dezvoltare de programe pentru procesarea
datelor, servicii de duplicare și conversie
a datelor, criptografierea datelor și
servicii de codificare, închirieri de sisteme
de prelucrare a datelor, proiectare
de programe de prelucrare a datelor,
proiectare de sisteme de prelucrare
a datelor, realizarea de programe de
prelucrare a datelor, creare de programe
de prelucrare a datelor, programare de
echipamente de prelucrare a datelor,
consultanță în inginerie referitoare la
prelucrarea datelor, cercetare în domeniul
tehnologiei pentru procesarea datelor,
întreținere de software de prelucrare
a datelor, proiectare de aparate de
prelucrare a datelor, proiectare de sisteme
de stocare a datelor, dezvoltare de
aparate de prelucrare a datelor, analiza
amenințărilor securității informatice pentru
protecția datelor, compilare de programe
de procesare a datelor, testare de
sisteme de prelucrare electronică a datelor,
programare de software pentru importarea
și gestionarea datelor, închiriere de
software pentru importarea și gestionarea
datelor, programare de software pentru

procesarea datelor electronice (EDP),
proiectare și dezvoltare de software
pentru prelucrarea datelor, realizare de
programe de calculator pentru prelucrarea
datelor, servicii de inginerie referitoare la
prelucrarea automată a datelor, servicii de
proiectare pentru sistemele de prelucrare
a datelor, servicii de proiectare privind
instrumentele de prelucrare a datelor,
proiectare de hardware pentru stocarea și
recuperarea datelor multimedia, servicii de
inginerie privind tehnologia de prelucrare
a datelor, proiectare și dezvoltare de
sisteme de afișare a datelor, servicii
de stocare și de backup al datelor
electronice, dezvoltare de software pentru
stocarea și recuperarea datelor multimedia,
proiectare și dezvoltare de aparate
de prelucrare a datelor, proiectare și
dezvoltare de software de recuperare a
datelor, programare de calculatoare pentru
organizarea datelor între cumpărători și
furnizori, închirieri de echipament și de
calculatoare de prelucrare a datelor,
proiectare și dezvoltare de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
programare de software de calculator
pentru evaluarea și calcularea datelor,
managementul proiectelor informatice
în domeniul procesării electronice a
datelor (EDP), dezvoltare de componente
hardware pentru stocarea și recuperarea
datelor multimedia, conversia datelor și
a programelor informatice, alta decât
conversia fizică, conversia datelor și
a programelor informatice (alta decât
conversia fizică), dezvoltare și elaborare de
programe de calculator pentru procesarea
datelor, servicii de inginerie de software
pentru programe de procesare a datelor,
programare de software de calculator
pentru citirea, transmiterea și organizarea
datelor, evaluarea performanțelor privind
procesarea datelor raportate la un sistem
de referință, asigurarea utilizării temporare
de software online nedescărcabil pentru
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importarea și gestionarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software de
calculator pentru evaluarea și calcularea
datelor, programare pentru calculatoare
pentru sistemele de procesare a datelor
și de comunicații, monitorizare de sisteme
informatice pentru detectarea accesului
neautorizat sau încălcării securității datelor,
proiectare și dezvoltare de software
de calculator pentru citirea, transmiterea
și organizarea datelor, proiectare de
hardware pentru conversia datelor și
a conținuturilor multimedia între diferite
protocoale, conversia datelor și a
documentelor de pe un suport fizic
către un suport electronic, dezvoltare
de programe de procesare a datelor
pe bază de comandă de la terți,
închirierea de software informatic, de
echipament pentru prelucrarea datelor și
de dispozitive periferice pentru computere,
asigurarea utilizării temporare de software
nedescărcabil pentru analiza datelor
financiare și pentru întocmirea de rapoarte,
studii de mediu (cercetare), evaluarea
riscurilor de mediu, teste ale mediului
înconjurător, compilare de informații despre
mediu, servicii de consultanță privind
mediul, colectare de informații privind
protecţia mediul, studii în domeniul
protecției mediului, cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de monitorizare
a mediului, cercetare în domeniul
conservării mediului, consultanță tehnică în
domeniul ingineriei mediului, consultanță
tehnică în domeniul științei mediului, servicii
de evaluare a stării mediului, servicii de
consultanță privind planificarea de mediu,
compilare de informații privind condițiile de
mediu, măsurarea condițiilor de mediu în
cadrul clădirilor, teste de mediu în materie
de vibrații, monitorizarea activităților care
influențează mediul în clădiri, consultanță
în materie de protecție a mediului, servicii
de testare și inspecție referitoare la mediu,
teste de mediu în materie de poluare

fonică, monitorizare de evenimente care
influențează mediul din clădiri, servicii
de inginerie în domeniul tehnologiei
mediului înconjurător, monitorizare de
mediu a zonelor de depozitare a deșeurilor,
măsurători de mediu în cadrul structurilor
de construcții civile, monitorizare de mediu
a zonelor de tratare a deșeurilor, servicii
de consultanță în materie de protecție
a mediului, servicii de consultanță în
materie de siguranță a mediului, servicii de
consultanță privind cercetarea în domeniul
protecției mediului, servicii de testare a
mediului înconjurător pentru detectarea
contaminanților din apă, monitorizare de
evenimente care influențează mediul din
structuri de construcții civile, monitorizarea
activităților care influențează mediul în
interiorul structurilor de inginerie civilă.
45. Servicii juridice, servicii de autorizare,
servicii de consultanță juridică în domeniul
fiscal, servicii de consultanță juridică,
monitorizarea sistemelor de securitate,
consultanță în materie de securitate,
servicii de securitate pentru clădiri, marcaj
de securitate a documentelor, servicii
de securitate pentru evenimente publice,
consultanță în materie de securitate
radiologică, consultanță în materie de
securitate fizică, servicii de securitate
pentru protejarea proprietății, consultanță
în materie de securitate în muncă,
servicii de inspecții de securitate pentru
terți, evaluare a riscurilor în materie
de securitate, închiriere de aparate de
supraveghere de securitate, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control,
servicii de monitorizare electronică în
scopuri de securitate, servicii de control
de securitate al bagajelor în aeroporturi,
control de securitate pentru persoane și
bagaje în aeroporturi, servicii prestate de
un agent de securitate pentru clădiri, servicii
de securitate pentru protejarea proprietății
și a persoanelor, marcarea câinilor în
vederea identificării acestora, în scopuri
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de securitate, servicii de securitate pe
bază de microcipuri pentru animale de
companie, furnizare de informații despre
servicii prestate de un agent de securitate,
servicii prestate de un agent de securitate
pentru protecția proprietății și persoanelor,
servicii de stingerea incendiilor, consultanță
în materie de prevenire a incendiilor,
managementul mărcilor, servicii de agenții
de mărci, consultanță referitoare la
licențierea mărcilor, consultanță referitoare
la protecția mărcilor, servicii juridice
privind înregistrarea mărcilor, monitorizarea
mărcilor înregistrate (servicii juridice),
servicii de monitorizare a mărcilor,
acordarea de licențe pentru mărci
(servicii juridice), punere în aplicare
a drepturilor asupra mărcii (servicii
juridice), servicii de control al mărcilor
pentru consultanță juridică, acordare
de licențe de proprietate intelectuală
în domeniul mărcilor (servicii juridice),
servicii de avocatură pentru brevete,
consultanță referitoare la licențierea
brevetelor, consultanță referitoare la
protecția brevetelor, acordare de licențe
pentru brevete și pentru cererile de brevete
(servicii juridice), servicii juridice referitoare
la exploatarea brevetelor, servicii de
consultanță pentru proprietatea intelectuală
în domeniul brevetelor și cererilor de
brevete, servicii de consiliere cu privire la
brevete.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06029
(151) 29/09/2017
(732) AMAZERS SRL, ALEEA

RÂMNICU VÂLCEA NR. 5-7, BL.
S15, SC. 2, AP. 51, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

AMAZERS NEST
(591) Culori revendicate:albastru indigo,

bleu, galben

(531) Clasificare Viena: 26.04.18;
26.11.13; 24.09.03; 24.09.05;
25.01.19; 29.01.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou,
servicii de asistenţă în ceea ce priveşte
conducerea afacerilor, servicii asigurate de
firme de publicitate.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii
al căror scop este divertismentul,
recreerea persoanelor, organizarea de
evenimente private şi/sau culturale şi/
sau de divertisment, petreceri, evenimente
recreative, educative, distractive.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06265
(151) 29/09/2017
(732) IMPACT DEVELOPER

& CONTRACTOR S.A.,
WILLBROOK PLATINUM
BUSINESS & CONVENTION
CENTER, CLĂDIREA A, ET. 1,
ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
NR. 172-176, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Domenii ParkSquare

Residence
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06266
(151) 29/09/2017
(732) IMPACT DEVELOPER

& CONTRACTOR S.A.,
WILLBROOK PLATINUM
BUSINESS & CONVENTION
CENTER, CLĂDIREA A, ET. 1,
ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
NR. 172-176, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Regis ParkSquare Residence

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06267
(151) 29/09/2017
(732) IMPACT DEVELOPER

& CONTRACTOR S.A.,
WILLBROOK PLATINUM
BUSINESS & CONVENTION
CENTER, CLĂDIREA A, ET. 1,
ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
NR. 172-176, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Promenada

ParkSquare Residence
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06268
(151) 29/09/2017
(732) IMPACT DEVELOPER

& CONTRACTOR S.A.,
WILLBROOK PLATINUM
BUSINESS & CONVENTION
CENTER, CLĂDIREA A, ET. 1,
ŞOS. BUCUREŞTI-PLOIEŞTI
NR. 172-176, SECTORUL 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Paramount

ParkSquare Residence
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcţii, reparaţii, servicii de
instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06269
(151) 29/09/2017
(732) S.C. GOLF & GOLF TRADE

S.R.L., STR. AMIRAL BĂLESCU
NR. 20 SC. A, AP. 1, SECTORUL
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
CARNERIE & DELI

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

35. Servicii oferite de magazin alimentar
cu măcelărie, vânzare cu amănuntul de
produse alimentare.
43. Restaurant (alimentaţie publică).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06270
(151) 29/09/2017
(732) ROMAERO S.A, BD-UL

FICUSULUI NR. 44, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

HERA
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.08; 27.05.01; 01.01.02;
01.01.14

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

7. Maşini şi maşini unelte, motoare
(cu excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre), cuplaje şi organe de transmisie
(cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre), instrumente agricole altele decât
cele acţionate manual, incubatoar pentru
ouă, maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate)
9. Aparate şi instrumente
ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranţă (salvare) şi
didactice, aparate şi instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice şi
mecanisme pentru aparate cu preplată,
case înregistratoare, maşini de calculat,
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echipamente pentru tratarea informaţiei şi
calculatoare, extinctoare.
12. Vehicule, aparate de locomoţie
terestră, aeriană sau navală.
13. Arme de foc, muniţii şi proiectile,
explozivi, focuri de artificii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06271
(151) 29/09/2017
(732) CRISTIAN-DAN GAROSEANU,

SAT MIROSLAVESTI, COMUNA
PUCHENII MARI NR. 31,
PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

Get Together
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02; 27.05.13

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
43. Restaurante şi cazare temporară
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06272
(151) 29/09/2017
(732) S.C. TECTON TRUST S.R.L,

STR. 13 DECEMBRIE NR. 31, ET.
1-2, AP. NL2, BRAŞOV, ROMANIA

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

(540)

neorama OFFICE
& LIVING SPACE

(591) Culori revendicate:alb, turcoaz

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 26.11.13

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
imobiliare (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse/servicii incluse
în această clasă conform clasificării de la
Nisa).
37. Construcţii, reparaţii, instalaţii
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse/servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06273
(151) 29/09/2017
(732) SC COZO SOFTWARE SRL,

STR. MOHORULUI NR. 2,
BL. 143, SC. B, ET. 2, AP. 54,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

Cozo Software
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 26.02.05;
26.02.07; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.04

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

9. Software (program)
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Consultanţă în crearea şi dezvoltarea
programelor de calculator, consultanţă în
crearea şi dezvoltarea a hardware-ului
pentru calculator, mentenanţa software-
urilor pentru computer, analiza software-
ului pentru computer, design pentru sisteme
de computer, crearea şi mentenanţa site-
urilor pentru alţii, găzduirea site-urilor

web, închirierea software-urilor pentru
computer, închirierea serverelor web,
servicii de personalizare de software,
eliminarea erorilor de software de calculator
pentru terţi, realizare de studii de
fezabilitate privind software-ul de calculator,
servicii de consultanţă în materie de
interfeţe om-maşină pentru software de
calculator, dezvoltare software, programare
şi implementare, proiectare de software
de realitate virtuală, crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de
calculator, furnizare de servicii de aplicaţii
informatice.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06274
(151) 29/09/2017
(732) CRISTIAN DANIEL GHEORGHE,

STR. EROU IANCU NICOLAE NR.
32B, JUD. ILFOV, , VOLUNTARI,
ROMANIA

(740) SC RODALL SRL , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, AP.19,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010497,
ROMANIA

(540)

Axell's
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.24; 24.17.01

(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate şi reclamă, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, regruparea
în avantajul terţilor a produselor din
producţie proprie şi a unor terţi (cu excepţia
transportului lor) pentru a permite clienţilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât
mai comod, cu amănuntul sau cu ridicata,
în cadrul unor magazine, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor
web sau al emisiunilor de teleshopping,
publicitate
on-line într-o reţea computerizată, servicii
de import-export, prezentarea produselor
în medii de comunicare pentru retail,
organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06275
(151) 29/09/2017
(732) SC AGRIROM SRL, STR.

STEAGULUI NR. 1, JUD. ARAD,
ARAD, 310262, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
NEGOMIREANU LIVIA , ŞOS.
NICOLAE TITULESCU NR.94,
BL.14A, SC.4, ET. 2, AP.127,
SECT.1, , BUCUREŞTI , RO.BU,
ROMANIA

(540)
AGRIROM DISTRIBUTION

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

35. Servicii de achiziţionare de produse
alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice,
produse pentru hrana animalelor, servicii de
comercializare cu ridicata şi cu amănuntul
de produse alimentare, băuturi alcoolice
şi nealcoolice, produse pentru hrana
animalelor.
36. Servicii de închiriere şi subînchiriere
de imobile, servicii de închiriere şi

subînchiriere de spaţii comerciale, servicii
de închiriere şi subînchiriere de birouri.
39. Servicii de depozitare a produselor
alimentare, băuturi alcoolice şi nealcoolice,
produse pentru hrana animalelor, servicii
de livrare a produselor alimentare, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, produse pentru
hrana animalelor, servicii de transport a
produselor alimentare, băuturi alcoolice
şi nealcoolice, produse pentru hrana
animalelor, servicii de logistică, servicii
de închiriere şi subînchiriere spaţii de
depozitare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06276
(151) 29/09/2017
(732) IULIA-MARIA CUCUREZEANU,

ALEEA ILIA NR. 5, BL. 57, SC.
1, ET. 5, AP. 26, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

Pizza cut
(591) Culori revendicate:roşu, verde,

galben, portocaliu, gri

(531) Clasificare Viena: 08.07.04;
09.01.09; 11.03.10; 26.01.18;
25.07.02; 25.07.03; 29.01.15

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.
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❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06277
(151) 29/09/2017
(732) SC BLOGAL INITIATIVE SRL,

STR. LOTRIOARA NR. 19, BL.
M31A, SC. A, ET. 7, AP. 37,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 032167,
ROMANIA

(740) SC NOMENIUS SRL , PIAŢA
PACHE PROTOPOPESCU
NR. 1, ET. 2, AP. 6, SECTOR
2, BUCUREŞTI, 021401, B,
ROMANIA

(540)

KOOPERATIVA 2.0
(591) Culori revendicate:albastru deschis

(Pantone 299C), negru (Pantone
Neutral Black C), verde (Pantone
7739C), galben (Pantone 387C),
albastru închis (Pantone 287C)

(531) Clasificare Viena: 26.01.03;
26.01.05; 27.07.11; 27.07.12;
27.03.15; 29.01.14

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

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform clasificării
de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială, proiectare şi dezvoltare
hardware şi software (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform clasificării de la
Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06278
(151) 29/09/2017
(732) RAMONA IONELA ROSU, STR.

ARMENIS NR. 8, BL. J5, SC. H,
AP. 107, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Centrul Pronatalita servicii
complete pre si post-natale
Fii în formă pentru copilul

tău! www.pronatalita.ro
www.gimnastica-gravide.ro

(531) Clasificare Viena: 02.03.08;
02.03.16; 26.01.14; 26.01.18;
27.05.01; 27.05.11

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, cursuri de
gimnastică prenatală şi postnatală.
44. Servicii medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06280
(151) 29/09/2017
(732) ANCA-MIHAELA RUSU, STR.

CALEA APEDUCTULUI NR. 5,
BL. B4A, SC. 1, AP. 1, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) TUDOR GHEORGHE CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA, B-DUL NICOLAE
GRIGORESCU NR. 18, BL.
B3 BIS, SC. VII, ET.6, AP. 322,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)

Dental Premier HIGH
TECH DENTISTRY

(591) Culori revendicate:albastru, gri, alb

(531) Clasificare Viena: 02.09.10;
27.05.01; 29.01.13

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

10. Lasere pentru uz medical,
lămpi cu raze ultraviolete pentru uz
medical, implanturi chirurgicale (materiale
artificiale), aparate pentru spălarea
cavităţilor corporale, aparate şi instrumente
chirurgicale, medicale, stomatologice, dinţi
artificiali, material de sutură, instrumentare
adecvate utilizării de către chirurgi şi
doctori, aparate ortodontice, inele de
dentiţie, maxilare artificiale, suzete pentru
bebeluşi, seturi de dinţi artificiali, perii
pentru curăţarea cavităţilor corporale, freze
dentare, aparate dentare, aparate dentare
electrice, scaune stomatologice, proteze
dentare, aparate de diagnosticare pentru uz
medical, pivoţi pentru dinţi artificiali, inele
pentru dentiţie, racletă pentru curăţarea
limbii.
44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, servicii medicale, servicii ale

clinicilor medicale, stomatologie, servicii de
asistenţă medicală, centre de sănătate,
asistenţă medicală, servicii ale clinicilor
medicale, îngrijire medicală, terapie fizică,
chirurgie plastică, servicii de terapie.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06281
(151) 29/09/2017
(732) ZODIACOOL SRL, STR. MIZIL

NR. 17, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI,
700401, ROMANIA

(540)

ZODIACOOL
(591) Culori revendicate:galben

(Pantone 1375), violet (Pantone
267)

(531) Clasificare Viena: 01.13.01;
01.13.10

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi
sociale oferite de către terţi destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06282
(151) 29/09/2017
(732) STANIA CORNELIU, STR. POPA

SAVU, NR. 56, ET. 1, AP. 2, SECT.
1, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

WOW RESTAURANT
& EVENTS

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02

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

41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, servicii
de cluburi, organizarea de congrese şi
conferinte, servicii de discotecă, producţie
de filme, organizarea şi producţia de
spectacole, reprezentaţii teatrale.
43. Restaurante, cafenele, servicii de
baruri, servicii de catering, servicii hoteliere,
cantine, pensiuni.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06283
(151) 29/09/2017
(732) SANLACTA SRL, STR.

PRINCIPALĂ NR. 1, JUDEŢUL
MUREŞ, SÂNTANA DE MUREŞ,
547565, ROMANIA

(540)
GUSTAREA TA!

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi fierte, jeleuri, dulceţuri,

compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06284
(151) 29/09/2017
(732) REINDELIOR SRL-D, STR.

PRINCIPALĂ NR. 1, PAVILION
ADMINISTRATIV, ET. 1, BIROU 2,
JUDEŢUL MUREŞ, SÂNTANA DE
MUREŞ, ROMANIA

(540)
REINDE

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

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte
de carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate,
uleiuri şi grăsimi comestibile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06285
(151) 29/09/2017
(732) CĂTĂLIN-EMIL ARDELEAN, NR.

328, COMUNA CRAIDOROLŢ,
JUDEŢUL SATU-MARE, SAT
ERIU-SÂNCRAI , 447107,
ROMANIA

(540)
Găsiţi transportul ideal

la cel mai bun preţ
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate online şi offline,
gestionarea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
comercializarea produselor proprii şi
ale unor terţi prin diferite forme de
comerţ, inclusiv virtual, servicii de export-
import, servicii oferite de un lanţ
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de magazine, furnizarea de informaţii
publicitare, publicare de texte publicitare,
închirierea de spaţiu publicitar, furnizarea
de servicii publicitare computerizate,
distribuirea de materiale publicitare, de
marketing şi materiale promoţionale
(afişe, pliante, prospecte, material tipărit),
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate, servicii de promovare de
evenimente cultural-artistice şi turistice prin
intermediul website.
38. Telecomunicaţii, servicii de e-mail,
telefonie prin internet.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii, servicii
ale agenţiilor de turism şi anume rezervări
on line (internet) de bilete de avion şi
pachete turistice (excursii), servicii de
închiriere auto (rent a car), servicii de
însoţire a călătorilor, servicii de transport
securizat, servicii de curierat, servicii
de informaţii referitoare la călătorii şi
transporturi de mărfuri oferite de agenţii
şi brokeri de turism, informaţii referitoare
la tarife, orare, modalităţi de transport
şi organizare, servicii specifice agenţiilor
de voiaj, respectiv realizarea rezervărilor
pentru transport.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice,
precum şi servicii de cercetare şi de creaţie
referitoare la acestea, servicii de analiză şi
cercetare în turism şi agrement, crearea şi
menţinere de website, furnizare de motoare
de căutare pe intenet, creare şi menţinere
baze de date.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06286
(151) 29/09/2017
(732) SC SORAL FARM

DISTRIBUTION SRL, ŞOS.
SLOBOZIEI KM. 4, CORP C10,
CAMERA 9, JUDEŢUL GIURGIU,
GIURGIU, ROMANIA

(540)

AMBAR STUDIO
(531) Clasificare Viena: 26.01.18;

27.05.01

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06287
(151) 29/09/2017
(732) ALEXANDRA-IOANA BERDAN,

ALEEA SADOVEANU NR. 42B,
JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, 700489,
ROMANIA

(540)

A+NOIMA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

24.17.07



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
29/09/2017

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

42. Servicii în domeniile ştiinţei şi
tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente, servicii de analiză şi cercetare
industrială.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06289
(151) 29/09/2017
(732) ALMAZ DESIGN MANAGEMENT

SRL, STR. DANIEL CONSTANTIN
NR. 5, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȚTI, ROMANIA

(740) MARK TO MARK INTELECTUAL
PROPERTY OFFICE SRL,
STR.HUEDIN NR.12, BL.D20,
SC.4, ET.2, AP.53, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

ALMAZ
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

18. Genți, valize, geamantane, poșete,
borsete, rucsacuri, portofele, portchei,
portcarturi, umbrele, umbrele de soare,
bastoane, zgărzi, lese și îmbrăcăminte
pentru animale.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06290
(151) 29/09/2017
(732) LUCICA-SIMONA

FIRASTRĂERU, STR.
ASTRELOR NR. 6, JUDEȚUL
ILFOV, POPEȘTI-LEORDENI,
ROMANIA
ALIN-MIHAI FIRASTRĂERU,
STR. ASTRELOR NR. 6,
JUDEȚUL ILFOV, POPEȘTI-
LEORDENI, 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, RO.BU, ROMANIA

(540)

Cofetăria HARISSA din 2008
(531) Clasificare Viena: 25.01.10;

25.01.19; 25.07.20; 25.07.21;
27.05.01; 27.05.02; 27.07.11

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
oferite de cofetărie şi gelaterie, plăcintării,
patiserii, servicii de catering, fast food,
servicii oferite de baruri, cafenele.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06291
(151) 29/09/2017
(732) Steluța Iftimie, STR.

AJUSTORULUI NR. 4, BL. C4, ET.
1, AP. 6, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET ND GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6 A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653,
RO, ROMANIA

(540)

MIHAELA
(531) Clasificare Viena: 02.05.03;

02.05.23; 27.05.01; 27.05.02

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

28. Jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole
de gimnastică și sport, decorațiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa)
35. Publicitate, conducerea și
administrarea afacerilor, consultanță
profesionala în afaceri, servicii de

marketing, servicii de promovare,
comercializarea și regruparea în avantajul
terților a produselor cuprinse în clasa
18, 25, 28, 29, 30 și 32 (exceptând
transportul lor) pentru a permite cliențilot
să le vadă și să le cumpere comod,
prezentarea acestora pentru vânzare prin
toate mijloacele de vânzare cunoscute,
inclusiv online, realizarea de reclame,
anunțuri publicitare, promoții pentru aceste
produse, informații, sfaturi comerciale și
servicii de asistență comercială, servicii de
import-export cu produse de tipul celor
sus menționate, organizare de expoziţii
și târguri în scopuri comerciale și/sau de
publicitate.
41. Educaţie, informaţii referitoare la
educaţie, servicii educaționale, educaţie
online, servicii de predare cursuri,
cursuri prin corespondenţă, examinări
educaționale, instruire, divertisment,
activități culturale, organizarea de
evenimente cu scop educațional, cultural
și/sau sportiv, organizarea de ateliere de
recreative și/sau de formare, organizarea
de competiţii (educaţie sau amuzament),
organizarea expoziţiilor și balurilor pentru
scopuri culturale sau educaţionale,
organizarea de spectacole.
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferentă, servicii de analiză
şi cercetare industrială, proiectare
şi dezvoltare hardware şi software,
consultanţă de software computerizat,
design de software pentru computer,
servicii de consultanță în materie de design
specializat, servicii de design, design
de arte grafice, crearea, mentenanţa si
găzduirea website-urilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06292
(151) 29/09/2017
(732) SC VOCEA PARINTILOR

SRL, STR. POP DE BASESTI
NR. 43-45, CAMERA 7, AP.
1, SECTOR 2, 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, RO.BU, ROMANIA

(540)

VOCEA PĂRINȚILOR
Împreună pentru copiii noștri

(531) Clasificare Viena: 01.03.15;
01.03.18; 27.05.01; 27.05.02

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06293
(151) 29/09/2017
(732) INTERIOR RESOURCES

SERVICES SRL, STR.
IZBICENI NR. 141, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA , BD.
OCTAVIAN GOGA NR. 23, BL.
M106, SC. 4, ET. 4, AP. 117,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, B,
ROMANIA

(540)
4D Optik Gallery.
Glasses & more

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

9. Aparate și instrumente de laborator,
nu de uz medical, echipamente de
laborator optice, instrumente de laborator
(altele decât cele în scopuri medicale),
macroscoape, mese optice, microscoape,
dispozitive optice, amplificatori și
dispozitive de corecție, lasere, ochelari,
ochelari de soare și lentile de contact,
ochelari corectori, aparate pentru curățarea
lentilelor de contact, apărători pentru
ochelari, apărători pentru ochi, brațe de
ochelari, cordoane pentru ochelari, cutii
pentru lentile, cutii pentru lentile de
contact, lentile de contact, lentile pentru
ochelari, lănțișoare pentru ochelari fără
brațe, monocluri, mulaje pentru lentilele
de contact, ochelari, ochelari cu lentile
polarizate, ochelari cu prescripție medicală,
ochelari cu prescripție medicală pentru
înot, ochelari de citit, ochelari de protecție,
ochelari de vedere pentru copii, ochelari
fără brațe, rame de ochelari, rame de
ochelari fără brațe, rame de ochelari
nemontate, rame pentru monocluri, rame
pentru pince-nez-uri, sticle optice, suporturi
pentru ochelari, tocuri de ochelari, tocuri
pentru ochelari de vedere pentru copii,
tocuri pentru ochelari fără brațe, şnururi
pentru ochelari fără brațe, ochelari de
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soare, etuiuri pentru ochelari de soare,
lentile optice pentru ochelarii de soare,
lentile pentru ochelari de soare, lănțișoare
pentru ochelari de soare, ochelari cu
lentile de soare atașabile (clip-on), rame
pentru ochelari de soare, tocuri de ochelari
de vedere, tocuri pentru ochelari de
vedere și de soare, şnururi pentru ochelari
de soare, brațe pentru ochelari, brațe
pentru ochelari de soare, lentile corectoare
(optică), lentile de schimb pentru ochelari,
lentile fără dioptrii pentru corectarea vederii,
lentile oftalmice de sticlă, ochelari de
ghețari, ochelari de soare pe bază de
prescripție, pernuțe de nas pentru ochelari,
piese pentru ochelari, rame de ochelari
fabricate dintr-o combinație de metal și
plastic, rame din metal pentru ochelari,
rame din plastic pentru ochelari, rame
pentru ochelari de vedere și ochelari de
soare, rame pentru ochelari din metal sau
dintr-o combinație de metal și materiale
plastice, rame pentru ochelari din metal
și material sintetice, suporturi de nas
pentru ochelari, suporturi de nas pentru
ochelari de soare, săculeți pentru ochelari,
potențiatoare optice, aparate optice cu
fibră optică (nu de uz medical), aparate
stereoscopice, aparatură de vedere pe
timp de noapte, binocluri (optică), huse
adaptate pentru binocluri, cutii pentru
lame de microscop, lentile optice pentru
cătări, lentil pentru mărit, lupe (optică),
lupe textile, obiective pentru telescoape,
ochelari cu vedere nocturnă, ochelari
de mărire , oculare, telescoape, vizoare
optice, aparate de verificare optică de uz
industrial, aparate optice cu raze infraroșii,
aparate pentru supravegherea țintei
(optice), aparate pentru supravegherea
țintei (telescopice), aparate și instrumente
optice, condensatoare optice, defazoare
optice, deflectoare cu fascicul optic,
filtre optice, filtre optice de sticlă, filtre
pentru dispozitive optice, huse pentru
aparate optice, instrumente optice care

conțin oculare, lanțuri pentru ochelari
și pentru ochelari de soare, lentile,
lentile antireflex, lentile brute, lentile de
contact cosmetice, lentile din material
plastic, lentile interschimbabile, lentile
oftalmologice, lentile optice, obiective
(optică), ochelari inteligenți, oglinzi (optică),
prisme (optică), prisme utilizate în optică,
produse de optică, protecții laterale pentru
ochelari, reflectoare optice, stereoscoape,
sticlă optică, şuruburi micrometrice pentru
instrumente optice, aparate de testare
pentru verificarea dispozitivelor optice,
instrumente optice de măsurare, ochelari
de vedere (articole optice), octante, senzori
optici.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instrumente, aparate,
echipamente și accesorii optice, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu echipamente
sanitare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu instalații sanitare, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
instrumente medicale, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu
instrumente, aparate, echipamente și
accesorii optice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu echipamente sanitare, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu instalații
sanitare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu instrumente medicale, difuzare
de materiale publicitare și promoționale,
difuzarea de materiale publicitare (pliante,
broșuri și material tipărit), difuzarea
publicității pe Internet pentru terți,
distribuire de anunțuri publicitare, distribuire
de eșantioane, distribuire de materiale
publicitare, distribuire de materiale
publicitare (pliante, prospecte, broșuri,
mostre, în special pentru vânzările la
distanță pe bază de catalog) indiferent dacă
sunt transfrontaliere sau nu, distribuire de
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mostre în scopuri publicitare, distribuire
de prospecte în scop publicitar, distribuire
de prospecte și mostre în scopuri
publicitare, distribuire de texte publicitare,
distribuirea de materiale promoționale,
distribuție de fluturași, broșuri, materiale
tipărite și mostre în scop publicitar,
distribuție de produse în scopuri publicitare,
distribuție de prospecte și de mostre,
distribuție și difuzare de materiale
publicitare (pliante, prospecte, material
tipărit, mostre), organizarea distribuției
de mostre publicitare, promovare vânzării
de bunuri și servicii pentru terți prin
distribuirea de materiale tipărite și
organizarea de concursuri promoționale,
promovarea de bunuri și servicii pentru
terți prin distribuirea de carduri de reduceri,
promovarea produselor și serviciilor terților,
prin distribuirea de cupoane, servicii de
difuzare de materiale publicitare, prezentări
de produse și servicii de afișare a
produselor, organizare de prezentări în
scop comercial, organizarea de prezentări
în scopuri publicitare, organizarea și
desfășurarea de prezentări de produse,
prezentare de bunuri si servicii, prezentare
de produse, prezentare de produse
în scopuri promoționale, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de
comunicare pentru vânzarea cu amănuntul,
promovare a vânzărilor prin programe
de fidelizare a clienților, promovarea
produselor și serviciilor terților prin
distribuirea de cupoane, servicii de
fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii
de târguri comerciale și de expoziții
comerciale, coordonare de expoziții în
scopuri comerciale, cordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de demonstrații în scopuri
publicitare, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare,
organizare de evenimente, expoziții, târguri

și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, organizare
de expoziții comerciale, organizare de
expoziții în scopuri comerciale sau
publicitare, organizare de expoziții și
evenimente în scopuri comerciale și
publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale
și de promovare, organizare de târguri
comerciale, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, planificare și organizare de
târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare,
realizare de târguri comerciale, furnizare de
servicii publicitare computerizate, furnizare
de spații publicitare, furnizare de spațiu
pe pagini web pentru promovarea de
produse și servicii, furnizare de spațiu
publicitar în medii electronice, furnizare
și închiriere de spațiu publicitar pe
internet, furnizarea de spațiu publicitar
în publicații periodice, ziare și reviste,
închiriere de spații publicitare, închiriere de
spațiu publicitar online, închiriere de spațiu
publicitar pe internet, închiriere de spațiu
publicitar în broșuri, închiriere de spațiu
publicitar și material publicitar, intermediere
publicitară, marketing comercial (în
afară de comercializare), marketing de
produse, marketing de produse și servicii
pentru alte persoane, marketing pe
internet, marketing pentru evenimente,
marketing promoțional, mostre de produse,
organizare de prezentări în scopuri
publicitare, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, organizare și
coordonare de evenimente promoționale
de marketing pentru terți, organizare și
realizare de evenimente promoționale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizarea de concursuri
în scopuri publicitare, organizarea de
publicitate, plasare de reclame, plasarea
de anunțuri publicitare pentru terți,
promovare a vânzărilor de produse
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și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, promovare de produse și
servicii pentru terți, promovarea afacerii
(publicitate), promovarea comercială,
promovarea produselor și serviciilor
altor persoane prin internet, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților)
prin reclame publicitare, promovarea
vânzărilor, promovarea vânzărilor pentru
terți, publicare de materiale promoționale,
publicare de materiale publicitare,
publicarea de broșuri publicitare,
publicitate, publicitate online, publicitate
pentru terți pe internet, publicitate
prin intermediul mediilor electronice
și îndeosebi prin internet, publicitate
referitoare la produse farmaceutice și
de imagistică in vivo, publicitate și
marketing, publicitate, în special servicii
pentru promovarea de produse, servicii
de promovare, servicii de promovare
și publicitate, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de
publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la afecțiunile medicale,
servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de reclamă și publicitate.
44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni, servicii medicale, consultații
medicale, furnizare de echipamente
medicale, furnizare de servicii medicale,
servicii consultative privind aparate și
instrumente medicale, închiriere de aparate
și instalații în domeniul tehnologiei
medicale, închiriere de echipament medical
și de îngrijire medicală, închiriere de
echipament pentru uz medical, închirierea
echipamentelor medicale, montarea de
lentile optice, servicii de control al
vederii, servicii de informare cu privire la
lentile de contact, servicii de optometrie,
servicii de testare a vederii (opticieni),
stabilirea dioptriilor (servicii medicale),
servicii medicale și de sănătate, servicii
oferite de clinici medicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06294
(151) 29/09/2017
(732) ACTIV PROINVEST SRL, B-

DUL MIHAI EMINESCU NR.
134, JUDEȚUL BOTOȘANI,
BOTOȘANI, ROMANIA

(740) SC MARK TO MARK
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE SRL, STR. HUEDIN
NR. 12, BL. D 20, SC. 4, AP. 53,
SECTOR 4, BUCUREŞTI, 040916,
RO.BU, ROMANIA

(540)

unique RESIDENCE made
to measure apartment

(591) Culori revendicate:maro, auriu
(Pantone 7407C), alb

(531) Clasificare Viena: 02.09.17;
25.01.19; 26.11.11; 26.11.13;
26.11.25; 27.05.01; 27.05.11;
29.01.13

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

35. Publicitate, vânzare la licitație de
bunuri imobiliare, marketing, gestiunea
afacerilor comerciale, administrație
comercială, lucrări de birou, furnizare
de informații de afaceri prin intermediul
unui website, organizarea de evenimente,
expoziții și târguri în scopuri publicitare
sau comerciale, prezentarea produselor
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prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, consultanță în
afaceri, regruparea, în beneficiul terților,
de bunuri diverse (exceptând transportul
lor), permițând clienților să le vadă și
să le achiziționeze cât mai comod,
managementul și administrarea afacerilor.
36. Servicii imobiliare, afaceri imobiliare,
afaceri financiare, managementul
proprietăților imobiliare, administrare de
imobile, asistență în domeniul achizițiilor
imobiliare, cumpărarea și vânzarea de
bunuri imobiliare, închirieri de proprietăți
imobiliare, leasing sau închiriere de clădiri,
furnizare de informații privind bunurile
imobiliare, consultanță imobiliară, acordare
de finanțare pentru dezvoltarea imobiliară.
37. Servicii de construcții, construcții de
clădiri, servicii de dezvoltare imobiliară
(construcții), reparații clădiri, întreținerea
clădirilor, servicii de instalații electrice,
lucrări de instalații sanitare, supervizare de
lucrări de construcții, curățarea clădirilor
[interior], curățarea cladirilor [suprafața
exterioară], închiriere de echipamente
pentru construcții, consultanță pentru
construcții, vopsire, zugrăvit, pentru
suprafețe interioare și exterioare ale
clădirilor, aplicare de tapet, lucrări de
realizare a acoperișurilor, întreținerea
piscinelor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06295
(151) 29/09/2017
(732) MATEI PETRU TIBERIU SRL,

STR. AMARADIA NR. 29,
JUDEȚUL DOLJ, CRAIOVA,
ROMANIA

(540)

PIZZA DE FITZE
(591) Culori revendicate:verde, roșu,

portocaliu, mov, maro, negru

(531) Clasificare Viena: 04.05.02;
04.05.12; 04.05.15; 05.09.17;
18.01.23; 21.01.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.03.15; 29.01.15

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

30. Pizza, pizza refrigerată, pizza
conservată, pizza congelată, pizza
(preparată), pizza preparată, pizza
proaspătă, blaturi de pizza, blat de pizza,
pizza împăturită (calzone), făină pentru
pizza, condimente pentru pizza, amestecuri
de pizza, crustă de pizza, sosuri pentru
pizza, aluat pentru pizza, paste pentru
încorporare în pizza, blaturi de pizza coapte
în prealabil, mâncăruri preparate sub formă
de pizza, preparate pentru pregătirea
blaturilor de pizza, orez, zahăr, miere, sirop
de melasă, sare, muștar, mirodenii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06296
(151) 29/09/2017
(732) VIOREL CHELARIU, STR.

GRAURULUI NR. 7, BL. A1,
SC. 1, ET. 4, AP. 58, JUDEȚUL
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A,
ET. 5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU,
SB, ROMANIA

(540)

HOPAA
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.04

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

43. Restaurante (servirea mesei),
restaurante de delicatese, rezervări
pentru restaurante și mese, restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de restaurant cu servire la pachet, servicii
de local public (alimentație publică), servire
de băuturi alcoolice, servire de alimente
și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servicii de bar cu
servire de vin, servire de alimente și băuturi
pentru oaspeți în restaurante, servicii de
catering, servicii de catering mobil, servicii
de catering în exterior, servicii de catering
pentru firme, serviciu de catering pentru
instituții, servicii de catering pentru școli,
servicii de catering pentru banchete, servicii
de catering pentru petreceri, servicii de
catering pentru spitale, servicii de catering
pentru instituții educaționale, servicii de
consultanță în domeniul cateringului,
servicii de catering pentru case de oaspeți,
servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru conferințe, servicii de

catering pentru petreceri de zile de
naștere, servicii de catering pentru săli,
spații special amenajate pentru expoziții,
servicii de catering pentru spații special
amenajate pentru târguri și expoziții,
cazare temporară, organizare de cazare
temporară, furnizare de cazare temporară,
servicii de cazare temporară, închirieri de
spații de cazare temporară, rezervare pe
internet de cazare temporară, Rezervări de
spații de cazare temporară, Organizare de
mese la hoteluri, Servicii de rezervare a
meselor, Furnizare de
servicii personalizate de planificare a
meselor prin intermediul unui site, hoteluri,
hosteluri, pensiuni, cazare turistică și de
vacanță.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖



ERATĂ 
 

 
 
 
 

Referitor la depozitul M2017/06009, publicat în data de 

26/09/2017, se scoate de la publicare deoarece denumirea mărcii 

este ROD ROMÂNESC. 

 


