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Cereri Mărci publicate în 02/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05554 26/07/2021 ASOCIATIA ROMANA DESPRE

MANCARE
CU BUN GUST

2 M 2021 05555 26/07/2021 CINTRO COM SRL LITL

3 M 2021 05556 26/07/2021 S.C. I.R. COLOURS PROD
S.R.L.

IR colours

4 M 2021 05557 26/07/2021 DORRA FASHION ONLINE SRL Dorra Fashion

5 M 2021 05558 26/07/2021 GHEORGHE OPREA NAKED KITCHEN & BEACH
BAR

6 M 2021 05559 26/07/2021 3D PORTAL S.R.L. VECTOR DENTAL

7 M 2021 05560 26/07/2021 TURISM COVASNA SA C COVASNA COMPLEX
BALNEAR

8 M 2021 05561 26/07/2021 TURISM COVASNA SA C TURISM COVASNA

9 M 2021 05562 26/07/2021 TURISM COVASNA SA C CĂPRIOARA SPA &
WELLNESS RESORT

10 M 2021 05563 26/07/2021 TURISM COVASNA SA C CENTRUL BALNEAR
COVASNA PREVENŢIE -
TRATAMENT - RECUPERARE

11 M 2021 05564 26/07/2021 TURISM COVASNA SA C CERBUL COMPLEX
BALNEAR

12 M 2021 05565 26/07/2021 TURISM COVASNA SA C CAMPING VALEA ZÂNELOR

13 M 2021 05566 26/07/2021 PLEMARCON SRL Rai's flowers

14 M 2021 05567 26/07/2021 S.C. FOCUS TRAINING &
COACHING SRL

HR Design

15 M 2021 05568 26/07/2021 SORIN IONUT COJOCARU kopt Din cuptor in farfurie

16 M 2021 05569 26/07/2021 INNOVATION OM IT GRUP
S.R.L

Penman Fiecare cuvânt
contează!

17 M 2021 05570 26/07/2021 SEBASTIAN FEJES-SAVA SED INTERIOR DESIGN

18 M 2021 05570 26/07/2021 SEBASTIAN FEJES-SAVA SED INTERIOR DESIGN

19 M 2021 05571 26/07/2021 SC RECUPERARE
CARDIOVASCULARA SRL

cardio center excelenta in
cardiologie

20 M 2021 05572 26/07/2021 DON RADOS WORLD SRL MB by Motobiker

21 M 2021 05573 26/07/2021 DAB EAT INVEST S.R.L. OPA!-OPA!

22 M 2021 05574 26/07/2021 PROBIO ECO EXPERT SRL REŢEAUA MEDICALĂ PRO BIO
DEVOTATĂ SĂNĂTĂŢII TALE
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
23 M 2021 05575 26/07/2021 KONTUR EFFECT SRL Kontur BEAUTY LABS

24 M 2021 05576 26/07/2021 AUTO AS INTERNATIONAL SRL PIESE AUTO AS

25 M 2021 05577 26/07/2021 SIMPLARIS SRL simplera

26 M 2021 05578 26/07/2021 MIHAELA GRELUŞ PRO TRIBAL OUTLET

27 M 2021 05579 26/07/2021 SC KLINTENSIV SRL iKuratenie
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(210) M 2021 05554
(151) 26/07/2021
(732) ASOCIATIA ROMANA DESPRE

MANCARE, C. C. ARION 15,
SECTOR 1, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
CU BUN GUST

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

35. Promovarea comercială, servicii de
promovare comercială, promovare de
evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, servicii de publicitate pentru
promovarea vânzării de băuturi, promovarea
vânzării de servicii (în numele terților) prin
reclame publicitare, organizare de expoziții și
târguri comerciale în scopuri comerciale și
de promovare, furnizarea de spațiu pe pagini
web pentru promovare de produse și servicii,
promovare a vânzărilor de produse și servicii
ale terților prin evenimente promoționale, servicii
de consultanță în afaceri privind promovarea
campaniilor de strângere de fonduri, servicii
de publicitate pentru promovarea sensibilizării
publicului cu privire la problemele și inițiativele
de mediu, servicii de vânzare de alimente
prin magazine de desfacere cu amănuntul
fără personal, informare cu privire la produse
de consum în legătură cu alimente sau
băuturi, servicii de consultanță în afaceri privind
organizarea campaniilor de strângere de fonduri,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță

comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii de
consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse, servicii de consultanță comercială
cu privire la deschiderea de restaurante,
consultanță în afaceri, în domeniul transportului
și al livrărilor, consultanță în domeniul
managementului industrial inclusiv analize cost-
beneficiu, furnizare de informații comerciale
referitoare la industria agricolă, servicii de
consultanță comercială în sectorul agricol,
furnizare de informații comerciale pe internet,
prin rețea prin cablu sau prin alte mijloace
de transfer de date, furnizare de informații
despre produse de larg consum prin internet,
furnizarea de informații de piață referitoare la
produsele de consum, regruparea în avantajul
terţilor a produselor din clasa 29, 30, 31, 32,
33 (cu excepţia transportului lor) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu produse alimentare, servicii de
vânzare cu amănuntul în domeniul alimentației,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
delicatese, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu diverse tipuri de carne, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu diverse
tipuri de carne, administrare a afacerilor pentru
puncte de vânzare cu amănuntul, demonstrație
de vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online în
scopuri publicitare, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse, organizare de lansări de produse,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
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prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu produse de
cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu produse de cofetărie, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
ciocolată, servicii de vânzare cu ridicată în
legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu cutii de abonament
care conțin bomboane de ciocolată, organizarea
de târguri comerciale, organizare de târguri
în scopuri comerciale, promovare de târguri
în scop comercial, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu înghețată, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu înghețată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu ciocolată, organizare de târguri cu scop
comerciale, servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentatiei, demonstraţii cu produse,
organizarea de expoziţii, târguri, prezentări de
produse în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de prezentări în scop promoţional,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu băuturi nealcoolice, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu bere, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondenţă în legătură cu
berea, servicii de vânzare cu amănuntul prin

catalog în legătură cu berea, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu bere,
servicii de târguri comerciale şi de expoziţii
comerciale., servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentaţiei, managementul proiectelor
de afaceri, elaborare de rapoarte pentru proiecte
de afaceri, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți).
41. Servicii de consultanță cu privire la
publicarea de texte scrise, servicii de consultanță
cu privire la educație și instruire, consultanță
legată de formarea în materie de competențe
profesionale, furnizare de servicii educaționale
referitoare la subiecte de ecologie, organizare
de gale, organizare de festivaluri, organizare de
festivaluri pentru divertisment, divertisment de
tipul festivalurilor etnice, organizare de festivaluri
în scopuri recreative, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de festivaluri în
scopuri educaționale, organizare de festivaluri
în scopuri culturale, organizare de festivaluri în
scopuri educative, organizare de festivaluri în
scop educativ, servicii de festivaluri muzicale,
organizare de festivaluri pentru scopuri de
divertisment, organizarea de ateliere recreative
(divertisment), ateliere organizate în scopuri
culturale, organizarea de concerte în direct
susţinute de formaţii muzicale, coordonare de
activităţi culturale, coordonare de activităţi de
divertisment, coordonare de expoziţii cu scop
educativ, coordonare de expoziţii în scopuri de
divertisment, coordonare de expoziţii în scopuri
recreative, organizare de conferinţe (instruire),
organizare de evenimente de divertisment şi
evenimente culturale, organizare de întâlniri în
scopuri recreative, organizare de întâlniri pe
teme de educaţie, organizare de prezentări în
scop de instruire, organizare de prezentări cu
scopuri educative, organizare de prezentări în
scopuri culturale, organizare de prezentări în
scopuri recreative, organizare de reprezentaţii
în direct cu scop cultural sau de divertisment,
organizare şi coordonare de evenimente de
divertisment, organizare şi realizare de târguri cu
scop cultural sau educaţional, publicare de cărţi
şi periodice electronice online, publicare de texte
şi imagini, inclusiv în format electronic, altele
decât cele în scopuri publicitare, organizare
de tururi ghidate la obiective culturale în
scopuri educative, organizare de tururi ghidate
(instruire), servicii de pregătire (educaţie) şi
instruire, servicii de recreere şi instruire,
organizare de seminarii de instruire, organizare
de demonstraţii în scop de instruire, organizare
de evenimente culturale şi artistice, organizare
de evenimente sportive şi culturale comunitare,
coordonare de evenimente culturale, organizare
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de conferinţe educaţionale, organizare de
reuniuni şi conferinţe, organizare de seminarii şi
conferinţe, realizare, coordonare şi organizare
de conferinţe cu scop educativ, organizare de
congrese şi de conferinţe în scopuri culturale
şi educative, consultanţă privind organizarea
de competiţii culinare, servicii de educaţie
referitoare la arta culinară, servicii de consultanţă
în domeniul competiţiilor culinare, organizare
de evenimente dedivertisment şi evenimente
culturale, organizare de reprezentaţii în
direct, organizare de evenimente ulturale şi
artistice, educație, instruire, organizare de
conferințe, servicii de conferințe, organizarea
și conducerea de conferințe, organizare de
reuniuni și conferințe, organizare de seminarii
și conferințe cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizare de cicluri de
conferințe cu scop cultural, educativ sau
de divertisment, organizarea de conferințe
educaționale anuale, organizare și coordonare
de conferințe și congrese cu scop cultural,
educativ sau de divertisment, organizare
și coordonare de conferințe, congrese și
simpozioane cu scop cultural, educativ sau de
divertisment, elaborarea de materiale didactice
distribuite la conferințele profesionale, servicii de
consultanță și informare referitoare la pregătirea,
coordonarea și organizarea de conferințe,
organizare de ceremonii de decernare de premii,
organizare de ceremonii de decernare de premii
pentru recunoașterea meritelor, organizare de
gale cu scop cultural, educativ sau de
divertisment, servicii de consiliere și informare
privind cariera (asistență educațională și de
instruire), consultanță în domeniul formării și
perfecționării (instruire), servicii de consultanță
în domeniul educației antreprenoriale, elaborare
de manuale educative, furnizare online de reviste
cu articole pe teme generale care nu pot fi
descărcate, publicarea de materiale multimedia
online cu excepţia textelor publicitare, informaţii
în domeniul educaţiei furnizate on-line dintr-
o baza de date computerizata sau de pe
internet, cursuri de instruire în tabere educative,
orientare profesională (consiliere în domeniul
educației sau formării), publicare de materiale
educative, publicare de cărți educative, publicare
de texte educative, publicare de materiale
educative tipărite, servicii de consultanță privind
subiecte academice, intervievarea personajelor
contemporane în scopuri educative, tabere
de vară (divertisment și educație), organizare
de activități educative pentru tabere de vară,
organizare și realizare de târguri cu scop cultural
sau educațional, organizare de congrese și
de conferințe în scopuri culturale și educative,

servicii de pregătire în domeniul managementul
proiectelor.
43. Consiliere în domeniul culinar, consultaţii
privind reţetele de gătit, furnizare de informaţii
cu privire la prepararea alimentelor şi băuturilor,
furnizare de informaţii sub formă de reţete
de băuturi, pregătirea mâncărurilor şi a
băuturilor, pregătirea şi furnizare de alimente
şi băuturi destinate consumului imediat, servicii
în domeniul gustărilor, servire de mâncare
destinată consumului imediat, restaurante
(servirea mesei), servicii de consultanţă în
domeniul artelor culinare, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), furnizarea de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servire
de alimente și băuturi, asigurarea de hrană și
băuturi, pregătirea mâncărurilor și a băuturilor,
servicii de ospitalitate (alimente și băuturi),
servicii constând în furnizarea de băuturi,
furnizare de informații sub formă de rețete de
băuturi, servire de alimente și băuturi pentru
oaspeți în restaurante, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servire de alimente și băuturi în restaurante
și baruri, pregătirea și furnizare de alimente și
băuturi destinate consumului imediat, furnizare
de informații cu privire la prepararea alimentelor
și băuturilor, servicii de informare, de consiliere
și de rezervare în legătură cu furnizarea
de alimente și băuturi, servicii de catering
pentru spații special amenajate pentru târguri și
expoziții, servicii de catering pentru săli spații
special amenajate pentru expoziții, consiliere în
domeniul culinar, consultații privind rețetele de
gătit, servicii de restaurante (servirea mesei),
furnizare de spații pentru conferințe, expoziții
și reuniuni, servicii de consultanță în domeniul
artelor culinare, servicii de ospitalitate (cazare),
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi).

───────

(210) M 2021 05555
(151) 26/07/2021
(732) CINTRO COM SRL, STEFAN

CEL MARE 23L, JUDEȚ ILFOV,
OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
LITL
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

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

───────

(210) M 2021 05556
(151) 26/07/2021
(732) S.C. I.R. COLOURS PROD S.R.L.,

STR. FOISORULUI NR.2, BL.
D, ET. 10, AP. 41, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
NICOLAE LABIS NR. 15A, BL. 2,
AP. 13, CASUTA POSTALA 640,
BRAȘOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

IR colours

(531) Clasificare Viena:
26.11.03; 27.05.01; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roșu, galben,
albastru, mov, portocaliu, violet, negru

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

2. Vopsele, coloranți, pigmenți și cerneluri,
coloranți, coloranți acizi, coloranți cu efect rapid,
cerneluri uscate sub formă de pulbere folosite ca
materii colorante, coloranți de anilină, coloranți
cu solvent pentru lemn, coloranți direcți, coloranți
folosiți la fabricarea hârtiei, coloranți folosiți
la fabricarea produselor farmaceutice, coloranți
folosiți la fabricarea săpunului, coloranți folosiți
ca materiale auxiliare în industria tipografică,
coloranți lichizi, coloranți naturali, coloranți
folosiți la reproduceri grafice, coloranți pe
bază de polimeri, coloranți pe bază de naftol,
coloranți pe bază de alizarină, coloranți pe
bază de sulf, coloranți pentru acoperiri de
suprafață, decapanți, dioxid de titan (pigmenți),
dispersii apoase de pigmenți pentru colorarea
în masă a materialelor, dispersii apoase de
pigmenți pentru finisarea pielii, dispersii apoase
de pigmenți pentru imprimarea pe materiale

textile, emulsii de argint (pigmenți), extract de
băcan (materii colorante), coloranți sintetici,
coloranți solubili în alcool, coloranți solubili în
ulei, coloranți ultramarini, coloranți utilizați la
fabricarea compozițiilor de formare din plastic,
coloranți utilizați la fabricarea vopselei, coloranți
utilizați în formularea vopselelor, coloranți pentru
vopsele ceramice, coloranți pentru vopsele,
coloranți pentru restaurarea mobilei, sub formă
de marker, coloranți pentru producția de cerneluri
de imprimare, coloranți pentru mortar, coloranți
pentru materiale textile, coloranți pentru aplicare
pe lemn, coloranți pentru beton, coloranți pentru
imprimarea culorilor permanente, coloranți
pentru materiale celulozice, coloranți pentru
materiale fibroase, coloranți pentru încălțăminte,
materii colorante pentru textile, materii colorante
pentru amestecare cu ciment, materii colorante
folosite în industrie, materii colorante folosite
în industria textilă, materii colorante folosite la
emailuri, materii colorante folosite la articole de
sticlărie, materie colorantă adezivă, materiale
utilizate drept constituenți pentru cerneluri
de tipărire, materiale colorante folosite la
realizarea filmelor de animație, masicot, lemn
galben (dracilă) (colorant), lemn colorant, lemn
quebracho pentru colorare, mordanți pentru
lemn, lacuri tipografice, lacuri pentru cerneala
de imprimare, indigo (colorant), imprimare
(paste (cerneluri) de -), hârtie pentru vopsirea
ouălor de paște, gumă-gutta pentru vopsea,
cerneluri pentru gravuri gravuri, garanță, fixatori
pentru materii colorante, extract de lemn
colorant, pământ de siena, pigment pe bază
de sulfat de bariu pentru vopsele, paste
pentru reproduceri grafice, paste folosite la
colorare, paste de imprimare, oțetar pentru
lacuri, oxid de zinc (pigment), oxid de cobalt
(coloranți), negru de fum (pigment), negru de fum
(chinoroz) (colorant), negru (materii colorante
sau vopsele), mordanți pentru piele, mordanți
destinați utilizării în industrie, mordanți (fixativi)
sub formă de vernisuri, mordanți (fixativi) pentru
acuarele, minerale prelucrate pentru utilizare
ca aditivi la coloranți, minerale prelucrate
pentru utilizare ca aditivi la vopsele, miniu,
materii colorante pentru utilizare la vopsele,
materii colorante pentru utilizare cu materiale
plastice, materii colorante pentru materiale
plastice, materii colorante pentru mase plastice,
materii colorante pentru fabricarea săpunului,
materii colorante pentru lemn, materii colorante
pentru adăugare în mortar, pigmenți sub
formă lichidă, pigmenți sub formă de pulbere,
pigmenți sub formă de dispersii de alchidal,
pigmenți pentru utilizarea la producerea de
cerneluri tipografice, pigmenți pentru utilizarea la
prepararea cernelurilor, pigmenți pentru utilizare
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ca și coloranți în formare prin injecție, pigmenți
pentru straturi de protecție, pigmenți pentru
imprimare pentru materiale textile, pigmenți
pentru imprimare, pigmenți pentru folosirea
în industria artelor grafice, pigmenți pentru
colorare, pigmenți pe bază de titan, pigmenți
organici pentru fabricarea materiilor colorante,
pigmenți organici pentru fabricarea cernelurilor
de tipar, pigmenți organici, pigmenți luminiscenți,
pigmenți ignifugi, pigmenți fotocromi, pigmenți de
materiale plastice sintetice sub formă de granule,
pigmenți cu proprietăți de bronzare, pigmenţi
fosforescenţi, pigmenți, pigmenți anorganici,
pigmenți anorganici de oxizi metalici, pigmenți
conductivi electric pentru utilizare în fabricarea
lacurilor, rășină de dammar, rășini utilizate
în pigmentare, roșu de coșenilă, pulberi sub
formă de amorse (jinoko), pulberi metalice
colorate, pulberi fluorescente colorate, pulbere
de curcuma (turmeric) folosită drept colorant,
pulbere de amorsare (kiriko), produse în formă
concentrată pentru colorarea materialelor în
vrac, produse de maturare pentru vopsele de
tâmplărie fină, produse cromogene, produse
concentrate cu pigment pentru materiale
plastice sintetice, produse colorante pentru
adăugare la materiale polimerice, preparate
pentru vopsire (colorare), preparate din
pigmenți, preparate de colorare pentru colorarea
vopselelor, preparate colorante depozitate în
tuburi, preparare pentru colorarea în masă
a materialelor, pigmenți utilizați în vopsele,
pigmenți utilizați în cerneluri tipografice pentru
procese de imprimare litografică, pigmenți
utilizați la fabricarea produselor farmaceutice,
pigmenți utilizați la fabricarea hârtiei colorate,
pigmenți termocromici, pigmenți utilizați la
fabricarea de produse cosmetice, pigmenți
utilizați la fabricarea fibrelor sintetice, șofran
(colorant), vopsele pentru colorarea sticlei,
vopsele de etanșare împotriva acțiunii factorilor
atmosferici, vopsea colorată pentru fațade,
turmericul (șofranul indian), tonere introduse
în cartușe, tonere (cerneluri uscate) pentru
xerografie, tonere, toner în cartuș pentru
dispozitive de imprimare computerizată, toner
pentru imprimare, toner pentru imprimante şi
xeroxuri, toner pentru imagini uscate pentru
echipament de fax, toner (cerneluri) pentru
fotocopiatoare, suspensie de pigmenți în
apă pentru colorarea produselor de ciment,
suspensie de pigmenți în apă pentru colorarea
betonului, substanțe colorante, sicativi utilizați
ca agenți de uscare pentru învelitori, sicativi
utilizați ca agenți de uscare pentru cerneluri,
sicativi pentru pigmenți, sicativi (agenți de
uscare) pentru vopsele, sicative pentru culori,
vopsea email, vopsea poliuretanică, pulberi

de vopsea, pastile de vopsea, preparate de
vopsea, vopsea pentru automobile, vopsea
pentru exterior, vopsea pentru interior, baițuri
(ca vopsea), produse de etanșare (vopsea),
preparate de etanșare (vopsea), învelișuri anti-
graffiti (vopsea), compoziții sicative pentru
vopsea, substanțe sicative pentru vopsea,
mostre de vopsea repoziționabile, vopsea
rezistentă la coroziune, preparate pentru
hidroizolare (vopsea), vopsea pentru lucrări
artistice, aditivi pentru vopsea sub formă de
promotoare, produse de umplere, sub formă
de vopsea, lapte de var utilizat ca vopsea,
vopsea intumescentă pentru protecția împotriva
incendiilor, compoziții hidrofuge sub formă
de vopsea, finisări transparente sub formă
de vopsea, grunduri sub formă de vopsea,
preparate sub formă de vopsea, vopsea de
protecție împotriva ruginii, umpluturi sub formă
de vopsea, straturi (sub formă de vopsea),
vopsea aurie pentru ceramică, vopsea argintie
pentru ceramică, vopsea de uz casnic, vopsea
destinată utilizării la fabricarea articolelor din
ceramică, produse de acoperire termorezistente
sub formă de vopsea, produse de acoperire
pentru cauciuc, sub formă de vopsea, preparate
plastice de grunduire sub formă de vopsea,
straturi de acoperire de tip vopsea pentru lemn,
produse de acoperire decorative sub formă
de vopsea, acoperiri acrilice de protecție (sub
formă de vopsea), acoperiri de finisare ignifuge,
sub formă de vopsea, materiale nemetalice
pentru impermeabilizare sub formă de vopsea,
compoziții pentru repararea betonului (sub
formă de vopsea), compoziții pentru repararea
mortarului (sub formă de vopsea), pulberi
sub formă de vopsea folosite ca acoperiri,
aditivi pentru vopsea sub formă de agenți
reducători, aditivi pentru vopsea sub formă
de stabilizatori, acoperiri cu email sub formă
de vopsea, vopsea rezistentă la coroziune
care conține fenol, acoperiri de suprafață sub
formă de vopsea, acoperiri acrilice decorative
(sub formă de vopsea), preparate de nivelare
sub formă de vopsea, straturi de protecție
sub formă de vopsea anticoroziune folosite
în industria extractivă a petrolului și/sau a
gazelor, acoperiri hidroizolante din elastomer,
sub formă de vopsea, pentru conservarea
acoperișurilor din azbest, acoperiri hidroizolante
din elastomer, sub formă de vopsea, pentru
protejarea acoperișurilor din azbest, preparate
pentru acoperirea suprafețelor expuse ale
autovehiculelor cu un strat protector de vopsea,
substanțe sub formă de vopsea pentru umplerea
fisurilor din suprafețele de lemn, substanțe sub
formă de vopsea pentru umplerea crăpăturilor
din suprafețele din plastic, substanțe sub
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formă de vopsea pentru umplerea fisurilor din
suprafețele din plastic, substanțe sub formă
de vopsea pentru umplerea crăpăturilor din
suprafețele de lemn, aditivi pentru vopsea sub
formă de materii colorante pentru nuanțare,
straturi de acoperire sub formă de vopsea
pentru carena navelor, substanțe sub formă de
vopsea pentru umplerea fisurilor din suprafețele
pereților, substanțe sub formă de vopsea pentru
umplerea crăpăturilor din suprafețele pereților,
acoperiri sub formă de vopsea anticorozivă
pentru uz maritim comercial, acoperiri de
suprafață sub formă de vopsea pentru decorarea
structurilor, finisaje poliuretanice (vopsele),
finisaje transparente pentru lemn, finisaje pentru
pardoseli din lemn, coloranți bazici (coloranți
cationici), annatto (coloranți), coloranți pentru
alimente, coloranți pentru piele, coloranți pentru
băuturi, coloranți pentru anilină, coloranți pentru
lemn, vopsele și coloranți, alb (coloranți sau
vopsele), coloranți de cadă, coloranți pe bază
de apă sub formă de vopsele, coloranți
anticorozivi folosiți la amestecarea vopselelor
pentru alegerea culorii, diluanti și agenți de
îngroșare, coloranți și cerneluri, coloranți folosiți
la fabricarea cernelurilor tipografice, coloranți
caramel folosiți la fabricarea băuturilor, coloranți
caramel folosiți la fabricarea alimentelor,
coloranți caramel folosiți în industria alimentară,
coloranți alimentari derivați din fructe zemoase,
coloranți pe bază de malț, coloranți alimentari
pentru uz casnic.

───────

(210) M 2021 05557
(151) 26/07/2021
(732) DORRA FASHION ONLINE SRL,

STR. NICOPOLE NR. 12, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) WEIZMANN, ARIANA &
PARTNERS, STR. 11 IUNIE NR.
51, CLADIREA VIVANDO, ET. 1,
BIROURI A14-A15, SECTOR 4,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)
Dorra Fashion

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

25. Costume de baie, îmbrăcăminte pentru
plajă, curele (îmbrăcăminte), cizme, sutiene,
şepci (articole pentru acoperirea capului),

îmbrăcăminte din imitaţie din piele,
îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp),
manşoane / manşete (îmbrăcăminte), rochii,
capoate, pantofi sau sandale din iarba
esparto(espadrile), cape de blană, încălţăminte,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
mănuşi (îmbrăcăminte), cizmuliţe, pălării,
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), rochii tip
pulover / rochii tip salopetă, chiloţi de damă /
chiloţi pantalonaşi, tricotaje (îmbrăcăminte),
cizme din dantelă, egări (pantaloni), mănuşi cu
un deget, apărători de urechi (îmbrăcăminte),
eşarfe circulare pentru gât/ protecţii pentru gât,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, îmbrăcăminte de stradă, salopete /
combinezoane, jachete cu glugă (parka),
pelerine, mantalejupe, ponchouri, pijamale,
îmbrăcăminte de-a gata, căptuşeli de-a gata
(piese de îmbrăcăminte), sandale, eşarfeşaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
fuste, pantaloni scurţi tip fustă, bonete, papuci,
furouri (lenjerie de corp), ghetre / şoşoni, articole
sport din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
flanele / pulovere / hanorace (pulovere), body-
uri (lenjerie de corp), tricouri cu mânecă
scurtă, colanţi, pantaloni, chiloţi, lenjerie de
corp/ desuuri, uniforme, văluri (îmbrăcăminte),
cozoroace (articole pentru acoperirea capului),
veste / jiletci, îmbrăcăminte impermeabilă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor comerciale, servicii de agenții de
import-export, realizarea de reclame, anunţuri
publicitare, promoţii, administrare în materie
de activități de marketing, administrare în
materie de metode de vânzare, administrare în
materie de planificare a afacerilor, administrare
și compilare de baze de date computerizate,
administrarea afacerilor, administrarea afacerilor
comerciale, administrație comercială, afaceri
comerciale, servicii de comerț si servicii
de informare a consumatorilor, compilare
computerizată a listelor cu clienți, compilare
computerizată a listelor cu comenzi, compilare
computerizată a datelor din gestiunea stocurilor,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, desfășurare de vânzări prin
licitație, dezvoltare de strategii și concepte
de marketing, dezvoltarea afacerilor, difuzare
de informații comerciale, difuzare de informații
de afaceri, difuzare de materiale publicitare,
distribuire de materiale publicitare, distribuire
de mostre în scopuri publicitare, distribuirea
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de materiale promoționale, distribuirea de
materiale publicitare, de marketing și materiale
promoționale, efectuare de cercetări de afaceri,
efectuare de studii de piață, efectuarea de
estimări comerciale, efectuarea de studii de
marketing si studii de productivitate, elaborare
de date statistice comerciale, estimare în afaceri
comerciale, evaluări referitoare la aspecte
comerciale, gestiunea stocurilor, intocmire
de documente comerciale, inventariere de
marfuri, management de afaceri comerciale,
managementul afacerilor, marketing, organizare
de competiții si concursuri, în scopuri
comerciale, organizare de demonstrații în
scopuri de afaceri, organizare de lansări de
produse, organizare, gestionare și monitorizare
a vânzărilor și a programelor promoționale
de stimulare, organizare, gestionare și
monitorizare a programelor de fidelizare pentru
clienți, organizarea afacerilor, organizarea
de publicitate, organizarea si managementul
afacerilor, prezentare de produse, prezentarea
produselor prin toate mijloacele de comunicare
pentru vânzarea cu amănuntul, promovare,
publicitate și marketing pentru pagini web online,
promovarea afacerii (publicitate), promovarea
comerciala, promovarea vanzarilor, publicitate,
publicitate online, publicitate si marketing,
realizare de material publicitar, servicii de
administrare a afacerilor, analiza reacției la
publicitate și cercetare de piață, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, analiză și cercetare de piață, servicii
de cercetare privind publicitatea, servicii de
publicitate referitoare la îmbrăcăminte, servicii
de comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu îmbrăcăminte, servicii de comerț
cu amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte, servicii prestate online
de un magazin de vânzare cu amănuntul
pentru articole de îmbrăcăminte, servicii de
vânzare cu amănuntul online referitoare la
articole de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul cu livrare prin poștă pentru articole
de îmbrăcăminte, vânzare cu amănuntul de
carduri preplătite ale terților pentru cumpărare de
îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2021 05558
(151) 26/07/2021
(732) GHEORGHE OPREA, BLD. G-

RAL VASILE MILEA NR. 9, BL. A,
SC. B, ET. 1, AP. 17, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
11 IUNIE NR. 51, BL. 1, SC. A,
AP. 4, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

NAKED KITCHEN
& BEACH BAR

(531) Clasificare Viena:
01.03.15; 26.11.03; 27.05.01; 27.05.17;
29.01.12

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

clase:
35. Servicii de marketing în domeniul
restaurantelor, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, servicii de informații
comerciale furnizate online prin internet sau
o rețea globală de calculatoare, servicii de
informații comerciale furnizate online dintr-o
bază de date computerizată sau de pe internet,
publicitate, inclusiv publicitatea online în rețele
informatice.
41. Organizare de petreceri, divertisment de
tipul concertelor, organizare de evenimente
recreative, organizare de evenimente muzicale,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
divertisment.
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43. Servicii oferite de baruri, servicii oferite de
snack-baruri, asigurarea de hrană și băuturi,
servicii de restaurant și bar, servicii de catering.

───────

(210) M 2021 05559
(151) 26/07/2021
(732) 3D PORTAL S.R.L., STR. BALADEI

NR. 9, B. 6, SC. A, ETAJ 3, AP. 8,
JUDEȚUL SUCEAVA, SUCEAVA,
SUCEAVA, ROMANIA

(540)

VECTOR DENTAL

(531) Clasificare Viena:
26.13.25; 26.11.02; 27.05.01

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

1. Compoziţii chimice rezistente la acid,
răşini acrilice, neprelucrate, cărbune activ /
cărbune activat, adezivi preparate pentru
bandaje chirurgicale, adezivi pentru scopuri
industrial, alcool, aldehide, alginaţi pentru
scopuri industriale, alginaţi pentru industria
alimentară, alcalii, ioduri alcaline pentru scopuri
industriale, metale alcaline, metale alcalino-
pământoase, preparate de lipire, fondante de
lipire, produse chimice pe bază de ciment
rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor, oxid
de cobalt pentru scopuri industriale, colagen
pentru scopuri industrial, enzime pentru scopuri
industriale, enzime pentru industria alimentară,
răşini epoxidice, neprelucrate, erbiu, esteri,
etan, eteri, alcool etilic, eter etilic, acid formic,
aldehidă formică pentru scopuri chimice, lianţi
utilizaţi în turnătorie, preparate de formare
utilizate în turnătorie, nisip de turnătorie, solvenţi
gumă / preparate de degumare, acizi minerali,
răşini polimerizate, neprelucrate, preparate de
separare şi desprindere (dezlipire) / preparate de
dezlipire / preparate de separere şi desprindere,
preparate pentru separarea grăsimilor, silicaţi,

silicon, carbură de siliciu (materie primă), siliconi,
răşini sintetice, neprocesate / răşini artificiale,
neprocesate, compoziţii pentru fabricarea de
ceramică tehnică, zirconiu, monomeri folosiţi la
fabricarea de produse dentare.
10. Dinţi artificiali, maxilare artificiale, membre
artificiale, implanturi biodegradabile de fixare a
oaselor, freze dentare, aparate şi instrumente
dentare, aparate dentare electrice, fotolii
stomatologice, proteze / seturi de dinţi artificiali,
aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale,
aparate şi instrumente medicale, aparate
ortodontice, benzi de cauciuc ortodontice,
pivoţi pentru dinţii artificiali, aparate şi
instrumente chirurgicale, cuţite chirurgicale,
câmpuri chirurgicale, implanturi chirurgicale
alcătuite din materiale artificiale, protecţii dentare
pentru uz stomatologic, inele pentru dentiţie,
coroane dentare, punţi dentare, suporturi
dentare, implanturi dentare, materiale pentru
implanturi (proteze) folosite în chirurgia dentară,
freze folosite în stomatologie.
35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă, administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri [rfp], publicitate,
servicii de agenţie de publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, publicitate prin poştă,
închirierea timpului publicitar în mediile de
comunicare, producţia de clipuri publicitare,
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj [panouri publicitare],
demonstraţii cu produse, publicitate directă
prin poştă, răspândirea materialelor publicitare,
managementul interimar ai afacerii, facturare,
marketing, marketing în cadrul editării produselor
software, servicii de relaţii media, servicii
de comunicaţii corporative, publicitate online
pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de, bunuri şi servicii, relaţii publice,
publicarea de texte publicitare, promovarea
vânzărilor pentru terţi, marketing cu public ţintă,
pregătirea documentaţiei fiscale, publicitate
prin televiziune, optimizarea traficului site-
urilor web, indexare web pentru scopuri
comerciale sau publicitare, facturare medicală,
gestionare a costurilor medicale, managementul
clinicilor medicale pentru terţi, gestionare a
costurilor pentru servicii medicale, revizuire a
costurilor cu servicii medicale, compilare de
informaţii statistice privind cercetarea medicală,
furnizare de informaţii statistice privind aspectele
medicale, compilare de statistici privind utilizarea
serviciilor medicale, administrare de planuri de
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servicii medicale preplătite, ţinere a unui registru
cu tehnicieni medicali atestaţi, negociere de
contracte cu plătitorii de servicii medicale, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului
la probleme medicale, administrare a planurilor
de servicii medicale ale prestatorilor preferaţi,
ţinere a evidenţei dosarelor şi fişelor privind
istoricul medical personal, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu instrumente medicale,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu aparate medicale, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu aparate medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu instrumente medicale, servicii ale agenţiilor
de plasare a forţei de muncă pentru personalul
medical, compilare automată a datelor medicale
în baze de date computerizate, servicii de
vânzare angro pentru preparate farmaceutice,
veterinare şi sanitare şi produse medicale,
servicii de vânzare cu amănuntul de preparate
farmaceutice, veterinare şi sanitare şi de
produse medicale, servicii administrative cu
privire la asigurări stomatologice.
40. Lustruirea prin abraziune, servicii de
tehnician dentar, placarea cu metal, tratarea
metalului, călirea metalului, turnarea metalului,
frezare, placarea cu nichel, servicii de
sablare, imprimare 3D personalizată pentru
alţii, imprimare 3D personalizată pentru alţii,
fabricare la comandă de proteze dentare şi
danturi, rafinarea deşeurilor dentare, fabricare
la comandă de dispozitive medicale pentru
alte persoane, asamblare la comandă de
componente electronice pentru dispozitive
medicale, fabricarea de conectică pentru
implanturi dentare, fabricarea de implanturi
dentare, fabricarea de structuri dentare prin
sinterizare laser, prin frezare, imprimare şi prin
prelucrări mecanice.
44. Servicii de medicină alternativ, servicii
stomatologice, îngrijirea sănătăţii, servicii de
centre de sănătate, consiliere în domeniul
sănătăţii, servicii de analize medicale în scop de
diagnostic şi tratament furnizate de laboratoare
medicale, examinare medicală (screening),
servicii medicale clinice, asistenţă medicală,
închirierea de echipamente medicale, îngrijire,
medical, servicii de ortodonţie, chirurgie plastică,
servicii de terapie, realizarea coroanelor,
închiriere de roboţi chirurgicali, închiriere de
instrumente stomatologice, servicii de igienă
dentară, servicii oferite de clinici dentare.

───────

(210) M 2021 05560
(151) 26/07/2021
(732) TURISM COVASNA SA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)

C COVASNA
COMPLEX BALNEAR

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 01.01.04; 27.05.01; 27.05.21;
29.01.12

(591) Culori revendicate:mov (Pantone 5135
C), auriu (Pantone 7407

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

43. Servicii de cazare, servicii de alimentație
publică.
44. Servicii de tratament balnear, servicii oferite
de un complex balnear.

───────
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(210) M 2021 05561
(151) 26/07/2021
(732) TURISM COVASNA SA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)

C TURISM COVASNA

(531) Clasificare Viena:
25.01.05; 27.05.01; 27.05.21; 29.01.02

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone 7407
C)

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

41. Furnizarea serviciilor de agrement.
43. Servicii de cazare, servicii de alimentație
publică.
44. Servicii de tratament balnear și îngrijire
corporală, servicii de spa și îngrijire corporală,
servicii oferite de un complex balnear tip spa și
îngrijire corporală.

───────

(210) M 2021 05562
(151) 26/07/2021
(732) TURISM COVASNA SA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)

C CĂPRIOARA SPA &
WELLNESS RESORT

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 01.01.05;
26.11.12

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7407C), mov (Pantone 208C)

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

41. Furnizarea serviciilor de agrement.
43. Servicii de cazare, servicii de alimentaţie
publică.
44. Servicii de tratament balnear şi îngrijire
corporală, servicii de spa şi îngrijire corporală,
servicii oferite de un complex balnear tip spa şi
îngrijire corporală.

───────
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(210) M 2021 05563
(151) 26/07/2021
(732) TURISM COVASNA SA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)

C CENTRUL BALNEAR
COVASNA PREVENŢIE -

TRATAMENT - RECUPERARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7407C), albastru (Pantone 7716C)

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

44. Servicii medicale de tratament balnear
şi îngrijire corporală, servicii spa şi îngrijire
corporală oferite de un complex balner.

───────

(210) M 2021 05564
(151) 26/07/2021
(732) TURISM COVASNA SA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)

C CERBUL
COMPLEX BALNEAR

(531) Clasificare Viena:
01.01.04; 26.11.12; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7407C), mov (Pantone 7447C)

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

43. Servicii de cazare, servicii de alimentaţie
publică.
44. Servicii de tratament balnear, servicii oferite
de complex balnear.

───────
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(210) M 2021 05565
(151) 26/07/2021
(732) TURISM COVASNA SA, STR. 1

DECEMBRIE 1918 NR. 1-2, JUD.
COVASNA, COVASNA, 525200,
COVASNA, ROMANIA

(540)

C CAMPING VALEA ZÂNELOR

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.17; 26.11.12

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
7407C), albastru (Pantone 562C)

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

41. Furnizarea de servicii de agrement.

43. Servicii de cazare, servicii de alimentaţie
publică.

───────

(210) M 2021 05566
(151) 26/07/2021
(732) PLEMARCON SRL, STR. GOLESTI

NR. 14, JUDEŢ ILFOV, POPEŞTI
LEORDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

Rai's flowers

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

21. Recipiente pentru flori, boluri pentru flori,
coşuri de flori, ghivece de flori, vaze pentru flori,
suporturi pentru flori.

31. Flori tăiat flori uscate, flori conservate,
corsaje din flori proaspete, buchete din flori
uscate, coroane de flori funerare, ghirlande
din flori, naturale, buchete din flori naturale,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente din
flori naturale, buchete de flori uscate, coroniţe
din flori uscate, flori uscate pentru decorare,
flori conservate pentru decorare, aranjamente
din flori uscate în scopuri decorative, flori plante
cu flori, bulbi de flori.
35. Servicii de vânzare cu ridicata referitoare la
flori, servicii de vânzare cu amănuntul referitoare
la flori, organizare de expoziţii de flori şi plante în
scopuri comerciale sau publicitare.

───────

(210) M 2021 05567
(151) 26/07/2021
(732) S.C. FOCUS TRAINING &

COACHING SRL, CALEA
CALARASI 311, BL 71, SC 3, ET 7,
AP 96, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
030621, ROMANIA

(540)
HR Design

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

35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────
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(210) M 2021 05568
(151) 26/07/2021
(732) SORIN IONUT COJOCARU, BD.

DACIA NR 112, BL B2, SC A, AP
48, JUDETUL BIHOR, ORADEA,
BIHOR, ROMANIA

(540)

kopt Din cuptor in farfurie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 11.03.18; 29.01.13

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

clase:
35. Strangerea la un loc, in folosul tertilor,
a unei game variate de bunuri, cu exceptia
transportului acestora, permitand clientilor sa
vada si sa cumpere in mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vanzare cu
amanuntul, al punctelor de vanzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vanzarea de
produse, al cataloagelor cu comanda prin posta
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.
39. Ambalarea, imbutelierea, impachetarea si
livrarea produselor alimentare si a bauturilor
43. Servicii de catering care constau in
furnizarea de produse alimentare si bauturi,
servicii de restaurant, servicii de bufet pentru
gustari (snack-bar).

───────

(210) M 2021 05569
(151) 26/07/2021
(732) INNOVATION OM IT GRUP S.R.L,

CALEA MOSILOR NR.205, BL.11,
SC.B, ET.7, AP.57, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

Penman Fiecare
cuvânt contează!

(531) Clasificare Viena:
29.01.15; 27.05.01; 27.05.02; 02.01.05

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone
7A0000,Pantone A40A0D,Pantone
ED1C24) , albastru (Pantone 30476C,
Pantone 34517C, Pantone 385B8C)

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

35. Strangerea la un loc, in folosul tertilor,
a unei game variate de bunuri cu exceptia
transportului acestora), permitand clientilor sa
vada si sa cumpere in mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vanzare cu
amanuntul, al punctelor de vanzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vanzarea
de produse, al cataloagelor cu comanda prin
posta sau prin mijloace electronice, de exemplu
prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de tip teleshopping, servicii care constau
in inregistrarea, transcrierea, compunerea,
compilarea sau sistematizarea comunicarilor
si inregistrarilor scrise, precum si compilarea
datelor matematice sau statistice, scrierea
de texte publicitare, promovarea serviciilor
pentru terti, scrierea de scenarii in scopuri de
publicitate.
42. Software ca serviciu (SaaS), platforma ca
serviciu (Paas), dezvoltare de platforme de
calculatoare, consultanta in domeniul tehnologiei
informatiei (IT).
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───────

(210) M 2021 05570
(151) 26/07/2021
(732) SEBASTIAN FEJES-SAVA, STR.

BUNA ZIUA, NR 12, BLOC D1,
ETAJ 2, AP 5, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400495, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SED INTERIOR DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

42. Servicii de design interior și exterior.
───────

(210) M 2021 05570
(151) 26/07/2021
(732) SEBASTIAN FEJES-SAVA, STR.

BUNA ZIUA, NR 12, BLOC D1,
ETAJ 2, AP 5, JUDETUL CLUJ,
CLUJ-NAPOCA, 400495, CLUJ,
ROMANIA

(540)

SED INTERIOR DESIGN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

42. Servicii de design interior și exterior.
───────

(210) M 2021 05571
(151) 26/07/2021
(732) SC RECUPERARE

CARDIOVASCULARA SRL, ALEEA
ROZELOR, NR.28A, BL. A5, ET.2,
AP.9, JUDETUL IASI, IASI, 700204,
IAȘI, ROMANIA

(540)

cardio center excelenta
in cardiologie

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:rosu (Pantone 193c),
negru (Pantone black)

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

44. Servicii de asistență medicală pentru
oameni.

───────
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(210) M 2021 05572
(151) 26/07/2021
(732) DON RADOS WORLD SRL, ALEEA

PARVA NR 5 , BL D23B , SC C, ET
4, AP 40, SECTOR 6, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

MB by Motobiker

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

9. Căști moto ( căști de protecție pentru
sporturi tip motociclism), genunchiere pentru
protecție, protecții moto tip îmbrăcăminte care
protejează împotriva accidentelor grave, mănuși
de protecție împotriva accidentelor, ochelari de
protecție pentru sporturi, mănuși cu protecții
pentru motociclete, ochelari de protecție pentru
motociclism, genunchiere.
18. Genți pentru portbagaje de motocilcete,
genți de picior/borsete de picior pentru vehicule
pe două roți.
25. Tricouri, îmbrăcăminte, mănuși textile și
mănuși din piele, eșarfe circulare pentru gât,
eșarfe pentru cap.

───────

(210) M 2021 05573
(151) 26/07/2021
(732) DAB EAT INVEST S.R.L., STR.

VASILE LUPU NR. 97A, NR.
CADASTRAL 7613, CF 142906
UAT, JUDETUL IAŞI, IASI, IAȘI,
ROMANIA

(740) PROTECTMARK SRL, STR.
ŢUŢEA PETRE NR. 5, BL. 909, TR.
1, ET. 3, AP. 11, CAM. 3, JUDETUL
IASI, IASI, 700730, IAȘI, ROMANIA

(540)

OPA!-OPA!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 02.01.01; 14.07.06

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
287 UP)

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

35. Administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde
la cererile de propuneri (rfp), publicitate,
închirierea spaţiului publicitar, publicitate
prin poştă, închirierea timpului publicitar
în mediile de comunicare, producţia de
clipuri publicitare, servicii de planificare a
programărilor (funcţii de birou), servicii de
reamintire a programărilor (funcţii de birou),
licitare, postarea de afişe publicitare, închirierea
panourilor de afişaj (panouri publicitare),
ţinerea evidenţei contabile / contabilitate,
asistenţă în managementul afacerilor, întrebări
privind afacerile, auditul afacerilor, consultanţă
în organizarea şi managementul afacerilor,
consultanţă în managementul afacerilor, servicii
specializate privind eficienţa afacerilor, evaluări
ale afacerilor, investigaţii privind afacerile,
consultanţă în organizarea afacerilor, cercetări
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privind afacerile, servicii de consiliere
privind managementul afacerilor, consultanţă
profesională în afaceri, oferirea de informaţii
în domeniul afacerilor, managementul afacerilor
hoteliere, managementul afacerilor cu privire la
restaurante, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, managementul
afacerilor cu privire la programele de rambursare
pentru terţi, servicii de intermediere afacerilor
cu privire la cu potrivirea potenţialilor investitori
privaţi cu antreprenorii care au nevoie de
finanţare, servicii de agenţie de informaţii
comerciale, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, administrare
comercială privind licenţierea bunurilor şi
serviciilor aparţinând terţilor, oferirea de
informaţii de contact comerciale şi de afaceri,
servicii de intermediere comercială, servicii
de informaţii competitive, compilarea de
informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, consultanţă
privind strategiile de comunicare în publicitate,
analiza costurilor, căutare de date în
fişierele calculatorului pentru terţi, demonstraţii
cu produse, dezvoltarea de concepte
publicitare, publicitate directă prin poştă,
răspândirea materialelor publicitare, distribuirea
de eşantioane, întocmirea extraselor de cont,
prognoze economice, audit financiar, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii
de marketing, servicii de informaţii privind
marketing-ul, cercetare de marketing, marketing,
servicii de relaţii media, servicii de comunicaţii
corporative, servicii de lobby comercial,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje
de opinie, organizarea de expoziţii în scopuri
comerciale sau publicitare, organizarea de
târguri, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
publicitate cu plata per click, întocmirea
ştatelor de plată, consultanţă în domeniul
managementului personalului, recrutarea de
personal, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu

amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor, relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
publicitate radio, înregistrarea comunicărilor şi
datelor scrise, servicii administrative pentru
relocarea afacerilor, furnizarea de clasamente
ale utilizatorilor în scopuri comerciale sau
publicitare, servicii de comerţ, servicii de
comerţ cu amănuntul, servicii de comerţ cu
ridicata, servicii de comerţ în legătură cu
produse alimentare, servicii de comerţ în
legătură cu preparate alimentare, servicii de
comerţ în legătură cu sandvişuri, servicii de
comerţ în legătură cu hamburgeri, servicii
de comerţ în legătură cu mâncare gătită,
servicii de comerţ în legătură cu sosuri,
servicii de comerţ în legătură cu băuturi,
servicii de comerț în legătură cu produse de
brutărie, servicii de comerţ în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de comerţ în
legătură cu dulciuri, profilarea consumatorilor
în scopuri comerciale sau de marketing,
promovarea vânzarilor pentru terţi, închirierea
de standuri de vânzare, scrierea de scenarii în
scopuri de publicitate, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
servicii de secretariat, aranjarea vitrinelor
pentru magazine, stenografiere, căutarea de
sponsorizări, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, marketing cu
public ţintă, pregătirea documentaţiei fiscale,
servicii de depunere a documentaţiei fiscale,
servicii de telemarketing, producerea de
programe de teleshopping, publicitate prin
televiziune, transcrierea comunicărilor (funcţii de
birou), actualizarea materialelor de publicitate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
informaţiilor în registre, închirierea automatelor
pentru vânzarea de produse, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, procesarea
cuvintelor, scrierea de texte publicitare.
43. Servicii de unităţi de cazare (hoteluri,
pensiuni), servicii de lounge cu narghilea,
servicii de bar, servicii de pensiune, rezervări la
pensiuni, servicii de cafenea, servicii de bufet,
furnizarea de facilităţi pentru camping, servicii
de cantină, închirierea de scaune, mese, feţe
de masă, sticlărie, închirierea aparatelor de
gătit, închirierea dozatoarelor de apă potabilă,
servicii de catering care constau în furnizarea
de produse alimentare şi băuturi, sculptură în
alimente, servicii de tabere de vacanţă (cazare),
servicii hoteliere, rezervări de hoteluri, servicii
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de motel, servicii de recepţie pentru cazare
temporară (gestionarea sosirilor şi plecărilor),
servicii de restaurant, servicii de restaurant
cu autoservire, servicii de bufet pentru gustări
(snack-bar), închirierea de (locuinţe pentru)
cazare temporară, rezervări pentru cazarea
temporară, închirierea corturilor, servicii de case
de vacanţă, decorare de alimente, decorarea
de torturi, furnizare de informații și consiliere
cu privire la prepararea de mâncăruri, servicii
de bucătari personali, servicii de furnizare de
alimente şi băuturi.

───────

(210) M 2021 05574
(151) 26/07/2021
(732) PROBIO ECO EXPERT SRL,

STR. SOLD EROU VASILE
CONSTANTINOIU NR.2, JUDETUL
PRAHOVA, PLOIESTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(740) TURTOI INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM, SPLAIUL
INDEPENDENTEI NR.3, BL.17,
SC.1, ET.3, AP.7, SECTOR 4,
BUCURESTI, 041256, ROMANIA

(540)

REŢEAUA MEDICALĂ
PRO BIO DEVOTATĂ

SĂNĂTĂŢII TALE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.01.16

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

clase:
44. Servicii medicale.

───────

(210) M 2021 05575
(151) 26/07/2021
(732) KONTUR EFFECT SRL, B-DUL

DECEBAL, NR. 16, BL. S5, SC. 3,
AP. 44, CAMERA 1, SECTORUL 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) RODALL SRL AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, STR. POLONA NR. 115, BL.
15, SC. A, APT.19, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010497, ROMANIA

(540)

Kontur BEAUTY LABS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

44. Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni, îngrijire medicală, servicii furnizate
de saloane de coafură şi înfrumuseţare,
servicii de tratamente de înfrumuseţare, servicii
de cosmetică, tratament cosmetic, servicii
cosmetice de îngrijire corporală, servicii de
tratamente cosmetice pentru corp, faţă şi păr,
servicii de machiaj cosmetic, saloane de îngrijire
a pielii, saloane de frumuseţe, servicii de
epilare, servicii de epilare cu laser, servicii de
frumuseţe oferite de un centru spa, servicii
de liposucţie, servicii de tratament pentru
celulită, servicii personale terapeutice referitoare
la îmbunătăţirea circulaţiei sangvine, servicii
de tratamente de slăbire, tratament cosmetic
cu laser pentru piele, servicii de consultanţă
cu privire la tratamentele de înfrumuseţare,
furnizare de informaţii în materie de frumuseţe,
servicii de consultanță cu privire la îngrijirea
pielii.

───────
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(210) M 2021 05576
(151) 26/07/2021
(732) AUTO AS INTERNATIONAL SRL,

STR. FOISORULUI NR. 114 A,
ET. 1, BIROUL 5, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

PIESE AUTO AS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13; 26.11.25

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

clase:
35. Publicitate, managementul, organizarea și
administrarea afacerilor, lucrari de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei
game variate de bunuri, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,
astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazin elor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse, al
cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin
mijloace electronice, de exemplu prin intermediul
site-urilor web sau al emisiunilor de tip
teleshopping, servicii publicitare, de marketing
și promoționale, de exemplu, distribuirea de
mostre, dezvoltarea de concepte publicitare,
scrierea și publicarea de texte publicitare,
serviciile prestate de către firmele de publicitate
care se ocupă în principal de comunicări publice,
declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele de
difuzare şi cu privire la toate tipurile de bunuri sau
servicii, organizare de târguri și expoziții cu scop
comercial sau publicitar, optimizarea motoarelor
de căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii
de agenții de import-export.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, ambalarea, îmbutelierea,
împachetarea şi livrarea bunurilor.

───────

(210) M 2021 05577
(151) 26/07/2021
(732) SIMPLARIS SRL, STRADA

PRINCIPALA NR.129, JUDETUL
GIURGIU, DARASTI-VLASCA,
GIURGIU, ROMANIA

(540)
simplera

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

7. Mașini și mașini-unelte pentru tratarea
materialelor și pentru fabricare.
12. Vehicule și mijloace de transport.
20. Mobilă și mobilier.

───────

(210) M 2021 05578
(151) 26/07/2021
(732) MIHAELA GRELUŞ, STR.

MARASESTI, NR. 280, BL. 163B,
ET. 5, AP. 16, JUDETUL PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
STR. 11 IUNIE, NR. 51, SC. A, ET.
1, AP. 4, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

PRO TRIBAL OUTLET

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.13

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

clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor
a următoarelor: îmbrăcăminte, tricoturi
(îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
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îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, articole care servesc la
acoperirea capului, hanorace, hanorace sport,
hanorace cu glugă, tricouri, tricouri cu
mânecă scurtă, șosete, pantaloni sport, maiouri
sportive, costume sportive pentru jogging,
bluze, pantaloni, rochii pentru femei, rochii
lungi de seară, fuste, încălțăminte (exceptând
transportul lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondență,
prin mijloace electronice, prin intermediul
siteurilor web și prin intermediul emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul referitoare la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni,
rochii pentru femei, rochii lungi de seară,
fuste, încălțăminte, servicii de vânzare cu
ridicata si amănuntul online îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
încălțăminte, furnizarea de informaţii şi consiliere
comercială pentru consumatori (consiliere
consumatori) referitoare îmbrăcăminte, tricoturi
(îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte), șorțuri
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,

combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
încălțăminte, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni,
rochii pentru femei, rochii lungi de seară,
fuste, încălțăminte, furnizarea de informatii
despre vanzarea de produse, prezentate sub
forma unui ghid de comenzi online, cu
functie de cautare, cu privire îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
încălțăminte, servicii de informatii comerciale
furnizate online prin internet sau o retea globala
de calculatoare, cu privire la îmbrăcăminte,
tricoturi (îmbrăcăminte), brâuri (imbrăcăminte),
șorțuri (îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
jachete (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
fulare (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte țesută,
combinezoare (îmbrăcăminte), articole de
îmbrăcăminte, îmbrăcăminte formală de seară,
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
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îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei
și copii, articole care servesc la acoperirea
capului, hanorace, hanorace sport, hanorace cu
glugă, tricouri, tricouri cu mânecă scurtă, șosete,
pantaloni sport, maiouri sportive, costume
sportive pentru jogging, bluze, pantaloni, rochii
pentru femei, rochii lungi de seară, fuste,
încălțăminte.

───────

(210) M 2021 05579
(151) 26/07/2021
(732) SC KLINTENSIV SRL, SOS.

ALEXANDRIEI NR. 544, KM.
14, PAVILION ADMINISTRATIV,
PARTER, BIROU NR. 4, JUDETUL
ILFOV, BRAGADIRU, ILFOV,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCURESTI,
021527, ROMANIA

(540)
iKuratenie

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

3. Preparate de albire şi alte substanţe
de spălare, preparate de curăţare, lustruire,
degresare şi abrasive, amoniac (alcalii volatile)
(detergent)/alcalii volatile (amoniac) (detergent),
preparate antistatice pentru scopuri casnice,
săruri de albire, sodă de albire, preparate
de albire (decoloranţi) pentru scopuri casnice,
calupuri de săpun de toaletă/calupuri de
săpun, carburi metalice (abrazive), preparate
chimice de curăţare pentru scopuri casnice,
cretă de curăţare, preparate de curăţare,
produse chimice pentru intensificarea culorii
pentru scopuri casnice (rufe spălate), preparate
pentru îndepărtarea culorii, corindon (abraziv),
degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în procese de
fabricare, produse de decalcifiere pentru scopuri
casnice, preparate de curăţare uscată, balsam
pentru ţesături, produse pentru îndepărtarea
cerii de pe pardoseală (preparate de degresare),
ceară pentru pardoseală, albăstreală pentru
rufe, înălbitor de rufe/preparate pentru albirea
rufelor, preparate de înmuiere a rufelor/
preparate pentru înmuierea rufelor, produse
pentru spălarea rufelor, preparate pentru albirea
articolelor din piele, cenuşă vulcanică pentru

curăţare, preparate pentru curăţarea tapetului,
sodă cristalizată, pentru curăţare, ceară pentru
pardoselile din parchet, lapte de var cretă,
lichide pentru curăţarea parbrizului, conservanţi
articole din piele (lustruire) / conservanţi
pentru articolele din piele (lustruire), preparate
pentru strălucirea frunzelor plantelor, ulei de
terebentină pentru degresare, preparate pentru
îndepărtarea vopselii, lustru pentru mobilă şi
pardoseli, preparate de lustruire, ceară de
lustruit, creme de lustruit, hârtie de lustruit,
scoarţă de quillaia pentru spălat, preparate
pentru îndepărtarea ruginii, soluţii de degresare,
săpun pentru strălucirea textilelor, sodă caustic,
soluţii pentru îndepartarea petelor, preparate
pentru desfundarea ţevilor de scurgere.

───────


