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Cereri Mărci publicate în 03/10/2017
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2017 06082 26/09/2017 ANDREI SARBU Residentialist.RO

2 M 2017 06131 26/09/2017 FIERASCU AUREL iSPOT

3 M 2017 06170 26/09/2017 MARIUS-GABRIEL NEAGU OPINIA

4 M 2017 06171 26/09/2017 CLAIM EXPERT GIE claim expert

5 M 2017 06173 26/09/2017 SC TOP DIF SRL Top Q Café

6 M 2017 06174 26/09/2017 TERAPIA S.A. FARINGO INTENSIV
Ameliorează rapid durerea
de gât Reduce inflamația
Ameliorează dificultatea la
înghițire

7 M 2017 06175 26/09/2017 SZOGYENYI SZILARD ERVIN mobilissimo

8 M 2017 06176 26/09/2017 ADRIAN-FLORIN TRASNEA ARCHITECT - BUILDING
DECORATIONS

9 M 2017 06177 26/09/2017 SC RUBIN 2000 IMPORT-
EXPORT SRL

RUBIN creativity success
development

10 M 2017 06178 26/09/2017 SC AMERICAN EXPERIENCE
SRL

Cea mai tare experienţă din
studenţie

11 M 2017 06179 26/09/2017 MM CASTELINI HOUSE SRL CASTELLINI TAILORING

12 M 2017 06180 26/09/2017 SENIOR SOFTWARE AGENCY
SRL

itDepot

13 M 2017 06181 26/09/2017 SC STEREA SRL Beraria Centrul Vechi Calarasi

14 M 2017 06182 26/09/2017 SC NEW ADVERTISING
AGENCY SRL

NEW MEDIA CASTING

15 M 2017 06183 26/09/2017 SC CONTITECH TRANS SRL CTAUTOMOTION

16 M 2017 06184 26/09/2017 SC ROMVAC COMPANY SA GREENVET MASTITRAT

17 M 2017 06185 26/09/2017 SC ROMVAC COMPANY SA GREENVET UGEROCLEAN G

18 M 2017 06186 26/09/2017 ROMVAC COMPANY SA GREENVET UGEROCLEAN S

19 M 2017 06187 26/09/2017 ROHOFER SRL AMAROY Premium Röskaffee
Extra Volles Aroma

20 M 2017 06188 26/09/2017 UNIVERSUM EVENTS SRL CONNECT ROMANIA

21 M 2017 06189 26/09/2017 ANDREI LUPESCU-
ANASTĂSESCU-GHICA

BLANA

22 M 2017 06190 26/09/2017 NORD NATURAL HUB nord natural

23 M 2017 06191 26/09/2017 MARIAN TIBERIUS SIBIU MUSIC FEST
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marca

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2017 06192 26/09/2017 DORIN-MIHAI CODOREAN P.I.K.A.C.I.U.RO

25 M 2017 06193 26/09/2017 VMD DISTRIBUTION SRL VMD DISTRIBUTION

26 M 2017 06194 26/09/2017 ALEXANDRU IOANCEA R CLUBUL REPARACIOSILOR

27 M 2017 06195 26/09/2017 MARIAN TIBERIUS ARIAS

28 M 2017 06196 26/09/2017 SC WORLD TRADING
MARKETS SRL

WTMarkets

29 M 2017 06197 26/09/2017 MIRELLE-CARMEN RĂDOI FUNDAŢIA UNIVERSITARĂ
CAROL I

30 M 2017 06198 26/09/2017 Ionel Toderascu TOD

31 M 2017 06199 26/09/2017 BARSHAKER RO SRL BarShaker

32 M 2017 06200 26/09/2017 MINUS GLUTEN SRL MINUS GLUTEN

33 M 2017 06201 26/09/2017 RADU DAN NECŞULESCU smoorahug - smoothies with
benefits! 2015

34 M 2017 06202 26/09/2017 RAVE DISRUPTIVE NO never oblivion

35 M 2017 06203 26/09/2017 KANATA INVEST
CORPORATION SRL

K.I.C. Kanata Invest Corporation

36 M 2017 06204 26/09/2017 Taizhou Rida Valve Co RIDA
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(210) M 2017 06082
(151) 26/09/2017
(732) ANDREI SARBU, STR.

ZĂGAZULUI NR. 13-19, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 014261,
ROMANIA

(540)

Residentialist.RO
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 29.01.04;
07.01.24; 27.05.12

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

36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06131
(151) 26/09/2017
(732) FIERASCU AUREL, ALEEA

BARAJULUI SADULUI NR. 2, BL.
Z11, SC. 4, AP. 46, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

iSPOT

(591) Culori revendicate:verde, albastru,
alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 26.13.25

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

9. Mecanisme pentru aparate cu preplată,
software (programe) de calculator.
38. Telecomunicaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06170
(151) 26/09/2017
(732) MARIUS-GABRIEL NEAGU,

STR. TAMPA NR. 1, BL. 1C, SC.
A, ET. 5, AP. 34, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

OPINIA
(591) Culori revendicate:albastru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
29.01.04

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

9. Publicaţii electronice descărcabile,
tonuri de apel descărcabile pentru telefoane
mobile, fişiere cu muzică descărcabile,
fişiere cu imagini descărcabile.
16. Hârtie şi carton, produse de
imprimerie, ziare, papetărie, broșuri,
articole de legătorie, fotografii, adezivi
pentru papetărie sau pentru uz casnic,
materiale pentru artişti plastici, articole de
birou (cu excepţia mobilierului), materiale
didactice (cu excepţia aparatelor), pliante,
publicaţii imprimate, reviste (publicaţii
periodice), buletine informative, caractere
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tipografice, clişee tipografice, invitații
(articole de papetărie), albume, almanahuri,
atlase, bannere din hîrtie, bavete din hârtie,
ongleuri (legătorie), suporturi-presă pentru
cărti, semne de carte, cărti, calendare,
stegulețe decorative din hârtie, plicuri din
hârtie sau din carton pentru sticle, cutii
din hârtie sau carton, planșete cu clamă
pentru hârtii, capse de birou, materiale
textile pentru legarea cărților, suporturi
de masă pentru pahare, confecționate
din hârtie, reviste de benzi desenate,
cadre de cules (imprimerie), coperte
(papetărie), blocnotes de birou, furnituri
de desen, instrumente pentru desen,
hărți geografice, desene, reproduceri
grafice (tipărituri), reprezentări grafice
(tipărituri), felicitări, aparate manuale pentru
etichetare, manuale, suporturi pentru halbe
de bere din hârtie sau carton, felicitări
muzicale, oleografii, blocuri (papetărie),
imagini (tipărituri), portrete, instrumente de
scris, hârtie de ambalaj.
28. Cărți de joc.
35. Publicitate, administrare de afaceri,
managementul afacerilor, conducerea
afacerilor, lucrări de birou, strângerea la
un loc, în beneficiul terţilor, a hârtiei și
cartonului, a produselor de imprimerie,
a ziarelor, a produselor de papetarie, a
broşurilor, a articolelor de legătorie, a
fotografiilor, a adezivilor pentru papetărie
sau pentru scopuri casnice, a materialelor
pentru artişti plastici, a articolelor de birou
(cu excepţia mobilierului), a materialelor
didactice (cu excepţia aparatelor), a
pliantelor, a publicaţiilor imprimate, a
revistelor (publicaţiilor periodice), a
buletinelor informative, a cărţilor de joc,
a caracterelor tipografice, a clişeelor
tipografice, a invitaţiilor (articolelor de
papetărie), a albumelor, a almanahurilor,
a atlaselor, a bannerelor din hârtie,
a bavetelor din hârtie, a cărţilor, a
calendarelor, a stegulețelor decorative din
hârtie, a plicurilor din hârtie sau din carton

pentru sticle, a ambalajelor din hârtie sau
din carton pentru sticle, a cutiilor din hârtie
sau carton, a planşetelor cu clemă pentru
hârtii, a capselor de birou, a materialelor
textile pentru legarea cărţilor, a suporturilor
de masă pentru pahare, confecţionate din
hârtie, a revistelor de benzi desenate, a
cadrelor de cules (imprimerie), a coperților
(papetărie), a blocnotes-urilor de birou, a
furniturilor pentru desen, a instrumentelor
pentru desen, a hârtiilor geografice, a
desenelor, a reproducerilor grafice, a
reprezentărilor grafice, a felicitărilor, a
aparatelor manuale pentru etichetare, a
manualelor, a suporturilor pentru halbe de
bere, a felicitărilor muzicale, a oleografiilor,
a blocurilor (papetărie), a imaginilor,
portretelor, a instrumentelor de scris, a
hârtiei de ambalaj (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă
și să le achiziţioneze cât mai comod,
aceste servicii putând fi asigurate de
magazine en-gros sau en-detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al
emisiunilor de teleshopping, publicare de
texte publicitare, concepere de material
publicitar, difuzare de anunţuri publicitare,
previziuni economice, servicii de agenții
de import-export, publicitate on-line într-
o reţea informatizată, furnizarea unei
pieţe on-line pentru cumpărătorii și
vânzătorii de bunuri și servicii, sondaje de
opinie, organizare de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizare
de târguri în scopuri comerciale și
publicitare, recrutare de personal, servicii
de fotocopiere, servicii de comparare a
prețurilor, închiriere de material publicitar,
redactare de scenarii pentru scopuri
publicitare, optimizarea motoarelor de
căutare pentru promovarea vânzărilor,
reactualizarea materialelor publicitare,
actualizare și administrare de informaţii
în registre, optimizarea traficului pe
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site, prelucrare de texte, redactare de
texte publicitare, informaţii pentru afaceri,
investigaţii pentru afaceri.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive și culturale, traducere
și interpretare, organizarea de concursuri
(educaţie sau divertisment), organizarea de
expoziţii în scopuri culturale sau educative,
organizare de competiţii sportive,
organizare de baluri, organizarea de parade
de modă pentru amuzament, fotografiere,
fotoreportaje, prezentări de spectacole în
direct, publicare de texte, altele decât
textele publicitare, publicare de cărți,
scriere de scenarii, redactare de scenarii,
nu în scopuri publicitare, înterpretarea
limbajului semnelor, subtitrare, organizarea
și conducerea de simpozioane și seminarii,
organizarea și conducerea de workshop-
uri, publicarea on-line de cărți și
reviste electronice, furnizarea de publicaţii
electronice, care nu pot fi descărcate,
punerea la dispoziţie de muzică digitală
(fără posibilitatea de descărcare) pe
Internet, furnizare de materiale video on-
line, nedescărcabile.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06171
(151) 26/09/2017
(732) CLAIM EXPERT GIE , STR.

CALEA GRIVIȚEI NR. 355-357,
CLĂDIRE ANEXA, PARTER,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53,
SC. A, PARTER, AP. 1, JUD.
ILFOV, SNAGOV, IF, ROMANIA

(540)

claim expert
(591) Culori revendicate:roșu, negru

(531) Clasificare Viena: 05.07.02;
05.07.03; 26.11.12; 27.05.01;
27.05.04; 29.01.12

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Servicii de evaluare a riscului de
asigurare și a pagubelor, servicii de
constatare și evaluare pagube.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06173
(151) 26/09/2017
(732) SC TOP DIF SRL, STR.

PELENDAVA NR. 27, JUDEȚUL
DOLJ, CRAIOVA, ROMANIA

(540)

Top Q Café
(591) Culori revendicate:negru, galben,

maro

(531) Clasificare Viena: 05.07.01;
26.04.18; 27.05.01; 29.01.13

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

30. Cafea.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06174
(151) 26/09/2017
(732) TERAPIA S.A., STR. FABRICII

NR. 124, JUDEȚUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

(540)

FARINGO INTENSIV
Ameliorează rapid

durerea de gât Reduce
inflamația Ameliorează
dificultatea la înghițire

(591) Culori revendicate:alb, vișiniu, roz,
roșu, albastru, portocaliu, negru

(531) Clasificare Viena: 02.01.01;
02.01.23; 26.01.06; 26.13.01;
26.13.25; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

5. Produse farmaceutice și veterinare,
suplimente alimentare și nutritive, produse
igienice pentru medicină, substanțe
dietetice de uz medical, alimente
pentru sugari, plasturi și materiale
pentru pansamente, materiale pentru
plombarea dinților și pentru mulaje dentare,
dezinfectanți, produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, erbicide.
35. Publicitate, acțiuni de promovare,
gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06175
(151) 26/09/2017
(732) SZOGYENYI SZILARD ERVIN,

STR. C-TIN TITEL PETRESCU
NR. 7, AP. 5/C, JUDEȚUL TIMIȘ,
TIMIȘOARA, ROMANIA

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

(540)

mobilissimo
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02

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

38. Telecomunicatii, transmitere
electronică de știri, trimitere de mesaje
prin intermediul unui site web, furnizare de
acces la conținut, site-uri și portaluri de
internet.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06176
(151) 26/09/2017
(732) ADRIAN-FLORIN TRASNEA,

STR. MOLIDULUI NR. 21, BL.
B32, AP. 1, BRAȘOV, ROMANIA

(540)
ARCHITECT - BUILDING

DECORATIONS
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:

19. Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcţii, asfalt, smoală şi bitum,
construcţii nemetalice transportabile,
monumente (cu excepţia celor din metal),
solicităm protecție pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06177
(151) 26/09/2017
(732) SC RUBIN 2000 IMPORT-

EXPORT SRL, STR. FINLANDA
NR. 2, DEMISOL, SECTOR 1,
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)

RUBIN creativity
success development

(591) Culori revendicate:negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

(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).
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39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06178
(151) 26/09/2017
(732) SC AMERICAN EXPERIENCE

SRL, BD. MIHAI VITEAZU NR. 33,
BL. D3, AP. 30, JUDEŢUL SĂLAJ,
ZALĂU, ROMANIA

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

(540)
Cea mai tare experienţă

din studenţie
(511) Produse si/sau servicii grupate pe

clase:
9. Aparate şi instrumente de uz
ştiinţific, nautic, topografic, pentru
fotografie, cinematografie, optică, cântărire,
măsurare, semnalizare, verificare,
salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii,
suporturi magnetice de înregistrare, discuri
acustice, mecanisme pentru aparate care
funcţionează cu fise, case de marcat,
maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare,
echipament pentru stingerea incendiilor
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de

produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 învăţămant
(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalaj caractere tipografice, forme
de tipar (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea 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).
43. Restaurante şi cazare temporară
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare,
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale, servicii
din agricultură, horticultură şi silvicultură
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
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servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06179
(151) 26/09/2017
(732) MM CASTELINI HOUSE SRL,

STR. BUCIUM NR. 5, SC. 4,
AP. 45, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, ROMANIA

(540)

CASTELLINI TAILORING
(591) Culori revendicate:alb, negru, roşu

(531) Clasificare Viena: 24.17.02;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06180
(151) 26/09/2017
(732) SENIOR SOFTWARE

AGENCY SRL, BD. TUDOR
VLADIMIRESCU NR. 45, ET.
1, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL
DECEBAL NR. 17, BL. S16, SC.
2, ET. 3, AP. 30, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

itDepot
(591) Culori revendicate:negru,

portocaliu

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.09; 27.05.10; 27.05.12;
29.01.12

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

35. Servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu echipamente electronice,
servicii de comerț electronic, și anume
furnizarea de informații despre produse
prin rețele de telecomunicații în scopuri
publicitare și de vânzare, comerţ cu
amănuntul şi ridicata, Comert şi servicii
de informare a consumatorilor, publicitate
online, publicitate, inclusiv publicitatea
online în rețele informatice, regruparea în
folosul cumpărătorilor a
produselor diverse (cu excepţia
transportului lor), pentru a permite acestora
să le compare și să le cumpere comod.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06181
(151) 26/09/2017
(732) SC STEREA SRL, STR.

DOBROGEI NR. 9, JUDEŢUL
CĂLĂRAŞI, CĂLĂRAŞI,
ROMANIA

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

(540)

Beraria Centrul Vechi Calarasi
(591) Culori revendicate:albastru, auriu,

negru, alb

(531) Clasificare Viena: 09.01.10;
24.01.07; 24.01.15; 24.09.02;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.14

(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 (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi şi sucuri
din fructe, siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la
Nisa).

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
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 06182
(151) 26/09/2017
(732) SC NEW ADVERTISING

AGENCY SRL, STR. 1 MARTIE
NR. 93, JUDEŢUL ILFOV,
COMUNA CIOROGÂRLA,
ROMANIA

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

(540)

NEW MEDIA CASTING
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

27.05.02
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(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).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06183
(151) 26/09/2017
(732) SC CONTITECH TRANS SRL,

STR. FELDIOAREI NR. 456,
JUD. BRAŞOV, COM. HĂLCHIU,
ROMANIA

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

(540)

CTAUTOMOTION
(591) Culori revendicate:albastru, gri

(531) Clasificare Viena: 03.01.01;
03.01.16; 03.01.24; 27.05.01;
29.01.12

(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).
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06184
(151) 26/09/2017
(732) SC ROMVAC COMPANY SA,

SOS. CENTURII, NR. 7, JUD.
ILFOV, ORAŞ VOLUNTARI,
077190, ROMANIA

(540)
GREENVET MASTITRAT

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06185
(151) 26/09/2017
(732) SC ROMVAC COMPANY SA,

SOS. CENTURII, NR. 7, JUD.
ILFOV, ORAŞ VOLUNTARI,
077190, ROMANIA

(540)
GREENVET UGEROCLEAN G

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06186
(151) 26/09/2017
(732) ROMVAC COMPANY SA, ŞOS.

CENTURII NR. 7, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ROMANIA

(540)
GREENVET UGEROCLEAN S

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

5. Produse farmaceutice şi veterinare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06187
(151) 26/09/2017
(732) ROHOFER SRL, STR. NICOLAE

BĂLCESCU, JUDEŢUL ALBA,
ALBA IULIA, ROMANIA

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

(540)

AMAROY Premium Röskaffee
Extra Volles Aroma

(591) Culori revendicate:vişiniu, auriu,
maro

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 09.01.10;
27.03.15; 05.07.01; 11.03.04

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

35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, strângerea la
un loc în beneficiul terţilor a unor
produse diverse respectiv cafea (exceptând
transportul), pentru a le permite clienţilor
şi|a le vadă şi să le achizitioneze cât
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros şi en detail, prin
cataloage de vânzare, prin corespondenţa
sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul siteurilor web sau al
emisiunilor de teleshopping.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06188
(151) 26/09/2017
(732) UNIVERSUM EVENTS SRL, STR.

PITAR MOŞ NR. 6, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) VOX LEGIS CONSULT SRL ,
CALEA VITAN NR. 106, BL. V40,
SC. 3, ET. 3, AP. 69, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, B, ROMANIA

(540)

CONNECT ROMANIA
(591) Culori revendicate:alb, negru, bleu

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.02; 15.07.01
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

7. Maşini automate de 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,
echipamente pentru tratarea informaţiei
şi calculatoare, extinctoare. (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse/
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, papetărie şi articole
de birou, cu excepţia mobilierului, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale
pentru artişti şi desen, pensule, material
didactic sau pentru învătământ(cu excepţia
aparatelor), coli de pastic, pelicule şi saci
pentru ambalaje şi ambalare, caractere
tipografice, forme de tipar.
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).
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse/
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile stiintei
şi tehnologiei precum cercetarea şi
proiectarea aferenta, servicii de analiză

şi cercetare industrială, proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.(Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse/
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06189
(151) 26/09/2017
(732) ANDREI LUPESCU-

ANASTĂSESCU-GHICA, STR.
ION BERINDEI NR. 2, BL. OD47,
SC. A, AP. 24, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

BLANA
(531) Clasificare Viena: 27.05.01;

26.04.18

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului.
35. Publicitate, conducerea şi
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06190
(151) 26/09/2017
(732) NORD NATURAL HUB, STR.

MIHAI ROMANUL NR. 19,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ NAPOCA,
ROMANIA

(540)

nord natural
(591) Culori revendicate:portocaliu,

negru, alb

(531) Clasificare Viena: 29.01.13;
27.05.01; 27.05.09

(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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca şi sago, făină şi
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultura,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, rasaduri şi seminţe
pentru plantare.
32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06191
(151) 26/09/2017
(732) MARIAN TIBERIUS, STR.

HERMAN OBERTH NR. 2, SC.
A, AP. 2, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
SIBIU MUSIC FEST

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

41. Prezentare de concerte, prezentare
de concerte muzicale, divertisment de
tipul concertelor, organizare și coordonare
de concerte, realizare, coordonare și
organizare de concerte, organizare și
coordonare de concerte muzicale, concerte
de muzică în direct, servicii de furnizare
de divertisment sub formă de concerte
în direct, organizare și coordonare de
întâlniri în domeniul divertismentului,
servicii de cluburi de fani (divertisment),
publicarea de materiale multimedia
online, publicare de recenzii online în
domeniul divertismentului, furnizare de
publicații electronice online nedescărcabile
în domeniul muzicii, organizare de
conferințe, organizare de conferințe
referitoare la divertisment, organizare
de conferințe în materie de activități
culturale, organizarea concursurilor de
divertisment, organizare de concursuri
muzicale, divertisment, informaţii în materie
de divertisment, divertisment televizat,
organizarea de expoziţii în scopuri
culturale sau educative, organizarea
de spectacole (servicii de impresariat),
organizarea şi conducerea de workshop-
uri, proiecţii de filme cinematografice,
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publicare de cărţi, planificarea de recepţii
(divertisment), organizarea şi conducerea
de seminarii, închirierea de decoruri pentru
spectacole, organizare de spectacole
muzicale, organizare de spectacole vizuale,
organizare și prezentare de spectacole
în direct, reprezentații de muzică live,
spectacole cu muzică în direct, spectacole
în direct susținute de trupe muzicale,
reprezentații în direct susținute de grupuri
muzicale, concerte în direct susținute de
formații muzicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06192
(151) 26/09/2017
(732) DORIN-MIHAI CODOREAN, NR.

98, JUD. BISTRIŢA NĂSĂUD,
CAIANU MIC, 427025, ROMANIA

(740) CABINET DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ VLAD ANDA,
STR. PORII NR. 152, BL. C7, SC.
3, AP. 96, JUDEŢUL CLUJ, SAT
FLOREŞTI

(540)
P.I.K.A.C.I.U.RO

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

9. Aparate și instrumente
științifice, nautice, geodezice, fotografice,
cinematografice, optice, de cântărire, de
măsurare, de semnalizare, de control
(verificare), de siguranță (salvare) și
didactice, aparate si instrumente pentru
conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor, suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice,
discuri compacte, DVD-uri și alte suporturi
digitale de înregistrare, mecanisme pentru
aparate cu preplată, case de marcat, mașini
de calculat, echipamente pentru tratarea

informației și calculatoare, software de
calculator, extinctoare.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06193
(151) 26/09/2017
(732) VMD DISTRIBUTION SRL,

STR. CORNELIU COPOSU NR.
100, CAMERA 1, JUD. DOLJ,
CRAIOVA, ROMANIA

(540)

VMD DISTRIBUTION
(591) Culori revendicate:portocaliu,

negru

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.22; 29.01.12

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

35. Servicii ale camerei de comerț pentru
promovarea comerțului, consultanță privind
comerțul în barter, servicii de consultanță
privind comerțul internațional, furnizare
de informații privind comerțul exterior,
administrarea afacerilor magazinelor de
comerț cu amănuntul, furnizarea de
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informații referitoare la comerțul exterior,
servicii de publicitate pentru promovarea
comerțului electronic, gestiunea afacerilor
de comerț cu amănuntul pentru terți,
servicii ale camerelor de comerț
pentru promovarea afacerilor, publicitate,
administrație comercială.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06194
(151) 26/09/2017
(732) ALEXANDRU IOANCEA, STR.

PESCARILOR NR. 40, BL.
BM16, SC. D, ET. 1, AP. 40, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
ROMANIA

(540)

R CLUBUL REPARACIOSILOR
(591) Culori revendicate:roşu, albastru,

galben, verde

(531) Clasificare Viena: 24.07.23;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.21;
29.01.14

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

37. Construcţii, reparaţii, instalaţii.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06195
(151) 26/09/2017
(732) MARIAN TIBERIUS, STR.

HERMAN OBERTH NR. 2, SC.
A, AP. 2, JUDEŢUL SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
ARIAS

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

41. Disc jockeys pentru petreceri
și evenimente speciale, prezentare de
spectacole în direct susținute de o formație
muzicală, servicii de divertisment sub
formă de spectacole susținute de o
formație muzicală, servicii de divertisment
prestate de artiștii interpreți, demonstrații
în direct pentru divertisment, organizare
de demonstrații în scopuri culturale,
demonstrații în scop de instruire, servicii
de disk jockey, divertisment de tipul
concertelor, concerte în direct susținute de
formații muzicale, servicii de divertisment
sub formă de reprezentații tip concert,
servicii de divertisment furnizate de grupuri
muzicale, reprezentații în direct susținute
de grupuri muzicale.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖
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(210) M 2017 06196
(151) 26/09/2017
(732) SC WORLD TRADING MARKETS

SRL, STR. DR. RÂUREANU
NR. 4, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

WTMarkets
(591) Culori revendicate:albastru,

bleumarin, gri, alb, negru

(531) Clasificare Viena: 01.05.01;
01.05.12; 01.13.01; 01.13.15;
27.05.02; 29.01.14

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

36. Asigurări, afaceri financiare, monetare,
afaceri imobiliare.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06197
(151) 26/09/2017
(732) MIRELLE-CARMEN RĂDOI,

STR. MATEI VOIEVOD NR.
39-41, ET. 6, AP. 13, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

FUNDAŢIA
UNIVERSITARĂ CAROL I

(591) Culori revendicate:bleumarin, alb

(531) Clasificare Viena: 20.01.03;
20.07.01; 20.07.02; 29.01.12

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

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

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06198
(151) 26/09/2017
(732) Ionel Toderascu, STR. EREMIA

GRIGORESCU NR. 437,
COMUNA IVEȘTI, GALAȚI,
ROMANIA

(540)

TOD
(591) Culori revendicate:verde, negru,

portocaliu
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(531) Clasificare Viena: 05.05.20;
05.05.21; 09.01.09; 09.05.02;
27.05.01; 27.05.05; 29.01.13

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

24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie
de pat, perdele din materiale textile sau
plastice.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06199
(151) 26/09/2017
(732) BARSHAKER RO SRL, STR.

PICTOR NICOLAE GRIGORESCU
NR. 4, JUDEŢUL BIHOR,
ORADEA, ROMANIA

(740) SC INTELECT SRL, B-DUL
DACIA NR.48, BL.D-10, AP.3,
JUD. BIHOR, ORADEA, 410346

(540)

BarShaker
(531) Clasificare Viena: 11.03.02;

11.03.03

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, inclusiv în regim de franciză,
administraţie comercială, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale, organizare de
evenimente.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06200
(151) 26/09/2017
(732) MINUS GLUTEN SRL, STR.

PĂDURII NR. 32, ET. 4, AP. 16,
JUD. CLUJ, FLOREŞTI, 407280,
ROMANIA

(540)

MINUS GLUTEN
(591) Culori revendicate:galben

(Pantone 123C)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 27.05.11; 29.01.02

(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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca și sago, făină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată comestibilă,
zahăr, miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheață.
39. Transport, ambalare şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
42. Servicii științifice și tehnologice,
precum și servicii de cercetare și de
creație, referitoare la acestea, servicii
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de analiză și cercetare industrială,
crearea și dezvoltarea calculatoarelor și a
programelor de calculator.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06201
(151) 26/09/2017
(732) RADU DAN NECŞULESCU,

STR. DINU VINTILĂ NR. 6B,
BLOC 2, SC. E, AP. 8, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SCPPI ,
CALEA 13 SEPTEMBRIE NR.
90, BIROUL 1.02, SECTOR
5, BUCUREŞTI, 050726, B,
ROMANIA

(540)

smoorahug - smoothies
with benefits! 2015

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 26.04.09; 26.04.17;
26.04.18; 27.07.01; 26.13.01

(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.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de
cafea, orez, tapioca, sago, făină şi

preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi cofetărie, îngheţată comestibilă,
zahăr ,miere, sirop de melasă, drojdie,
praf de copt, sare, muştar, oţet, sosuri
(condimente), mirodenii, gheaţă.
31. Produse agricole, de acvacultură,
horticole şi forestiere, brute şi neprelucrate,
animale vii, fructe şi legume proaspete,
plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ, cereale şi seminţe crude
şi neprocesate, bulbi, răsaduri şi seminţe
pentru plantare.

32. Bere, ape minerale şi carbogazoase şi
alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi
sucuri de fructe, siropuri şi alte preparate
pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06202
(151) 26/09/2017
(732) RAVE DISRUPTIVE, STR.

ARMONIEI NR. 20A, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

NO never oblivion
(591) Culori revendicate:albastru

(Pantone 660C), galben (Pantone
1235C), roşu (Pantone 1788C)

(531) Clasificare Viena: 27.05.01;
27.05.02; 29.01.14; 05.05.20;
27.05.08
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(511) Produse si/sau servicii grupate pe
clase:

25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole
care servesc la acoperirea capului.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06203
(151) 26/09/2017
(732) KANATA INVEST

CORPORATION SRL, STR.
BRAŞOV NR. 40, JUD. CLUJ,
CLUJ NAPOCA, ROMANIA

(740) VLAD I. ANDA CABINET DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
STR. PORII, NR. 152, AP. 96,
JUDETUL CLUJ, SAT FLORESTI,
ROMANIA

(540)

K.I.C. Kanata
Invest Corporation

(591) Culori revendicate:gri, verde

(531) Clasificare Viena: 29.01.12;
27.05.01; 27.05.02; 07.01.24;
26.02.07

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

6. Metale comune și aliajele lor, minereuri,
materiale metalice pentru edificare
și construcții, construcții transportabile
metalice, cabluri și fire metalice neelectrice,
mici articole de fierărie, case de bani,

containere metalice pentru depozitare sau
transport.
19. Materiale de construcție nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru
construcție, asfalt, smoală și bitum,
constructii transportabile nemetalice,
monumente nemetalice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor
comerciale, administrație comercială,
lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentație publică, servicii
de cazare temporară.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖

(210) M 2017 06204
(151) 26/09/2017
(732) Taizhou Rida Valve Co, YONGAN

ROAD, HAIRUN STREET NR. 8,
ZHEJIANG, SANMEN COUNTY,
CHINA

(540)
RIDA

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

6. Ţevi din metal, valve din metal, fitinguri
(conectori) de ţevi din metale, îmbinări
de ţevi din metal, obineţi din metal
(fără componente de echipamente şi de
maşinărie), piese de conducte din metal,
componente metalice pentru construcţie,
şuruburi metalice, scurgeri metalice pentru
apă.

❖❖❖❖❖❖❖❖❖


