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Cereri Mărci publicate în 14/10/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 07218 07/10/2021 BOGDAN BURLIBAȘA

COSTEL BURLIBAȘA
ANTIRISK

2 M 2021 07219 07/10/2021 PATRIMONIC INTERNATIONAL
S.R.L.

PATRIMONIC

3 M 2021 07220 07/10/2021 IOANA LAVINIA MATEI Plush luxury BIO cosmetics

4 M 2021 07221 07/10/2021 MARIUS STRUGAR
RADU-GABRIEL BEJAN

FEDERAȚIA SĂNĂTATEA

5 M 2021 07222 07/10/2021 OVIDIU SABIN POP RESTAURANT RIVO LOUNGE
EST 2015

6 M 2021 07224 07/10/2021 CRYSTAL GAS SRL CRYSTAL VAPE

7 M 2021 07225 07/10/2021 S.C. IMPERA PROTECT S.R.L. IMPERA PROTECT

8 M 2021 07226 07/10/2021 MUNTENIA GUARD SECURITY
SRL

MUNTENIA GUARD SECURITY

9 M 2021 07227 07/10/2021 MIRIAM TED INVEST SRL TUDOR

10 M 2021 07228 07/10/2021 PROMEDIVET SRL Ecto-Plus

11 M 2021 07229 07/10/2021 GHEORGHE-VASILE VASIU City Brot24

12 M 2021 07230 07/10/2021 PROMEDIVET SRL Tricho-Plus

13 M 2021 07231 07/10/2021 PROMEDIVET SRL Cocci-Plus

14 M 2021 07232 07/10/2021 PROMEDIVET SRL Broncho-plus

15 M 2021 07233 07/10/2021 ALINA-MANUELA VIDICAN LA CAPELA SERVICII
FUNERARE COMPLETE

16 M 2021 07234 07/10/2021 CREDEX IFN S.A. CredExpress

17 M 2021 07235 07/10/2021 SIMONA ABALAŞEI Opendoor Group

18 M 2021 07238 07/10/2021 BAVADI SECURITY S.R.L. BAVADI SECURITY

19 M 2021 07239 07/10/2021 SDX CONCEPT SRL Sdx Market

20 M 2021 07242 07/10/2021 CRISTINA-DUMITRA
BĂDÎRCEA

ALPHA INTELLECT CENTER

21 M 2021 07243 07/10/2021 SC THE AZORES SRL CST INDEX

22 M 2021 07244 07/10/2021 SC THE AZORES SRL SUSTAINABILITY INDEX

23 M 2021 07245 07/10/2021 TEODOR ADRIAN ION One Medical

24 M 2021 07246 07/10/2021 HANSRAJ S/O NEMARAM NEETA
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(210) M 2021 07218
(151) 07/10/2021
(732) BOGDAN BURLIBAȘA, STR.

IOAN VODĂ CARAGEA NR. 7
MANSARDĂ, AP. 1, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA
COSTEL BURLIBAȘA, STR. LIVIU
REBREANU NR. 46-58, BL. V, SC.
G, ET. 11, AP. 118, SECTOR 3,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

ANTIRISK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.03; 26.11.09;
26.11.12

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

35. Publicitate, marketing, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor cu
privire la prevenirea și stingerea incendiilor,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor cu privire la sănătatea și securitatea
în muncă, consultanță în organizarea și
managementul afacerilor cu privire la analiza
riscului la securitatea fizică, consultanță în
organizarea și managementul afacerilor cu
privire la gestionarea situațiilor de criză,
consultanță în organizarea și managementul
afacerilor cu privire la proiectarea, execuția și
montajul instalațiilor de prevenție a incendiilor.
36. Consultanţă financiară în asigurări, oferirea
de informaţii în domeniul asigurărilor, brokeraj de
asigurări, afaceri imobiliare.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză și cercetare
industrială, evaluarea factorilor de risc, de
accidentare sau de îmbolnăvire profesională,
servicii care vizează îmbunătățirea condițiilor
de muncă, prevenirea accidentelor de muncă
și a îmbolnăvirilor profesionale, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator, servicii de proiectare și design.
45. Servicii de siguranță pentru protejarea
bunurilor materiale și indivizilor, consultanță
privind securitatea și sănătatea în muncă și
situații de urgență, servicii personale și sociale

oferite de către terți destinate să satisfacă
nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2021 07219
(151) 07/10/2021
(732) PATRIMONIC INTERNATIONAL

S.R.L., STR. CORNELIU COPOSU
NR. 115, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

PATRIMONIC

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.06; 27.05.17; 24.09.02;
24.09.03; 24.09.05

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

25. Tricouri imprimate.
───────

(210) M 2021 07220
(151) 07/10/2021
(732) IOANA LAVINIA MATEI, STR.

RUDULUI NR. 51A, JUD.
PRAHOVA, PLOIEŞTI, PRAHOVA,
ROMANIA

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

(540)

Plush luxury BIO cosmetics
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

3. Preparate sanitare care reprezintă articolele
de toaletă, ţesuturi impregnate cu loţiuni
cosmetice, produse pentru toaletă, produse
cosmetice, produse cosmetice și preparate
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, șervețele impregnate cu
produse cosmetice, preparate pentru curățarea
și îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii, cu
aplicare locală, preparate și tratamente pentru
păr, preparate cosmetice pentru păr și pielea
capului, loțiuni capilare, uleiuri esențiale și
extracte aromatice, preparate pentru curățare și
odorizante, articole de parfumerie și odorizante,
parfumuri, produse de parfumerie, deodorante
și antiperspirante, de uz uman sau veterinar,
produse pentru epilare și bărbierit, produse
pentru curățarea dinților.

5. Preparate și articole sanitare, dezinfectanți
și antiseptic, săpunuri dezinfectante,
săpunuri medicinale, șampoane medicamentate,
produse medicinale pentru curățarea dinților,
dezinfectante, soluții antibacteriene pentru
spălarea mâinilor, preparate pentru baie
de uz medical, preparate chimice
de uz medical, preparate chimice de
uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali, dezinfectanți.
21. Ustensile cosmetice, pentru igienă și pentru
îngrijirea frumuseții, perii cosmetice, ustensile
cosmetice, spatule cosmetice, aplicatoare
cosmetice, recipiente pentru cosmetice,
cutii adaptate pentru ustensile cosmetice,
instrumente de mână pentru aplicarea
cosmeticelor.
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de asistență și consultanță
pentru publicitate, marketing și promovare,
asistență în afaceri, management și
servicii administrative, servicii de asistență
administrativă și prelucrare de date, analiză
comercială, servicii de informare și cercetare
de piață, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata in legatura cu preparate
sanitare care reprezintă articolele de toaletă,
ţesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice,
produse pentru toaletă, cosmetice, cosmetice
și preparate cosmetice, produse cosmetice,
produse cosmetice naturale, produse cosmetice
organice, șervețele impregnate cu produse
cosmetice, preparate pentru curățarea și
îngrijirea corpului, creme și loțiuni cosmetice,
cosmetice de îngrijire a frumuseții, creme
cosmetice pentru fata si corp, preparate pentru
îngrijirea pielii, a ochilor și a unghiilor, creme
dermatologice (altele decât cele medicinale),
măști cosmetice de curățare pentru față,
produse cosmetice sub formă de pudră,
produse cosmetice sub formă de crème,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), preparate cosmetice pentru baie
și pentru duș, farduri, spume (cosmetice),
anticearcăne corectoare (cosmetice), eye-liner
(cosmetice), loțiuni autobronzante (cosmetice),
cosmetice pentru bronzare, cosmetice pentru
buze, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, produse
cosmetice pentru sprâncene, loțiuni cosmetice
pentru îndepărtarea machiajului, produse de
demachiere, măști de piele (cosmetice), măști
de frumusețe, măști de față iluminatoare, măști
de față hidratante, măști de față anti-îmbătrânire,
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creme cosmetice pentru fermitatea pielii din jurul
ochilor, produse cosmetice sub formă de geluri,
săpunuri și geluri, produse de curățat, cosmetice,
pentru ten acneic, preparate pentru baie,
preparate hidratante (cosmetice), loțiuni tonice
(cosmetice), loțiuni solare (cosmetice), creme
de noapte (cosmetice), preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii, produse cosmetice
pentru spălarea feței, loțiuni tonice pentru față
(cosmetice), cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, produse cosmetice de protecție a
buzelor, preparate cosmetice pentru iluminarea
pielii (machiaj), uleiuri eterice, uleiuri după
expunerea la soare (cosmetice), produse
cosmetice pentru ameliorarea calității pielii,
spray-uri cosmetice pentru îngrijirea pielii,
cu aplicare locală, preparate și tratamente
pentru păr, preparate cosmetice pentru păr
și pielea capului, loțiuni capilare, uleiuri
esențiale și extracte aromatice, preparate
pentru curățare și odorizante, articole de
parfumerie și odorizante, parfumuri, produse
de parfumerie, deodorante și antiperspirante,
produse pentru epilare și bărbierit, produse
pentru curățarea dinților, preparate și
articole sanitare, dezinfectanți și antiseptic,
săpunuri dezinfectante, săpunuri medicinale,
șampoane medicamentate, produse medicinale
pentru curățarea dinților, dezinfectante, soluții
antibacteriene pentru spălarea mâinilor,
preparate pentru baie de uz medical, preparate
chimice de uz medical, preparate chimice
de uz farmaceutic, remedii naturale și
farmaceutice, preparate dermatologice, produse
antiinfecțioase dermatologice, substanțe
farmaceutice dermatologice, săpunuri și
detergenți medicinali și dezinfectanți, ustensile
cosmetice, pentru igienă și pentru îngrijirea
frumuseții, perii cosmetice, ustensile cosmetice,
spatule cosmetice, aplicatoare cosmetice,
recipiente pentru cosmetice, cutii adaptate
pentru ustensile cosmetice, instrumente de
mână pentru aplicarea cosmeticelor, accesorii de
baie.
44. Consiliere cu privire la produse cosmetice,
consultanță în materie de frumusețe, servicii de
igienă și frumusețe pentru oameni, tratamente
cosmetice pentru corp, tratamente cosmetice
pentru ten, tratamente cosmetice pentru
păr, servicii cosmetice de îngrijire corporală,
aplicarea produselor cosmetice pe față, aplicare
de produse cosmetice pe corp, tratamente
cosmetice de umplere prin injecție, servicii de
bronzare în scopuri cosmetice (pentru oameni),
servicii de tratamente cosmetice pentru corp,
față și păr, servicii oferite de saloane de
frumusețe.

───────

(210) M 2021 07221
(151) 07/10/2021
(732) MARIUS STRUGAR, STR.

TABACULUI NR. 33, BL. J2, ET.
2, AP. 8, JUD. IAȘI, IAȘI, IAȘI,
ROMANIA
RADU-GABRIEL BEJAN, STR.
CLOPOTARI NR. 6, BL. 920B, SC.
B, ET. 3, AP. 15, JUD. IAȘI, IAȘI,
IAȘI, ROMANIA

(540)

FEDERAȚIA SĂNĂTATEA

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 26.01.03; 26.01.16;
26.11.02; 26.11.12; 02.09.01

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

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

45. Servicii sindicale, respectiv: aparărarea
drepturilor și intereselor profesionale,
economice, sociale, juridice, culturale, sportive,
turistice (servicii juridice), servicii juridice,
servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor, servicii
personale și sociale prestate de terți pentru a
satisface nevoile persoanelor și ale grupurilor de
persoane.

───────
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(210) M 2021 07222
(151) 07/10/2021
(732) OVIDIU SABIN POP, STR. PROF.

GHEORGHE COSTA-FORU NR.
6, BL. C10, AP. 6, JUD. BIHOR,
ORADEA, BIHOR, ROMANIA

(540)

RESTAURANT RIVO
LOUNGE EST 2015

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01; 26.11.13;
18.03.01; 18.03.23

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
servicii de alimentație publică, servicii oferite de
restaurant, servicii de bistro, servicii oferite de
restaurant cu autoservire, servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar), servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, servicii de cantină,
servicii de catering care constau în furnizarea de
produse alimentare și băuturi.

───────

(210) M 2021 07224
(151) 07/10/2021
(732) CRYSTAL GAS SRL, STRADA

LONDRA, NR. 22, SECTOR 1,
BUCURESTI , ROMANIA

(540)

CRYSTAL VAPE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 26.11.05

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

clase:
34. Tutun și produse de tutun (inclusiv
înlocuitori), vaporizatoare personale și țigarete
electronice, și arome și soluții pentru acestea,
articole pentru fumători, nu din metale
prețioase, curățătoare de pipă, cutii pentru
țigări electronice, dispozitive de curățat pipe de
tutun, huse pentru țigări electronice, narghilele,
narghilele electronice, pietre de aburi pentru
narghilele, pipe electronice, pipe mentolate,
produse pentru curățarea țigărilor electronice,
suporturi pentru țigarete electronice.

───────

(210) M 2021 07225
(151) 07/10/2021
(732) S.C. IMPERA PROTECT S.R.L.,

SOS. MORARILOR NR. 2B, ET. 1,
AP. 11, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

IMPERA PROTECT
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizică a
bunurilor materiale și a persoanelor.

───────

(210) M 2021 07226
(151) 07/10/2021
(732) MUNTENIA GUARD SECURITY

SRL, STR. MIHAI VITEAZU, BLOC
10E, SC. F, ET .2, AP. 7, JUDETUL
TELEORMAN, ZIMNICEA, 145400,
TELEORMAN, ROMANIA

(540)
MUNTENIA GUARD SECURITY
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de pază și protecție.

───────

(210) M 2021 07227
(151) 07/10/2021
(732) MIRIAM TED INVEST SRL, STR.

ANDREI MURŞEANU NR. 64,
BL. R4, AP. 14, JUD. PRAHOVA,
PLOIESTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

TUDOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.12; 24.09.05

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

clase:
30. Faina și preparate din cereale, paine,
produse de patiserie, produse de cofetărie.
35. Servicii de comerţ, strângerea la un loc în
folosul terţilor, a produselor de brutărie, patiserie,
covrigărie, fast-food, cu excepţia transportului
acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să
cumpere în mod convenabil aceste bunuri,

astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul
magazinelor de vânzare cu amănuntul, al
punctelor de vânzare cu ridicata, prin intermediul
automatelor pentru vânzarea de produse sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web.

───────

(210) M 2021 07228
(151) 07/10/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUDETUL MURES,
SOVATA, 545500, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
Ecto-Plus

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale, dezinfectante, produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare.

───────
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(210) M 2021 07229
(151) 07/10/2021
(732) GHEORGHE-VASILE VASIU, STR.

NOUA NR. 26, JUDETUL SIBIU,
ORAS AVRIG, SIBIU, ROMANIA

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

(540)

City Brot24

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 29.01.15; 07.01.25

(591) Culori revendicate:verde, maro, negru,
portocaliu, alb, gri

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

7. Distribuitoare automate de alimente si bauturi,
maşini automate de vânzare de alimente si
bauturi, aparate de distribuire automată de
alimente si bauturi, automate cu sistem de
refrigerare, distribuitoare automate (acționate
cu fise), aparate electromecanice pentru
prepararea băuturilor, aparate electromecanice
pentru prepararea alimentelor, mașini electrice
de bucătărie, mașini electromecanice pentru
prepararea alimentelor sau băuturilor, mașini
și aparate de procesat și preparat alimente și
băuturi.
9. Software de afișaj electronic, software de
comerț electronic și de plăți electronice, software
pentru plăți electronice, software de calculatoare
pentru comerț electronic, software pentru
comerțul electronic care permite utilizatorilor
să execute tranzacții comerciale electronice
prin intermediul unei rețele informatice globale,
programe informatice folosite cu sistemele
electronice pentru case de marcat, software
pentru procesarea plăților electronice către și
de la alte persoane, software pentru plăți,
terminale pentru plăți electronice, aparate

pentru procesarea plăților electronice, hardware
pentru procesarea de plăți electronice către și
de la alții, senzori, detectoare și intrumente
de monitorizare, aparate de monitorizare la
distanță, senzori optici, garnituri de etanșare
cu protecție cablu, fire de rezistență electrică,
sisteme de închidere electronice, senzori de
alarmă pentru frigidere.
30. Cafea, ceai, pâine, pâine cu umplutură,
gustări care constau în principal din pâine, pâine
nefermentată, pâine pita, pâine proaspătă, pâine
prăjită, pâine crocantă, pâine semicoaptă, pâine
multicereale, pâine integrală, pâine de malț,
pâine la aburi, biscuiți din pâine, pesmet din
pâine, chifle moi (pâine), pâine și chifle, pâine
fără gluten, pâine cu usturoi, pâine de secară,
pâine cu stafide, batoane de pâine, rulouri de
pâine daneză, pâine făcută cu drojdie, pâine
coaptă în prealabil, pâine umplută cu fructe, lipii
pentru sandvișuri (pâine), sendvișuri cu carne,
pâine aromată cu condimente, preparat de pâine
cu malț, pâine cu semințe de soia, pâine cu
bicarbonat de sodiu, pâine nedospită în foi
subțiri, pâine cu conținut scăzut de sare, produse
de patiserie aromate, produse de patiserie din
legume și carne, produse de patiserie conținând
legume și pește, produse din patiserie congelate
umplute cu carne, preparate aromatice pentru
produse de patiserie, specialități de patiserie,
produse de patiserie din făină de cartofi,
produse de patiserie, prăjituri, tarte și biscuiți
(prăjiturele), pricomigdale (patiserie), pateuri
(patiserie), produse de patiserie, pateuri
(produse de patiserie), scoici de patiserie,
prăjiturici uscate (patiserie), rulouri (produse de
patiserie), produse de patiserie vieneză, produse
de patiserie congelate, produse de patiserie
proaspete, produse de patiserie cu fructe,
deserturi preparate (produse de patiserie),
produse de patiserie conținând creme, produse
de patiserie cu ciocolată, produse de patiserie
cu migdale, produse de patiserie din cocă
sfărâmicioasă, rulouri de primăvară (produse
de patiserie), produse de patiserie daneze din
foitaj, produse de patiserie cu semințe de mac,
produse de patiserie pe bază de portocale,
produse de patiserie din foitaj care conțin
șuncă, produse de patiserie cu termen mare
de valabilitate, produse de patiserie congelate
umplute cu carne și legume, amestecuri
de patiserie, fondante (cofetărie), produse
de cofetărie înghețate, produse de cofetărie
congelate, șerbeturi (produse de cofetărie), trufe
(produse de cofetărie), lemn dulce (cofetărie),
drajeuri romboidale (cofetărie), produse de
cofetărie cu gheață, produse de cofetărie
dulci aromate, deserturi preparate (produse de
cofetărie), produse de cofetărie care conțin
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gem, produse de cofetărie care conțin jeleu,
rom (trufe cu-) (produse de cofetărie), produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie umplute cu alcool, produse de cofetărie
pe bază de portocale, produse de cofetărie din
ciocolată conținând praline, produse de cofetărie
înghețate care conțin înghețată, produse de
cofetărie cu aromă de ciocolată, ciocolată
pentru produse de cofetărie și pâine, nuci trase
în ciocolată (produse de cofetărie), arahide
(produse de cofetărie pe bază de -), gustări
constând în principal din produse de cofetărie,
decorațiuni din ciocolată pentru articole de
cofetărie, produse de cofetărie pe bază de
produse lactate, produse de cofetărie din zahăr
cu glazură de ciocolată, ingrediente pe bază de
cacao pentru produse de cofetărie, produse de
cofetărie nemedicinale pe bază de făină, învelite
în ciocolată, produse de cofetărie pe bază
de făină, zefir (produse de cofetărie), tablete
(produse de cofetărie nemedicinale), bezele moi
(produse de cofetărie), produse de cofetărie
din fructe, produse de cofetărie înghețate sub
formă de acadea, dulciuri (nemedicinale) sub
formă de produse de cofetărie din zahăr, batoane
pentru gustări conținând un amestec de cereale,
nuci și fructe uscate (produse de cofetărie),
glazură pentru produse de cofetărie, produse
de cofetărie și înghețate, prăjituri, pișcoturi
(prăjituri), prăjituri cu brânză, prăjituri pentru ceai,
prăjituri cu ciocolată, amestecuri pentru prăjituri,
prăjituri cu migdale, prăjituri cu căpșuni, prăjituri
caramelizate din orez expandat, dulciuri pentru
ornarea prăjiturilor, prăjituri pavlova preparate
cu alune, prăjituri din iaurt înghețate, prăjituri
din mei sau boabe de orez expandat legate cu
zahăr (okoshi), biscuiți, biscuiți crocanți, biscuiți
aperitiv, biscuiți sărați, biscuiți micști, biscuiți
olandezi, pâine prăjită (biscuiți), napolitane rulou
(biscuiți), aluat pentru biscuiți, biscuiți de orez,
torturi, preparate pentru torturi, aperitive (tartine),
aperitive sărate pe bază de faină, cornuri,
dulciuri (nemedicinale) sub formă de eclere
de ciocolată, prăjituri cu cremă, covrigei moi,
covrigei, covrigi glazurați cu ciocolată, plăcinte,
plăcinte cu legume, plăcinte cu carne, plăcinte
proaspete, plăcinte dulci sau sărate, plăcinte
cu iaurt congelate, placinte cu măr, plăcinte cu
dovleac, plăcinte cu cremă, plăcinte cu răvaș,
plăcinte cu afine, pateuri cu ciocolată, pateuri
de foietaj, coșulețe din foietaj pentru umplere
cu diverse garnituri, biscuiți de graham, rulouri
de pâine umplute, grisine groase, grisine subțiri,
cereale pentru micul dejun, terci și griș, gustări
sărate gata de mâncat, preparate din griș de
porumb format prin extruziune, gogoși.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cafea, ceai, produse de cofetărie, produse

de panificatie, produse de patiserie, produse
carmangerie, branzeturi, sucuri naturale, bauturi,
legume ambalate, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu cafea, ceai, produse
de cofetărie, produse de patiserie, produse
de panificatie, produse carmangerie, branzeturi,
sucuri naturale, bauturi, legume ambalate,
servicii de gestionare a afacerilor în legătură
cu comerțul electronic, prezentarea produselor
de cofetărie, produse de panificatie, produse
de patiserie, produse carmangerie, branzeturi,
sucuri naturale, legume ambalate prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori
în alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea
unui catalog online cu informații despre
produse de cofetărie, produse de panificatie,
produse de patiserie, produse carmangerie,
branzeturi, sucuri naturale, legume ambalate,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul
referitoare la produse de cofetărie, produse
de panificatie, produse de patiserie, produse
carmangerie, branzeturi, sucuri naturale, legume
ambalate, organizarea și coordonarea de târguri
și expoziții în scopuri publicitare, consultanță
privind conducerea întreprinderilor în sistem
de franciză, administrarea afacerilor în sistem
de franciză, strângerea la un loc, în folosul
terţilor, a unei game variate de cafea, ceai,
produse de cofetărie, produse de panificatie,
produse de patiserie, produse carmangerie,
branzeturi, sucuri naturale, bauturi, legume
ambalate, pentru a permite clienţilor să vadă
şi să cumpere în mod convenabil aceste
bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor 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, închiriere de automate de
vânzare, închiriere de distribuitoare automate
acționate cu fise, închiriere de distribuitoare
automate pe bază de card, servicii de
publicitate si servicii de marketing in legatura
cu produse de cofetărie, produse de panificatie,
produse de patiserie, produse de carmangerie,
branzeturi, sucuri naturale, legume ambalate,
vânzare cu ridicata de automate, automate
de distribuţie şi aparate distribuitoare, vânzare
cu amănuntul de automate, automate de
distribuţie şi aparate distribuitoare, furnizare de
informații și consiliere pentru clienți cu privire la
selecția produselor și articolelor de achiziționat,
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exploatare comercială a automatelor de vânzare,
servicii de aprovizionare pentru terți (achiziții de
bunuri și servicii pentru alte întreprinderi), punere
la dispoziție și închiriere de spații publicitare.
39. Ridicarea încasărilor din distribuitoare
automate, aprovizionarea distribuitoarelor
automate cu produse de cofetărie, produse
de panificatie, produse de patiserie, produse
carmangerie, branzeturi, sucuri naturale, bauturi,
legume ambalate, transport și livrare de bunuri,
logistică de transport în legătură cu produse
de cofetărie, produse de panificatie, produse de
patiserie, produse de carmangerie, branzeturi,
sucuri naturale, bauturi, legume ambalate.
40. Fabricare la comandă de pâine, fabricare la
comandă de produse de cofetărie si produse de
patiserie.
43. Servicii contractuale de alimentație, servicii
specifice unei brutarii, servire de alimente și
băuturi, servicii oferite de fast-fooduri, servicii de
bufet si gustari, servicii de restaurant, servicii de
cafenea, servicii de cofetarie.

───────

(210) M 2021 07230
(151) 07/10/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUDEŢ MUREŞ,
SOVATA, 545500, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
Tricho-Plus

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de
uz veterinar, alimente și substanțe dietetice
adaptate pentru uz medical sau veterinar,
alimente pentru bebeluși, suplimente alimentare
pentru oameni și animale.

───────

(210) M 2021 07231
(151) 07/10/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUDEŢ MUREŞ,
SOVATA, 545500, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
Cocci-Plus

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────

(210) M 2021 07232
(151) 07/10/2021
(732) PROMEDIVET SRL, STR. LUNGA

NR. 46/G, JUDEŢ MUREŞ,
SOVATA, 545500, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
Broncho-plus

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare pentru oameni
și animale.

───────
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(210) M 2021 07233
(151) 07/10/2021
(732) ALINA-MANUELA VIDICAN, STR.

MOLDOVEI, NR. 66, BL. Q43, AP.
4, JUD. BIHOR, ORADEA, BIHOR,
ROMANIA

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

(540)

LA CAPELA SERVICII
FUNERARE COMPLETE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 24.13.01

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

35. Servicii de vânzare cu ridicata și amănuntul
referitoare la produse bisericeşti şi funerare
de orice tip, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la produse
bisericeşti şi funerare de orice tip, furnizarea
de informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la produse bisericeşti şi funerare de orice
tip, publicitate, publicitate online într-o reţea
computerizată, 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, servicii de
publicitate, marketing și promovare.
45. Servicii funerare, organizarea de ceremonii
funerare, servicii oferite de pompe funebre,
servicii de îmbălsămare, servicii de incinerare,
consultanţă în domeniul obţinerii documentelor
de stare civilă şi locuri de veci, consultanţă
aranjamente funerare, organizarea de întâlniri
religioase.

───────

(210) M 2021 07234
(151) 07/10/2021
(732) CREDEX IFN S.A., ȘOS.

BUCUREȘTI NORD NR. 10,
GLOBAL CITY BUSINESS PARK,
CORP O11, SALA DE ȘEDINȚE
"PERFORMANTA", ETAJ 8, JUD.
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL.104, SC.2, ET.1, AP.31,
SECTOR 3, BUCUREŞTI, 030606,
ROMANIA

(540)
CredExpress

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

36. Servicii financiare, monetare și bancare,
afaceri imobiliare, subscrierea asigurărilor de
accidente, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), servicii actuariale, evaluarea
antichităților, managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, garanții pentru cauțiune, servicii
bancare, brokeraj, brokeraj pentru creditele
de carbon, servicii de lichidare a afacerilor,
financiare, investiții de capital, strângerea
de fonduri caritabile, verificarea cecurilor,
compensare, financiară/casede compensare,
financiară, servicii de birou de credit,
emiterea cârdurilor de credit, servicii de
agenție de colectare a debitelor, servicii de
consultanță în ceea ce privește debitele,
depozite de valori, transferul electronic de
fonduri, schimb de bani, factoring, închirierea
fermelor, stabilirea finanțării pentru proiectele de
construcții, servicii de brokeraj vamal financiar,
evaluare financiară (asigurări, servicii bancare,
imobiliare), management financiar, analiză
financiară, consultanță financiară, oferirea de
informații financiare, sponsorizare financiară,
evaluare financiară a lemnului pe picior, evaluare
financiară a lânii, furnizarea de informații
financiare prin intermediul unui site web,
managementul financiaral plăților/rambursărilor
pentru terți, evaluări financiare ca răspuns
la cererile de ofertă/evaluări financiare ca
răspuns la cererile de propuneri (RFP), evaluare
financiară a costurilor de dezvoltare referitoare
la industria petrolului, a gazelor și minieră,
studii financiare, servicii financiare, subscriere^
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asigurărilor de incediu, evaluare fiscală,
subscrierea asigurărilor de sănătate, finanțare
pentru achiziția în rate/finanțare pentru achiziția
prin închiriere, împrumuturi în rate, brokeraj de
asigurări, subscrierea asigurărilor, consultanță
în asigurări, oferirea de informații în domeniul
asigurărilor, afaceri imobiliare, transfer electronic
de monede virtuale, evaluare financiară a
activelor de proprietate intelectuală, elaborare de
cotații pentru estimare de costuri, multifinanțare,
servicii de plăti cu portofel electronic, schimb
financiar de monede virtuale, investiții în
fonduri, evaluarea bijuteriilor, împrumuturi în
schimbul titlurilor de valoare, subscrierea
asigurărilor de viață, împrumuturi( finanțare),
subscrierea asigurărilor maritime, servicii
bancare de tip credit ipotecar, fonduri
mutuale, evaluare numismatică, închirierea
birourilor(bunuri imobiliare), închirierea birourilor
pentru conlucrare, servicii bancare online,
organizarea colectelor monetare, servicii de
broken de amanet, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de credit, procesarea plăților efectuate
cu cârdul de debit, servicii de fonduri de
pensii private, închirierea bunurilor imobiliare,
servicii de agenție imobiliară, activități de broker
imobiliar, evaluări imobiliare, management
imobiliar, oferirea de reduceri întreprinderilor
participante ale terților prin utilizarea unui card de
membru, colectarea chiriilor, evaluarea costurilor
de reparație (evaluare financiară), servicii de
plată a pensiilor, servicii de depozite sigure
pentru valori, servicii bancare de economisire,
brokeraj de titluri de valoare, evaluarea timbrelor,
cotații bursiere, servicii de brokeri/agenți de
bursă, brokeraj de acțiuni și obligațiuni, servicii
de garanții, emiterea de jetoane valorice,
emiterea de cecuri de călătorie, funcții de
administrator fiduciar/custode.

───────

(210) M 2021 07235
(151) 07/10/2021
(732) SIMONA ABALAŞEI, STR.

SCOALA DE INOT, BL. 2B, ET. 4,
AP. 20, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
Opendoor Group

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

36. Servicii de asigurare, afaceri imobiliare,
agenții imobiliare, servicii imobiliare, consultanță
financiară privind bunuri imobiliare, servicii
de achiziții imobiliare, organizare de închirieri
imobiliare, servicii ale agențiilor imobiliare,
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, furnizare de informații privind
proprietățile (imobiliare), intermediere de
închirieri de proprietăți imobiliare, servicii de
căutare de proprietăți imobiliare naționale,
servicii de asigurări în domeniul proprietăților
imobiliare, servicii de agenție pentru închirierea
de proprietăți imobiliare, încheiere de
contracte de închiriere de bunuri imobiliare,
servicii de asigurări cu privire la bunuri
imobiliare, furnizare de informații privind bunuri
imobiliare și terenuri, servicii de agenții
imobiliare pentru achiziția și vânzarea de
terenuri, asigurări, administrarea asigurărilor,
managementul proprietăților imobiliare, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile
cu proprietăți imobiliare, evaluări financiare de
proprietăți imobiliare.

───────
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(210) M 2021 07238
(151) 07/10/2021
(732) BAVADI SECURITY S.R.L.,

STR. CONSTANTIN GAROFLID,
NR. 1, ETAJ 1,BIROUL NR.1,
JUD. BUZĂU, BUZĂU, BUZĂU,
ROMANIA

(740) LUPSA SI ASOCIATII SRL, CALEA
13 SEPTEMBRIE. NR. 90, ET. 1,
BIROU 1.02, CAM. 2, SECTOR 5,
BUCURESTI, 050726, ROMANIA

(540)

BAVADI SECURITY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 24.01.05; 29.01.12

(591) Culori revendicate:alb, albastru inchis,
Albastru deschis

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

45. Servicii de pază și protecție, servicii de
siguranță, salvare, securitate și control.

───────

(210) M 2021 07239
(151) 07/10/2021
(732) SDX CONCEPT SRL, STR.

GENERAL NICOLAE MĂGEREANU
NR. 3, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)
Sdx Market

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare și
transmisie a mașinilor, cu excepția celor pentru
vehiculele terestre, unelte agricole, altele decât
unelte de mână acționate manual, incubatoare
pentru ouă, mașini automate de vânzare.
8. Scule și instrumente de mână acționate
manual, cuțite, furculițe și linguri, arme albe, cu
excepția armelor de foc, aparate de ras.
11. Aparate și instalații de iluminat, de incălzit,
de răcit, de producere a vaporilor, de coacere, de
uscare, de refrigerare, de ventilare, de distribuire
a apei și de uz sanitar.
15. Instrumente muzicale, pupitre pentru
partituri și stative pentru instrumente muzicale,
baghete de dirijor.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale, genți
de voiaj și de transport, umbrele și parasolare,
bastoane, bice, harnașament și articole de
șelărie, zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru
animale.

───────

(210) M 2021 07242
(151) 07/10/2021
(732) CRISTINA-DUMITRA BĂDÎRCEA,

STR. DIONISIE FOTINO NR.
20B, SECTOR 1, BUCURESTI,
ROMANIA

(740) CABINET PROPRIETATE
INDUSTRIALA CLAUDIA MONICA
FRISCH, SOS. PANTELIMON NR.
243, SECTOR 2, BUCURESTI,
021608, ROMANIA

(540)

ALPHA INTELLECT CENTER

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 26.15.09; 26.11.06

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educație, divertisment și sport, servicii
de traducere, traducere lingvistică, acreditare
de performanțe educaționale, activități de
divertisment, sportive și culturale, administrare
(organizare) de activități culturale, administrare
de biblioteci cu servicii de împrumut, servicii
de ateliere organizate în scopuri culturale,
ateliere recreative, acreditare de competențe
profesionale, servicii de cluburi de fani
(divertisment), împrumut de cărți, educație
și instruire, furnizare de activități culturale,
furnizare de activități recreative, furnizare de
divertisment online sub formă de show-uri
de jocuri, furnizare de divertisment online
sub formă de turnee de jocuri, furnizare de
servicii de citit povești pentru copii prin telefon,
furnizare de servicii de divertisment pentru copii,
îndrumare, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri, organizare de activități culturale si
educative pentru tabere de vară, organizare de
activități de divertisment si recreative, organizare
de carnavaluri, organizare de evenimente de
divertisment și evenimente culturale, organizare
de evenimente de recreere, organizare de
excursii pentru divertisment, organizare de
festivaluri, organizare de serbări în scopuri
educative, organizare de serbări în scopuri
recreative, organizare de webinare, organizare
și coordonare de activități culturale, organizare
și realizare de tâguri cu scop cultural sau
educațional, organizarea de demonstrații în
scopuri recreative, organizarea de evenimente
culturale și artistice, organizarea de festivaluri
în scopuri culturale, organizarea de spectacole
culturale, rezervarea de săli de divertisment,
rezervări pentru spectacole de divertisment,
servicii culturale, servicii de agrement, servicii
de bibliotecă, servicii de bibliotecă electronică
pentru furnizare de informații electronice
(inclusiv informații de arhivă) sub formă de
texte și de informații audio și/sau video,
servicii de divertisment interactiv, servicii de
divertisment oferite pentru copii, servicii de
divertisment referitoare la jocuri cu întrebări
și răspunsuri (quiz), servicii de divertisment
în centre de vacanță, servicii de educație,
instruire și divertisment, servicii de prezentări
audiovizuale cu scopuri educative, academii
(educație), acordarea de premii în educație,
administrarea serviciilor educaționale, analiza
rezultatelor și datelor testelor cu caracter
educativ pentru terți, antrenament (instruire),
asistență profesională individualizată (coaching),
servicii de ateliere de formare, servicii de ateliere
organizate în scopuri educative, atribuirea
de acreditare de absolvire, cercetare în
domeniul educației, acreditare cu privire la
acordarea de premii în domeniul educației,

coaching pentru viață (instruire), coaching
personal (formare), consiliere și coaching cu
privire la carieră (consiliere și asistență cu
privire la educație), consultanță legată de
formarea în materie de competențe profesionale,
consultanță profesională referitoare la educație,
consultanță în domeniul formării și perfecționării,
coordonare de ateliere de pregătire profesională,
coordonare de cursuri, coordonare de cursuri
de instruire, de educație și de pregătire pentru
tineri și adulți, coordonare de cursuri de
învățământ la distanță, la nivel de colegiu,
coordonare de cursuri de învățământ la distanță,
la nivel de învățământ primar, coordonare de
cursuri de învățământ la distanță, la nivel de
învățământ secundar, coordonare de cursuri prin
corespondență, coordonare de cursuri, seminarii
și ateliere de lucru, coordonare de evenimente
educative, coordonare de expoziții cu scop
educativ, servicii de creșe (educație), cursuri
de dans pentru copii, cursuri de dezvoltare
personală, cursuri de formare, furnizare de
cursuri de formare profesională, cursuri de
instruire scrise, cursuri de instruire în tabere
educative, cursuri de introspecție și cunoaștere
de sine (instruire), cursuri de limbi străine, cursuri
de motricitate pentru copii preșcolari, cursuri
de pregătire pe teme religioase, cursuri de
sprijin pentru persoane cu dificultăți de exprimare
orală, cursuri lingvistice, cursuri în cadrul
taberelor educative, cursuri prin corespondență
(învățământ la distanță), cursuri școlare legate
de sprijinul educațional, cursuri școlare pentru
pregătirea examenelor, desfășurare de seminarii
de instruire, educație, educație în domeniul
lingvistic, furnizarea de informații în materie
de educație, educație preșcolară, educație
religioasă, educație în materie de caligrafie,
educație vocațională pentru tineri, elaborare
de cursuri de instruire și de examene,
organizarea de examene pedagogice, formare
complementară, formare continuă, formare în
domeniul aptitudinilor profesionale, formare
practică (demonstrație), formarea profesorilor,
furnizare de centre de pregătire, furnizare
de creșe (educative), furnizare de cursuri de
alfabetizare, furnizare de cursuri de evaluare
a abilităților, furnizare de cursuri de formare
continuă, furnizare de cursuri de instruire,
furnizare de cursuri de instruire la nivel de
colegiu, furnizare de cursuri de instruire la
nivel de liceu, furnizare de cursuri de instruire
la nivel postuniversitar, furnizare de cursuri
de instruire online, furnizare de cursuri de
instruire în dezvoltarea personală, furnizare de
cursuri educaționale, furnizare de informații în
materie de educație, furnizare de informații
și întocmire de rapoarte privind progresul,
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cu privire la educație și instruire, furnizare
de pregătire, educație și îndrumare, furnizare
de seminare online de formare, furnizare de
servicii educaționale pentru copii prin intermediul
grupurilor de joacă, furnizarea de cursuri
de instruire asistate de calculator, furnizarea
de instruire online, furnizarea de servicii
specifice instituțiilor de învățământ, furnizarea
de tutoriale online, furnizarea de informații
privind examenele pedagogice, furnizarea de
informații în domeniul educației, furnizate on-
line dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, instrucțiuni de utilizare a abacului,
instruire, instruire asistată pe calculator, instruire
educativă, instruire în materie de educație
fizică pentru adulți și copii, instruire pentru
părinți cu privire la creșterea copiilor, instruire
profesională, învățământ, mentorat educațional
pentru copii de vârstă școlară, furnizarea
de oferte de cursuri de instruire, organizare
de activități didactice, învățământ preșcolar,
învățământ liceal, organizare de ateliere
profesionale și cursuri de pregătire profesională,
organizare de ateliere și seminare, organizare de
conferințe educaționale, organizare de cursuri,
organizare de cursuri de instruire, organizare
de cursuri prin corespondență, organizare de
cursuri prin metode autodidactice, organizare
de cursuri prin metode de educație deschisă,
organizare de cursuri prin metode de învățare
la distanță, organizare de cursuri prin metode
de învățare programată, organizare de examene
pedagogice, organizare de examene pentru
evaluarea nivelului de pregătire, organizare
de examinări și teste în domeniul educației,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de jocuri educaționale, organizare de prezentări
cu scopuri educative, organizare de seminare de
instruire, organizare de seminare de pregătire
continuă, organizare de seminarii, organizare
de simpozioane educaționale, organizare
de tururi cu scop instructiv, organizare
și coordonare de cursuri, organizare și
coordonare de seminare de formare, organizare
și coordonare de evenimente educaționale,
organizarea de ateliere de lucru, organizarea
de demonstrații în scopuri educaționale,
organizarea de programe didactice, organizarea
de simpozioane referitoare la instruire,
organizarea și conducerea de seminarii,
organizarea și conducerea de simpozioane,
organizarea și conducerea de workshop-
uri, organizarea și coordonarea de forumuri
educaționale personale, orientare profesională
(consiliere în domeniul educației sau formării),
predare în școli primare, pregătire extrașcolară
în centre specializate, pregătire și instruire,
prestarea de servicii de divertisment educativ

pentru copii în centre after-school, realizare și
coordonare de cursuri de formare, realizarea de
seminarii, servicii oferite de școli cu internat,
organizarea de seminarii educative, servicii
ale unei academii de formare, servicii de
acreditare în educație, și anume furnizare
de cursuri și examinare pedagogică, servicii
de consultanță și informare referitoare la
pregătirea, coordonarea și organizarea de
ateliere de lucru (instruire), servicii de educație
primară referitoare la alfabetizare, servicii de
educație și pregătire profesională, servicii
de evaluare didactică, servicii de instruire,
servicii de instruire a profesorilor, servicii de
instruire în domeniul tehnicilor pedagogice,
servicii de instruire și formare, servicii de
învățământ la distanță oferite online, servicii de
învățământ primar, servicii de predare asistate
pe calculator, servicii de recreere și instruire,
servicii educaționale de furnizare a cursurilor
de educație, servicii educaționale de tip
coaching, servicii educaționale pentru învățători,
servicii educaționale și de instruire lingvistică,
servicii educaționale și de predare, servicii
educative oferite de școlile prin corespondență,
servicii educative online prin baze de date
informatice, internet sau extranet, servicii
educative în materie de instruire vocațională,
servicii educative pentru dezvoltarea aptitudinilor
intelectuale ale copiilor, servicii educative
pentru dezvoltarea aptitudinilor mentale ale
copiilor, servicii furnizate de grădinițe (educație
sau divertisment), servicii specifice instituțiilor
de învățământ, servicii școlare, susținere
de prelegeri pe teme educaționale, testarea
vocațională, teste educative, servicii de tabere
de vară (divertisment), servicii educative oferite
de școli, servicii specifice școlilor (educație),
sisteme de joc (divertisment, educație), servicii
de tabere de recreere, servicii de tabere de vară
(divertisment și educație).

───────

(210) M 2021 07243
(151) 07/10/2021
(732) SC THE AZORES SRL, BD.IULIU

MANIU 15H, BLOC 4 SC 1 ET 2
AP 18, SECTOR 6, BUCURESTI,
061075, ROMANIA

(540)
CST INDEX

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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35. Publicitate, administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2021 07244
(151) 07/10/2021
(732) SC THE AZORES SRL, BD. IULIU

MANIU 15H, BLOC 4 SC 1 ET 2 AP
18, SECTOR 6, BUCURESTI, 0000,
ROMANIA

(540)
SUSTAINABILITY INDEX

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

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

───────

(210) M 2021 07245
(151) 07/10/2021
(732) TEODOR ADRIAN ION, STR.

SATURN NR. 2, JUDETUL ILFOV,
PANTELIMON, 077145, ILFOV,
ROMANIA

(540)

One Medical

(531) Clasificare Viena:
29.01.12; 27.05.01; 27.05.02; 24.13.25

(591) Culori revendicate:rosu (Hex #df0025),
negru (Hex #2e2e2d)

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

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

42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare la
acestea, servicii de analiză industrială, cercetare
industrială și proiectare industrială, servicii de
control al calității și de autentificare, crearea și
dezvoltarea calculatoarelor și a programelor de
calculator.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă și de îngrijire a frumuseții pentru
oameni sau animale, servicii de agricultură,
acvacultură, horticultură și silvicultură.

───────

(210) M 2021 07246
(151) 07/10/2021
(732) HANSRAJ S/O NEMARAM, :

101, SHREE WHIDE HEIGHTS
APARTMENT, SARASWATI
NAGAR, MAHARASHTRA, INDIA

(740) CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. GEORGE CALINESCU
NR. 52A, AP.1, SECTOR 1,
BUCURESTI, 011694, ROMANIA

(540)
NEETA

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

3. Henna (nuantator cosmetic), pudre de henna,
henna negru, culori si vopsele de păr, detergenti,
altii decat cu utilizare in procese de fertilizare si
in scopuri medicale, preparate de albire si alte
substante pentru spalat, produse cosmetice si
articole pentru toaleta, preparate de curatare,
produse de curatare, produse cosmetice,
preparate de lustruit, preparate de depilat,
preparate de curatare, abrazivi, parfumerie,
uleiuri esentiale, preparate pentru îngrijirea pielii,
preparate pentru îngrijirea pielii, creme, loțiuni,
săpunuri, șampoane, uleiuri pentru păr, loțiuni
pentru păr, geluri pentru păr, uleiuri de baie
altele decât pentru uz medical, deodorante si
antiperspirante pentru uz personal, produse de
curatare a dintilor, henna si conuri de henna,
preparate pentru curatarea mainilor, preparate
pentru curatarea fetei, tratamente si balsamuri
pentru par, vopsele colorate pentru par pe baza
de amoniac.

───────


