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Cereri Mărci publicate în 20/05/2022
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)

TECHNOLOGIES SOLUTIONS
SRL

evconnect NETWORK

7 M 2022 03364 13/05/2022 SC SILKWEB SA Academia de e-Commerce

8 M 2022 03365 13/05/2022 AESCULAP PROD SRL Fertilohelp

9 M 2022 03366 13/05/2022 AESCULAP PROD SRL Feminofertil

10 M 2022 03367 13/05/2022 AESCULAP PROD SRL Femifertil

11 M 2022 03368 13/05/2022 TRUST24LAMA S.R.L. BUZ

12 M 2022 03369 13/05/2022 LUCIANO SGARRO SIRIUS BROKER DE
ASIGURARE

13 M 2022 03370 13/05/2022 T&Y DRINKS SRL TY-TEA&COFFEE

14 M 2022 03371 13/05/2022 SC SILKWEB SA silkweb.ro

15 M 2022 03372 13/05/2022 LUMINA INSTITUTII DE
INVATAMANT S.A.

EARLY LEARNING CENTER
ISB EARLY LEARNING
CENTER

16 M 2022 03373 13/05/2022 SAFIR PROTECTION SRL SAFIR PROTECTION

17 M 2022 03374 13/05/2022 BONITA GUARD PROTECTION
SRL

BONITA GUARD PROTECTION

18 M 2022 03375 13/05/2022 SILKWEB S.A. gofunnel.ro

19 M 2022 03376 13/05/2022 MAIMAICREDIT I.F.N.

20 M 2022 03377 13/05/2022 MAIMAICREDIT I.F.N. MAI MAI Credit

21 M 2022 03378 13/05/2022 RLC EXCLUSIV PERUGIA
S.R.L.

PIZZERIA PERUGIA
BUCATARIE CU SPECIFIC
ITALIAN

22 M 2022 03379 13/05/2022 MIND EDUCATION & HEALTH
SRL

SINERGIE

23 M 2022 03380 13/05/2022 JOLIDON INTERNATIONAL
S.R.L.

ARGOS

1 M 2022 03052 29/04/2022     S.C. ROMCIM S.A. CASA VERDE .CALITATE
GARANTATA

2 M 2022 03053 29/04/2022     FNF PROFESIONAL S.R.L. DCNoi OnlineShop

3 M 2022 03054 29/04/2022     TOPAERO S.R.L. AERAT te bagă la răcoare

4 M 2022 03195 13/05/2022 ANDRADA CRISTIANA DAVID CANDY BOULEVARD

5 M 2022 03350 13/05/2022 CRISTI ARHIP piatamatca.ro

6 M 2022 03360 12/05/2022 SMART BUSINESS &
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2022 03381 13/05/2022 MAIMAICREDIT I.F.N.

25 M 2022 03382 13/05/2022 POLISANO
PHARMACEUTICALS S.A.

MIGREN0

26 M 2022 03383 13/05/2022 POLISANO PHARMACEUTICAL
S.A.

MIGRENO

27 M 2022 03384 13/05/2022 MAIMAICREDIT I.F.N. SA MAI MAI Credit

28 M 2022 03386 13/05/2022 NICULAE RAZVAN PETRISOR DESCALECATI IN CARPATI -
Colt de rai cu natura si cai

29 M 2022 03387 13/05/2022 BLACK PEARL MANAGEMENT
SRL

BOA KONG

30 M 2022 03388 13/05/2022 BLACK PEARL MANAGEMENT
SRL

KONG

31 M 2022 03389 13/05/2022 NEXT GENERATION
TECHNOLOGIES SRL

NGT

32 M 2022 03390 13/05/2022 CATERA PREMIUM DELIVERY
SRL

PIZZA MAESTRO

33 M 2022 03391 13/05/2022 MEDLINE MEDICAL SUPPLIES
SRL

BUZZ MAGIC

34 M 2022 03392 13/05/2022 ALDIA BUSINESS EXPERT SRL ALDIA BUSINESS EXPERT ABE
Accuracy Beyond Expertise

35 M 2022 03393 13/05/2022 ROMIND SERV SRL PRINT MARKET

36 M 2022 03394 13/05/2022 BADETOIU DANIELA BRUZZY

37 M 2022 03395 13/05/2022 SC NORINO M&S SRL norino happy kid-happy mom

38 M 2022 03396 13/05/2022 BADETOIU DANIELA CAPRICII BOIERESTI

39 M 2022 03397 13/05/2022 ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV HC
MARAMUREȘ

CUPA MINERUL

40 M 2022 03398 13/05/2022 ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL AZOTRAPID

41 M 2022 03401 14/05/2022 ALEXANDRU ADRIAN DASCĂL LEO

42 M 2022 03402 15/05/2022 IRINEL FLORENTINA GALASIU SHAMBALLA CRYSTALS

43 M 2022 03403 15/05/2022 IRINEL FLORENTINA GALASIU IUBIREA. DĂ-O MAI DEPARTE!

44 M 2022 03404 15/05/2022 COSTEIU CAMELIA-IULIANA BALANTA SIBIU
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CHARLES DE GAULLE, NR.
15, ETAJ 1 SI 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) CABINET M. OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

CASA VERDE .CALITATE
GARANTATA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.14; 07.01.08;
26.01.03; 29.01.03

(591) Culori revendicate:verde (Pantone 362
C )

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

1. Adezivi pentru utilizare în industrie, adezivi
pentru plăci cermice, grund pentru finisare şi
amorsare, preparate de grunduire.
17. Produse si materiale izolante, adezivi pentru
termoizolatie, tencuială izolatoare, materiale
izolatoare.
19. Ciment, beton, agregate (nisip, cu excepţia
nisipului pentru turnătorie, si pietris), lianti
hidraulici rutieri pentru stabilizarea drumurilor,
material liant pentru repararea drumurilor,
materiale pentru construcţia şi îmbrăcarea
drumurilor, filler de calcar (piatra macinata),
asfalt, bitum si var, produse bituminoase pentru
construcţii, materiale de construcţii (nemetalice),
piatră, piatră pentru construcţii, piatră de var
( piatră calcaroasă), tencuieli (materiale de

construcţii), parapete de protecţie, nemetalice,
pentru drumuri, mortar pentru construcţii (pastă
de ciment), ciment magnezian.
35. Publicitate, informaţii comerciale şi
consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, servicii de comercializare
cu amanuntul si cu ridicata pentru urmatoarele
produse: adezivi pentru utilizare în industrie,
adezivi pentru plăci cermice, grund pentru
finisare şi amorsare preparate de grunduire,
materiale metalice pentru construcţii, silozuri
metalice, recipiente metalice pentru
amestecarea mortarului, produse si materiale
izolante, adezivi pentru termoizolatie, tencuială
izolatoare, materiale izolatoare, ciment, beton,
agregate (nisip, cu excepţia nisipului pentru
turnătorie, si pietris), lianti hidraulici rutieri
pentru stabilizarea drumurilor, material liant
pentru repararea drumurilor, materiale pentru
construcţia şi îmbrăcarea drumurilor, filler
de calcar (piatra macinata), asfalt, bitum si
var, produse bituminoase pentru construcţii,
materiale de construcţii (nemetalice), piatră,
piatră pentru construcţii, piatră de var (piatră
calcaroasă), tencuieli (materiale de construcţii),
parapete de protecţie, nemetalice, pentru
drumuri, mortar pentru construcţii (pastă de
ciment), ciment magnezian.
37. Servicii de construcţii, constructii de clădiri,
drumuri, poduri, baraje sau linii de transport,
servicii de exploatare a carierelor, servicii
de inchiriere a echipamentelor de construcţii,
servicii de închiriere de unelte sau materiale de
construcţie, servicii de reparaţii (restaurarea de
clădiri), servicii de tencuire, servicii de zidarie.
39. Servicii de transport al produselor, servicii de
transport pe calea ferată, colectarea de bunuri
reciclabile (transport), ambalarea bunurilor,
impachetarea bunurilor, livrarea bunurilor,
operaţiuni de încărcare descărcare, depozitarea
de bunuri.
42. Servicii de inginerie, estimarea devizelor în
construcţii, servicii de arhitectură, cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi.

───────

(210) M 2022 03052
(151) 29/04/2022
(732) S.C. ROMCIM S.A., PIATA
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DEALUL TUGULEA, NR. 72, BL.
G2, SC. 6, ET. P, AP. 87, SECTOR
6, BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

DCNoi OnlineShop

(531) Clasificare Viena:
27.05.17; 27.05.19; 26.04.05; 19.03.05;
29.01.02; 29.01.03; 29.01.08

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

clase:
35. Publicitate, administrarea, organizarea
și managementul afacerilor, lucrări de
birou, servicii de publicitate, marketing şi
promovare, realizarea de reclame, difuzare
de anunţuri publicitare, publicitate online,
distribuirea de materiale publicitare, şi anume
pliante, prospecte, broşuri, distribuirea de
materiale marketing şi materiale promoţionale,
conducerea şi administrarea afacerilor,
gestiunea afacerilor comerciale, relaţii publice
şi relatii cu clienţii, servicii de comercializare,
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail, compilarea şi sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
servicii de publicitate, marketing și promovare,
servicii de agentii de import și export, regruparea
în avantajul terţilor a hârtie și carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de

instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere
și clișee tipografice, papetarie imprimata,
articole de papetărie și accesorii educative,
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, adezivi pentru papetărie, ghiozdane
școlare, penare, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucării-
centru de activități pentru copii, , jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri usb,
memorii usb, adaptoare usb, încărcătoare usb,
routere usb fără fir(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
hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee

(210) M 2022 03053
(151) 29/04/2022
(732) FNF PROFESIONAL S.R.L., STR.
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tipografice, papetarie imprimata, articole de
papetărie și accesorii educative, articole de
papetărie din hârtie pentru birou, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
adezivi pentru papetărie, ghiozdane școlare,
penare, jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucării-
centru de activități pentru copii, , jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, cabluri usb, memorii
usb, adaptoare usb, încărcătoare usb, routere
usb fără fir, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la hârtie și
carton, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de
desen și materiale pentru artiști, pensule,
materiale didactice și de instruire, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare, caractere și clișee tipografice,
papetarie imprimata,
articole de papetărie și accesorii educative,
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, adezivi pentru papetărie, ghiozdane
școlare, penare, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)

pentru pomul de crăciun, jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucării-
centru de activități pentru copii, , jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri usb,
memorii usb, adaptoare usb, încărcătoare usb,
routere usb fără fir, furnizarea de informaţii
şi consiliere comercială pentru consumatori
(consiliere consumatori) referitoare la hârtie și
carton, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de
desen și materiale pentru artiști, pensule,
materiale didactice și de instruire, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare, caractere și clișee tipografice,
papetarie imprimata,
articole de papetărie și accesorii educative,
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, adezivi pentru papetărie, ghiozdane
școlare, penare, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
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jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucării-
centru de activități pentru copii, , jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, cabluri usb, memorii
usb, adaptoare usb, încărcătoare usb, routere
usb fără fir, reclama, publicitate, gestiunea
afacerilor comerciale, administratie comerciala,
lucrari de birou in legatura cu hârtie și
carton, produse de imprimerie, articole pentru
legătorie, fotografii, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, adezivi
pentru papetărie sau menaj, materiale de
desen și materiale pentru artiști, pensule,
materiale didactice și de instruire, foi, folii și
pungi din material plastic pentru împachetare
și ambalare, caractere și clișee tipografice,
papetarie imprimata,
articole de papetărie și accesorii educative,
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, adezivi pentru papetărie, ghiozdane
școlare, penare, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucării-
centru de activități pentru copii, , jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de

masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, cabluri usb, memorii
usb, adaptoare usb, încărcătoare usb, routere
usb fără fir, furnizarea de informatii despre
vanzarea de produse, prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu functie de
cautare, cu privire la hârtie și carton, produse de
imprimerie, articole pentru legătorie, fotografii,
articole de papetărie și articole de birou,
cu excepția mobilei, adezivi pentru papetărie
sau menaj, materiale de desen și materiale
pentru artiști, pensule, materiale didactice și de
instruire, foi, folii și pungi din material plastic
pentru împachetare și ambalare, caractere
și clișee tipografice, papetarie imprimata,
articole de papetărie și accesorii educative,
articole de papetărie din hârtie pentru birou,
produse de imprimerie, papetărie și rechizite
școlare, adezivi pentru papetărie, ghiozdane
școlare, penare, jocuri, jucării și articole pentru
joacă, aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucării-
centru de activități pentru copii, , jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
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procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane
inteligente, protecții de ecran, din sticlă
călită, pentru telefoane inteligente, camere
video portabile, camere de bord, cabluri usb,
memorii usb, adaptoare usb, încărcătoare usb,
routere usb fără fir, servicii de informatii
comerciale furnizate online prin internet sau
o retea globala de calculatoare, cu privire
la hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice, papetarie imprimata, articole de
papetărie și accesorii educative, articole de
papetărie din hârtie pentru birou, produse
de imprimerie, papetărie și rechizite școlare,
adezivi pentru papetărie, ghiozdane școlare,
penare, jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de crăciun, jucării, păpuși (jucării),
jucării electronice, jucării muzicale, jucării
gonflabile, pistoale (jucării), jucării flexibile,
jucării vorbitoare, jucarii inteligente, jucării
modulare, jucării zornăitoare, jucării electronice
teleghidate, jucării cu telecomandă, jucării cu
baterii, jucării de construit, jucării din plastic,
jucării din cauciuc, jucării din metal, jucării
de lemn, puzzle-uri (jucării), jucării de exterior,
machete de mașini (jucării), covorașe de joacă
cu jucării pentru copii mici (jucării), jucării-
centru de activități pentru copii, , jocuri,
jocuri electronice, jocuri de memorie, jocuri
de construcție, jocuri de societate, jocuri de
masă, articole de joacă, jucării de pluș,
articole de joacă educative, jocuri electronice
educative pentru copii, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, suporturi pentru selfie, utilizate
ca accesorii pentru telefoane inteligente, folii
de protecție cu cristale lichide pentru telefoane

inteligente, protecții de ecran, din sticlă călită,
pentru telefoane inteligente, camere video
portabile, camere de bord, cabluri usb, memorii
usb, adaptoare usb, încărcătoare usb, routere
usb fără fir.

───────

CALUGAREASCA, NR. 2, CAM.
1, BL. 720, SC. A, ET. 3, AP.
15, SECTOR 6, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

AERAT te bagă la răcoare

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 29.01.02;
29.01.08

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

clase:
37. Servicii de instalare și de reparații,
recondiționarea instalațiilor de aer condiționat,
instalare de aparate de aer condiționat, reparare
de aparate de aer condiționat, întreținerea
sistemelor electronice și de aer condiționat,
instalarea și repararea sistemelor de aer
condiționat, instalarea și repararea aparatelor de
aer condiționat, întreținere de rutină a aparatelor

(210) M 2022 03054
(151) 29/04/2022
(732) TOPAERO S.R.L., STR. VALEA



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în perioada
13/05/2022-15/05/2022

de aer condiționat, reparare și întreținere
de aparate de aer condiționat, readaptare a
instalațiilor de aer condiționat din clădiri, servicii
de curățare a aparatelor de aer condiționat,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de aparate de aer condiționat,
readaptare a instalațiilor de încălzire, de ventilare
și de aer condiționat din clădiri, instalare,
întreținere și reparații de aparate de climatizare.

───────

(210) M 2022 03195
(151) 13/05/2022
(732) ANDRADA CRISTIANA DAVID,

JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIŢA, NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)

CANDY BOULEVARD

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.09; 27.05.19; 26.01.03;
29.01.12

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

clase:
30. Alimente care conțin cacao (ca principalul
ingredient), alimente pe bază de cacao, arome
pe bază de ciocolată, ciocolată, ciocolată aerată,
ciocolată cu alcool, ciocolată granulată, ciocolată
pentru glazuri, ciocolată pentru produse de
cofetărie și pâine, ciocolată tartinabilă, ciocolată
tartinabilă conținând nuci, cornuri, creme
pe bază de ciocolată, creme tartinabile pe
bază de ciocolată, decorațiuni din ciocolată

pentru articole de cofetărie, decorațiuni din
ciocolată pentru prăjituri, deserturi pe bază
de ciocolată, deserturi preparate (produse de
cofetărie), dulciuri pentru decorarea pomului
de crăciun, fondue din ciocolată, fructe trase
în ciocolată, glazură de ciocolată, gofre de
ciocolată, halva, iepurași de ciocolată, înlocuitori
de ciocolată, migdale acoperite de ciocolată,
napolitane din hârtie comestibilă, ornamente din
ciocolată pentru pomul de crăciun, ornamente
pentru pomul de crăciun (comestibil), pateuri
cu ciocolată, praline cu napolitană, produse
alimentare care conțin ciocolată (ca principal
ingredient), produse de caramel, produse de
cofetărie care conțin gem, produse de cofetărie
care conțin jeleu, produse de cofetărie cu aromă
de ciocolată, produse de cofetărie cu aromă
de praline, produse de cofetărie cu crema
spumă, produse de cofetărie cu umpluturi lichide
de fructe, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, produse de cofetărie din nuci,
produse de cofetărie din zahăr cu glazură de
ciocolată, produse de cofetărie dulci aromate,
produse de cofetărie în formă lichidă, produse
de cofetărie învelite în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de portocale, produse de
cofetărie pe bază de produse lactate, produse pe
bază de ciocolată, rahat turcesc, rahat turcesc
acoperit cu ciocolată, spume de ciocolată,
spume de desert (dulciuri), trufe (produse
de cofetărie), vafe cu glazură de ciocolată,
vafe, gofre, tiramisù, acadele, acadele (dulciuri),
batoane de ciocolată, batoane de ciocolată
cu lapte, batoane dulci, batoane învelite în
ciocolată, baton dulce (dulciuri), bomboane cu
cacao, bomboane de ciocolată, bomboane de
ciocolată cu umplutură, bomboane preparate din
zahăr, bomboane umplute, caramel, caramele,
ciocolate prezentate într-un calendar de advent,
ciocolate cu umplutură de bezea, ciocolate sub
formă de căluți de mare, ciocolate sub formă de
scoici de mare, ciocolată cu cremă cu aromă
de mentă, ciocolată cu lapte, ciocolată sub
formă de praline, ciocolată umplută, ciubucuri,
dulciuri, dulciuri (bomboane) care conțin fructe,
dulciuri (bomboane) cu aromă de fructe, dulciuri
cu caramel, dulciuri de casă, dulciuri de
mestecat (nemedicinale), dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
dulciuri din spumă de zahăr, dulciuri glazurate
cu caramel, dulciuri (nemedicinale) pe bază
de miere, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de acadele, dulciuri (nemedicinale) sub formă
de bomboane caramel, dulciuri (nemedicinale)
sub formă de eclere de ciocolată, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de nuga, dulciuri
(nemedicinale) sub formă de produse de
cofetărie din zahăr, dulciuri nemedicinale sub
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formă de tablete, fondante de ciocolată, jeleuri,
jeleuri din fructe (nu de uz medical), ouă de
paști, ouă de ciocolată, praline, praline de
ciocolată, praline umplute cu lichid, produse
de cofetărie din fructe, produse de cofetărie
sub formă de tablete, scoici de ciocolată,
tablete de ciocolată umplute, șerbeturi (produse
de cofetărie), batoane de prăjitură, ecleruri,
deserturi preparate (produse de patiserie),
fursecuri, fursecuri cu glazură de ciocolată,
fursecuri cu înveliș cu aromă de ciocolată,
fursecuri parțial învelite în ciocolată, fursecuri
parțial învelite într-o glazură cu aromă de
ciocolată, napolitane, napolitane comestibile,
napolitane (alimente), napolitane cu caramel și
ciocolată, napolitane rulou (biscuiți), napolitane
învelite în ciocolată, paste de ciocolată,
prăjiturele tip acadea, prăjituri caramelizate din
orez expandat, prăjituri cu brânză, prăjituri
cu ciocolată, prăjituri cu cremă, prăjituri cu
căpșuni, prăjituri cu fructe, prăjituri cu fructe
glasate, prăjituri cu migdale, prăjitură cu migdale,
prăjitură din ciocolată neagră preparată din
chec de ciocolată, prăjitură pentru micul dejun,
prăjitură învelită în ciocolată, produse de
cofetărie pe bază de făină, prăjituri mici cu
ciocolată, prăjituri pentru ceai cu ciocolată și
lapte, savarine, vafe din ciocolată, fulgi de
patiserie de unt de arahide.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul alimentației, servicii de vânzare cu
amănuntul prin corespondență în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la dulciuri, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu ciocolată, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
de cofetărie, servicii de vânzare cu ridicata
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu deserturi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse alimentare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu produse de cofetărie.

───────

(210) M 2022 03350
(151) 13/05/2022
(732) CRISTI ARHIP, STR ALEXANDRU

CEL BUN NR. 37, JUD. GALAȚI,
COMUNA MATCA, GALAȚI,
ROMANIA

(740) CĂVESCU ȘI ASOCIAȚII SRL,
STR. GRIVIȚA NR. 37E, JUD.
ILFOV, OTOPENI, 075100, ILFOV,
ROMANIA

(540)
piatamatca.ro

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

31. Fructe proaspete, fructe neprelucrate,
rodii, semințe de fructe, fructe și legume
proaspete, coșuri cadou cu fructe proaspete,
legume neprelucrate, legume rădăcinoase
(proaspete), legume proaspete, legume
ecologice, proaspete, semințe de legume,
legume proaspete pentru salată, roșii proaspete,
roșii neprelucrate, roșii ovale de tip
cherry, proaspete, roșii prunișoare proaspete,
roșii cherry, proaspete, castraveți proaspeți,
castraveți țepoși proaspeți, castraveți de mare
vii, dovlecei proaspeți, dovlecei neprelucrați,
pepeni proaspeți, pepeni galbeni, vinete,
germeni (botanică), grăunțe (semințe), semințe
pentru agricultură, semințe naturale, semințe
pentru semănat, semințe de măr, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe comestibile
în stare brută, semințe pentru horticultură,
semințe brute, semințe neprocesate, semințe
de in nepreparate, semințe oleaginoase
nepreparate, semințe sub formă de granule,
semințe acoperite cu îngrășăminte, semințe
neprocesate de uz agricol, semințe de
in comestibile, neprocesate, semințe pentru
culturi de plante erbacee, semințe brute și
neprelucrate, semințe acoperite cu un preparat
antiparazitar, semințe, bulbi și răsaduri pentru
reproducerea plantelor, ciuperci proaspete,
fasole proaspete, cepe, legume proaspete,
cartofi, struguri proaspeți, mere proaspete,
anghinare, proaspete, morcovi proaspeți, cireșe
(proaspete), salată verde, dovleci proaspeți,
prune, proaspete, ceapă verde, zmeură
proaspătă, leguminoase proaspete, sfeclă,
proaspătă, plante proaspete, căpșuni proaspete,
flori proaspete comestibile, coacăze negre
proaspete, fasole proaspătă, păstăi de fasole,
proaspete, zarzavaturi proaspete, ciuperci
gelatinoase albe comestibile proaspete, varză de
bruxelles proaspătă, ciuperci, proaspete, pentru
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uz alimentar, composturi horticole, produse
horticole neprocesate, produse horticole brute,
bulbi pentru horticultură, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere,
produse horticole brute și neprocesate.
35. Servicii de comerț şi servicii de informare
a consumatorilor, servicii de comandă, servicii
de achiziție pentru alte persoane, servicii de
abonament, servicii de vânzare cu amănuntul
și cu ridicata în legătură cu fructe proaspete,
fructe neprelucrate, rodii, semințe de fructe,
fructe și legume proaspete, coșuri cadou cu
fructe proaspete, legume neprelucrate, legume
rădăcinoase (proaspete), legume proaspete,
legume ecologice, proaspete, semințe de
legume, legume proaspete pentru salată, roșii
proaspete, roșii neprelucrate, roșii ovale de tip
cherry, proaspete, roșii prunișoare proaspete,
roșii cherry, proaspete, castraveți proaspeți,
castraveți țepoși proaspeți, castraveți de mare
vii, dovlecei proaspeți, dovlecei proaspeți,
dovlecei neprelucrați, pepeni proaspeți, pepeni
galbeni, vinete, germeni (botanică), grăunțe
(semințe), semințe pentru agricultură, semințe
naturale, semințe pentru semănat, semințe de
măr, produse pentru însămânțare (semințe),
semințe comestibile în stare brută, semințe
pentru horticultură, semințe brute, semințe
neprocesate, semințe de in nepreparate,
semințe oleaginoase nepreparate, semințe
sub formă de granule, semințe acoperite
cu îngrășăminte, semințe neprocesate de uz
agricol, semințe de in comestibile, neprocesate,
semințe pentru culturi de plante erbacee,
semințe brute și neprelucrate, semințe acoperite
cu un preparat antiparazitar, semințe, bulbi
și răsaduri pentru reproducerea plantelor,
ciuperci proaspete, fasole proaspete, cepe,
legume proaspete, cartofi, struguri proaspeți,
mere proaspete, anghinare, proaspete, morcovi
proaspeți, cireșe (proaspete), salată verde,
dovleci proaspeți, prune, proaspete, ceapă
verde, zmeură proaspătă, leguminoase
proaspete, sfeclă, proaspătă, plante proaspete,
căpșuni proaspete, flori proaspete comestibile,
coacăze negre proaspete, fasole proaspătă,
păstăi de fasole, proaspete, zarzavaturi
proaspete, morcovi, fructe proaspete, ciuperci
gelatinoase albe comestibile proaspete, varză de
bruxelles proaspătă, ciuperci, proaspete, pentru
uz alimentar, composturi horticole, produse
horticole neprocesate, produse horticole brute,
bulbi pentru horticultură, culturi agricole și de
acvacultură, produse horticole și forestiere,
produse horticole brute și neprocesate,
organizarea de expoziții şi târguri în scopuri
comerciale şi publicitare, servicii de marketing,
servicii de asistență în conducerea, organizarea,

promovarea și exploatarea de societăți și afaceri
comerciale și industriale, prezentări de produse
şi servicii de afișare a produselor, prezentare
de produse în scopuri promoționale, servicii
de lansare de produse, marketing de produse,
consiliere cu privire la produse de consum,
distribuție de produse în scopuri publicitare,
asistență în domeniul comercializării produselor,
servicii de consultanţă comercială cu privire la
fabricarea de produse.
45. Acordare de licențe altor persoane pentru
utilizarea de drepturi de proprietate industrială,
administrare de drepturi de proprietate
intelectuală, licențe de proprietate industrială.

───────

TECHNOLOGIES SOLUTIONS
SRL, STR. BICAZ, NR. 1-5, ÎN
INCINTA TEXCARGO, JUD. ARAD,
ARAD, 310664, ARAD, ROMANIA

(540)

evconnect NETWORK

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 27.05.17; 15.09.10

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

42. Servicii it, creare de pagini principale pentru
terți, creare de pagini web, creare de pagini web
stocate electronic pentru servicii online și pe
internet, creare de site-uri pe internet, creare,
proiectare și întreținere de pagini web, creare
și actualizare de pagini principale pentru rețele
de calculatoare, crearea și proiectarea de pagini
web pentru terți, crearea și întreținerea siturilor
web pentru terți, creare și design de indexuri
de informații bazate pe site-uri web pentru alte
persoane (servicii de tehnologia informației),
creare și design de site-uri web pentru terți,
creare și întreținere de site-uri (pagini web)
pentru terți, design de site-uri web, design de
pagini principale și pagini web, dezvoltare de

(210) M 2022 03360
(151) 12/05/2022
(732) SMART BUSINESS &
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pagini web pentru terți, elaborare și întreținere
de pagini web pentru terți, actualizarea
paginilor web pentru terți, administrare de
servere, administrare de servere de la
distanță, autentificarea datelor prin tehnologia
blockchain, cercetare privind automatizarea
computerizată a proceselor administrative,
cercetare privind prelucrarea de date, cercetare
în domeniul tehnologiei informației, cercetare în
domeniul tehnologiei pentru procesarea datelor,
cercetare în domeniul inteligenței artificiale,
dezvoltare de rețele informatice, detectare a
defecțiunilor tehnice sub formă de diagnoză
a problemelor la produsele electronice de
consum, creare și întreținere de site-uri web
pentru telefoane mobile, dezvoltare software,
programare și implementare, dezvoltare de
sisteme informatice, dezvoltare de sisteme
pentru prelucrarea de date, dezvoltare de
sisteme pentru stocarea de date, dezvoltare și
testare de metode de calcul, de algoritmi și
de software, diagnoza problemelor la hardware-
ul de calculator folosind un software, furnizori
de servicii externalizate în domeniul tehnologiei
informației, planificare, creare, dezvoltare și
întreținere de site-uri web online pentru terți,
proiectare, creare și programare de pagini
web, întreținere de software de prelucrare a
datelor, proiectare și dezvoltare de software
pentru baze de date electronice, proiectare
și dezvoltare de sisteme pentru introducerea,
generarea, procesarea, afișarea și stocarea
de date, realizare de programe de calculator
pentru prelucrarea datelor, servicii de rețele
informatice, servicii informatice de analiză de
date, servicii în domeniul managementului
proiectelor informatice, servicii de proiectare și
programare informatică, servicii de informatică
cuantică, servicii de configurare a rețelelor
informatice, servicii de cercetare informatică,
servicii de găzduire, software ca și serviciu
și închiriere de software, servicii de duplicare
și conversie a datelor, criptografierea datelor
și servicii de codificare, securitate, protecție
și reconstituire it, testarea performanțelor
computerelor, studii de analiză comparată
referitoare la eficiența sistemelor informatice,
servicii tehnologice în domeniul calculatoarelor.

───────

(210) M 2022 03364
(151) 13/05/2022
(732) SC SILKWEB SA, STR. GEOORGE

COSBUC, NR. 25 A, AP.50, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430222, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
Academia de e-Commerce

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

41. Furnizare de cursuri de instruire online,
cursuri de instruire în planificarea strategică în
domeniul publicității, promovării, marketingului
și managementului, organizare de webinare,
producție de materiale video, organizare de
conferințe, expoziții și concursuri, furnizare de
cursuri educaționale, furnizare de cursuri de
instruire, organizare de cursuri de formare,
furnizarea de instruire online, coordonare de
cursuri referitoare la administrarea afacerilor,
coordonare de cursuri de pregătire în materie
de afaceri, furnizare de cursuri de instruire cu
privire la managementul în afaceri, organizare
de conferințe, coordonare de conferințe de
afaceri, organizarea de conferințe în domeniul
comerțului, organizare de conferințe în domeniul
afacerilor.

───────

(210) M 2022 03365
(151) 13/05/2022
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58,
JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Fertilohelp

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.

───────
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(210) M 2022 03366
(151) 13/05/2022
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58,
JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Feminofertil

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.

───────

(210) M 2022 03367
(151) 13/05/2022
(732) AESCULAP PROD SRL, STR.

TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 58,
JUD. MUREŞ, TÂRGU MUREŞ,
540014, MUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU, NR. 42, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
Femifertil

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

5. Medicamente, suplimente dietetice şi
suplimente alimentare de uz medical, vitamine si
preparate pe baza de vitamine.

───────

(210) M 2022 03368
(151) 13/05/2022
(732) TRUST24LAMA S.R.L., STR.

STEFAN TOMSA, NR. 1, JUD.
SUCEAVA, SAT RĂDĂȘENI,
727460, SUCEAVA, ROMANIA

(540)

BUZ

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.24; 26.04.05

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

10. Centuri abdominale, centuri abdominale,
perne de aer pentru scopuri medicale, dozatoare
de aerosoli pentru scopuri medicale, saltele
cu aer pentru scopuri medicale, fotolii de
uz medical sau stomatologic, bandaje pentru
articulaţii, anatomice / bandaje de susţinere,
bandaje, elastic, paturi cu vibraţii, paturi
special concepute pentru scopuri medicale,
centuri pentru scopuri medicale, centuri electrice
pentru scopuri medicale, pături electrice pentru
scopuri medicale, analizoare pentru măsurarea
grăsimii corporale, aparate pentru monitorizarea
compoziţiei corporale, pompe de sân, scaune
toaletă, corsete pentru scopuri medicale,
perne pentru scopuri medicale, aparate pentru

(740) AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAI VELICIU, NR. 21, APT. 1,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
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masajul estetic, mobilier special conceput
pentru scopuri medicale, saltele cu apă
pentru scopuri medicale, aparate de masa,
centuri pentru gravide, aspiratoare nazale,
centuri ortopedice, încălţăminte ortopedică,
aparate pentru exerciţii fizice de uz
medical, aparate de fizioterapie, aparate de
fizioterapie, stetoscoape, termometre pentru
scopuri medicale, lămpi cu raze ultraviolete
pentru scopuri medicale, aparate de vibromasaj,
cadre pentru persoanele cu handicap, bastoane
pentru scopuri medicale, glucometre/dispozitive
pentru măsurarea nivelului de glucoză din sânge,
cadre de mers cu roţi pentru facilitarea mobilităţi.
28. Saltea de joacă pentru bebeluşi, haltere,
mese de billiard, aparate pentru culturism /
aparate pentru antrenarea musculaturii corpului,
extensoare pentru piept (aparate de exerciţii) /
aparate de exerciţii (extensoare), pomi de
crăciun din material sintetic, suporturi pentru
pomii de Crăciun, truse de magie, păpuşi, case
de păpuşi, jocuri, aparate de gimnastică, zmeie,
jucării cu caracter de noutate pentru petreceri,
ornamente pentru pomii de Crăciun, cu excepţia
articolelor de iluminat şi produselor de cofetărie,
jocuri de societate, aparate pentru exerciţii fizice,
tuburi de confeti pentru petreceri (articole cu
caractere de noutate pentru petreceri), jucării de
plus, zornăitoare (obiecte de divertisment), căluţi
balansoar, scutere (jucării), ghete de patinaj cu
lame ataşate, popice (jocuri), topogane (obiecte
de divertisment), trambuline (articole sportive),
piscine (articole de joacă), saltele gonflabile
pentru piscine, leagăne, jucării carusel pentru
pătuţuri, maşini de jucărie, roboţi de jucărie,
jucării, trambuline, triciclete pentru copii (jucării).

───────

(210) M 2022 03369
(151) 13/05/2022
(732) LUCIANO SGARRO, BLD.

DECEBAL, NR. 1, BL. H2, SC.
3, ET. 3, AP. 73, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

SIRIUS BROKER
DE ASIGURARE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.04; 27.05.11;
26.11.02; 01.01.01

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

clase:
36. Brokeraj de asigurări.

───────
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(210) M 2022 03370
(151) 13/05/2022
(732) T&Y DRINKS SRL, STR.

MARULUI, NR. 3, JUD. ILFOV,
FUNDENI, ILFOV, ROMANIA

(540)

TY-TEA&COFFEE

(531) Clasificare Viena:
29.01.13; 27.05.01; 27.05.08; 27.05.11;
27.05.17; 27.05.24; 11.03.02; 11.03.06;
05.03.14; 26.11.02; 26.01.03

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

clase:
30. Ceai, ceai oolong (ceai chinezesc), ceai
lapsong souchong, ceai verde japonez, ceai
de ginseng, ceai earl grey, extracte de ceai,
ceai de ghimbir, ceai de iasomie, ceai de
tei, ceai de salvie, pliculețe de ceai, prăjituri
pentru ceai, înlocuitori de ceai, ceai de oolong,
esențe de ceai, ceai ginseng (insamcha), ceai
alb instant, ceai negru instant, ceai oolong
instant, ceai de hrișcă, ceaiuri de fructe,
ceai de măceșe, ceai de mușețel, ceaiuri cu
lapte, ceai cu gheață (nemedicamentoase),
extracte de ceai (nemedicamentoase), băuturi
din ceai nemedicinale, esențe de ceai
(nemedicamentoase), ceai de crizanteme
(gukhwacha), ceai de ginseng roșu, ceai de
acanthopanax (ogapicha), ceai din frunze de orz,
ceai vândut în vrac (nemedicamentos), yerba
mate (ceai sud-american), ceai de caise asiatice
(maesilcha), ceai de goji chinezesc (gugijacha),
amestecuri de pulberi de ceai, ceai din orez brun
prăjit, ceaiuri (nemedicinale) aromate cu lămâie,
ceai din rădăcină de brusture (wooungcha),
ceai de orz prăjit (mugi-cha), preparate aromate

pentru prepararea ceaiurilor nemedicinale, ceai
din fructe (nu pentru uz medical), ceai ambalat
(altele decât pentru uz medicinal), pliculețe de
ceai (nu pentru uz medicinal), prăjituri pentru
ceai cu ciocolată și lapte, ceai (nemedicinal) care
conține frunze de merișor, ceai (nemedicinal)
care conține extracte de merișor, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, ceaiuri cu aromă
de fructe (nu medicinale), ceai de iasomie, altele
decât pentru uz medicinal, ceai din orz uscat
cu coajă (mugi-cha), înlocuitori de ceai (altele
decât pentru uz medicinal), ceai (nemedicinal)
care constă în frunze de merișor, ceai instant
(altul decât cel pentru uz medicinal), ceai
(nemedicinal) care constă în extracte de merișor,
preparate pentru fabricarea de băuturi (pe bază
de ceai), ceai aromat din portocale (altele decât
pentru uz medicinal), flori sau frunze pentru
utilizare ca înlocuitori de ceai, ceaiuri din plante,
altele decât cele de uz medicinal, ceai cu aroma
de măr (altele decât pentru uz medicinal), ceai
sub formă de praf de varec sărat (kombu-cha),
pudră instant pentru prepararea ceaiului (alta
decât cea pentru uz medicinal), ceai de iasomie
sub formă de pliculețe, altele decât pentru
uz medicinal, cafea, cafea decafeinizată, cafea
verde, cafea măcinată, cafea liofilizată, cafea
aromată, cafea solubilă, cafea sintetică, boabe
de cafea, înlocuitori de cafea, amestecuri de
cafea, concentrate de cafea, extracte de cafea,
uleiuri de cafea, esențe de cafea, cu excepţia
esenţelor eterice şi a uleiurilor esenţiale, cafea
cu gheață, cafea de malț, băuturi din cafea, pungi
de cafea, umplute, cafea cu ciocolată, arome de
cafea, cafea cu lapte, cafea gata preparată, doze
de cafea, capsule de cafea, goale, amestecuri
de cafea de malț cu cafea, cicoare (înlocuitori
de cafea), boabe de cafea măcinate, boabe de
cafea prăjite, cafea preparată și băuturi pe bază
de cafea, esențe de cafea folosite ca înlocuitori
pentru cafea, amestecuri de extracte de cafea
de malț cu cafea, amestecuri de esențe de cafea
și extracte de cafea, băuturi pe bază de cafea,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua,
amestecuri de cafea și malț, amestecuri de cafea
și cicoare, extracte de cafea de malț, înlocuitori
de cafea (surogate de cafea sau preparate din
plante folosite în loc de cafea), umpluturi pe
bază de cafea, boabe de cafea învelite în zahăr,
înlocuitori de cafea pe bază vegetală, băuturi
gata preparate pe bază de cafea, cicoare pentru
utilizare ca înlocuitori de cafea, înlocuitor de
cafea pe bază de cicoare, băuturi cu gheață
pe bază de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cacao, orz destinat utilizării ca înlocuitor de
cafea, băuturi pe bază de înlocuitori de cafea,
extracte de cafea utilizate ca arome pentru
alimente, extracte de cafea utilizate ca arome
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pentru băuturi, extracte de cicoare utilizate ca
înlocuitori de cafea, preparate de cicoare utilizate
ca înlocuitori pentru cafea, băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, înlocuitori de cafea
(pe bază de cereale sau cicoare), preparate
pentru fabricarea de băuturi (pe bază de cafea),
cafea (prăjită, sub formă de pudră, granule sau
băutură), băuturi gazoase (pe bază de cafea,
cacao sau ciocolată), băuturi carbogazoase (pe
bază de cafea, cacao sau ciocolată), filtre sub
formă de pliculețe pline cu cafea, amestecuri de
cicoare folosite ca înlocuitori de cafea, ciocolată
de casă sub formă de foaie crocantă cu boabe
de cafea măcinate, cicoare și amestecuri de
cicoare, toate folosite ca înlocuitori de cafea, orz
prăjit și malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru
cafea, băuturi pe bază de cafea care conțin
înghețată (affogato).
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu ceaiuri, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu ceaiuri, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu cafea, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu cafea,
servicii de vânzare cu amănuntul în domeniul
alimentației, servicii de vânzare cu amănuntul
referitoare la dulciuri, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la delicatese, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu ciocolată,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cacao, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu șerbeturi, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu băuturi nealcoolice,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură cu
produse alimentare.
43. Servicii oferite de ceainării.

───────

(210) M 2022 03371
(151) 13/05/2022
(732) SC SILKWEB SA, STR. GEOORGE

COSBUC, NR. 25 A, AP. 50, JUD.
MARAMUREŞ, BAIA MARE,
430222, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
silkweb.ro

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

35. Servicii online de prelucrare de date, servicii
de comenzi online, servicii de administrare
a comunităților online, servicii de publicitate
și marketing online, servicii de publicitate,
marketing și promovare, asistență în afaceri,
management și servicii administrative.

42. Creare, întreținere și găzduire de site-uri
web pentru alte persoane, software ca serviciu
(saas), consultanță în domeniul software-ului ca
serviciu (saas), găzduire de platforme de comerț
electronic pe internet, servicii ale unui furnizor
de găzduire cloud, planificare, creare, dezvoltare
și întreținere de site-uri web online pentru terți,
servicii de administrare de site-uri web și hosting
online pentru terți, găzduire de facilități web
online pentru pentru alte persoane, găzduire de
spații web online pentru terți, pentru partajare
de conținut online, stocare de date online,
găzduire de server, dezvoltare de sisteme pentru
prelucrarea de date, servicii pentru proiectarea
software-ului de prelucrare de date electronice.,
găzduire de conținut digital, și anume jurnale și
bloguri online, servicii de găzduire, software ca și
serviciu și închiriere de software, creare și design
de site-uri web pentru terți, consultanță privind
crearea și proiectarea de site-uri web.

───────
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(210) M 2022 03372
(151) 13/05/2022
(732) LUMINA INSTITUTII DE

INVATAMANT S.A., STR. BALTA
ALBINA NR. 9, CAMERA 412,
ETAJ 4, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EARLY LEARNING
CENTER ISB EARLY
LEARNING CENTER

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.03; 29.01.06; 29.01.08;
27.05.01; 27.05.17; 26.04.01; 26.04.18

(591) Culori revendicate:roșu, verde, alb,
negru

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

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

───────

(210) M 2022 03373
(151) 13/05/2022
(732) SAFIR PROTECTION SRL,

STR. TOPORAȚI, NR.1-7, BL.15,
SC.7, ET.3, AP.205, SECTOR 5,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SAFIR PROTECTION

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

45. Servicii de securitate pentru protecția fizica
a bunurilor materiale si a persoanelor, servicii de
paza, servicii de paza antiefractie , servicii de
paza contractuale, servicii de paza si protecție,
servicii de paza pentru infrastructuri, servicii de
paza pe timp de noapte, servicii oferite de către
agentii de paza pentru magazine, consultanta in
materie de securitate, consultanta in materie de
securitate fizica, servicii de garda de corp.

───────

(210) M 2022 03374
(151) 13/05/2022
(732) BONITA GUARD PROTECTION

SRL, STR.TOPORAȘI, NR.1-7,
BL.15, SC.7, ET.3, AP.205,
SECTOR 5, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BONITA GUARD PROTECTION
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
45. Servicii de securitate pentru protecția fizica
a bunurilor materiale si a persoanelor, servicii de
paza, servicii de paza antiefractie , servicii de
paza contractuale, servicii de paza si protecție,
servicii de paza pentru infrastructuri, servicii de
paza pe timp de noapte, servicii oferite de către
agentii de paza pentru magazine, consultanta in
materie de securitate, consultanta in materie de
securitate fizica, servicii de garda de corp.

───────
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(210) M 2022 03375
(151) 13/05/2022
(732) SILKWEB S.A., STR. GEOORGE

COȘBUC NR. 25 A, AP.50, ETAJ
6, CLADIREA ATRIUM, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430222, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)
gofunnel.ro

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

28. Jocuri de masă, jocuri de societate, jucării,
jocuri și articole de joacă.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu jocuri.

───────

(210) M 2022 03376
(151) 13/05/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N., BD.

DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 26.11.03;
26.11.06; 26.11.09

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 1655
C), galben (Pantone 109 C), albastru
(Pantone 2727 C)

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

36. Acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru entități comerciale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, activități
bancare financiare, administrare de active
pentru alte persoane, administrare de active și
portofolii, administrare de capital, administrare
de conturi de economii, administrare de depozite
acceptate, administrare de fideicomisuri,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
guverne, acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru inventatori,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru universități, acordare de
rente, acordarea finanțării, asociații de economii
și împrumut, asistență financiară, brokeraj de
servicii financiare, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de mărfuri,
finanțare de proiecte, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea
de produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare de
protecție financiară contra riscurilor de schimb
valutar, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, investiție financiară, investiții financiare,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni bancare
comerciale, procurare de capital, procurare de
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capital financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, servicii
bancare electronice, servicii bancare financiare
pentru persoane particulare, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
personale, servicii bancare pentru particulari,
servicii bancare prin internet, servicii bancare
prin telefon, servicii bancare și financiare,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, colectare de plăți,
colectarea la domiciliu a plăților financiare,
realizarea de operațiuni financiare online, servicii
de transfer de bani, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani
la nivel național, servicii de transfer monetar,
transfer de fonduri prin rețele electronice
de comunicații, transfer de bani, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de criptoactive, transfer electronic de fonduri,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, transferuri
de fonduri, tranzacții financiare prin blockchain,
tranzacții monetare, servicii monetare, servicii
financiare privind furnizarea și structurarea
capitalului, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii financiare furnizate pe
internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare personale, servicii financiare prestate
prin mijloace electronice, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare,
agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, agenții de
recuperare a creanțelor, agenții de recuperare
și de colectare a creanțelor, agenții de
încasare a creanțelor, colectare de plăți
pentru produse și servicii, colectare de bani
datorați de la lichidări, colectarea creanțelor
la nivel național, colectarea de sumele de
bani ale vânzărilor pe credit, organizare de
recuperare de creanțe, reclamarea creanțelor
neîncasate, recuperare și colectare de credite,
recuperarea creanțelor, recuperarea datoriilor,
restructurarea datoriilor, servicii ale agenților
pentru recuperarea creanțelor, servicii bancare
privind acceptarea plăților în rate la intervale
fixe, servicii de recuperare a creanțelor,
acordare de credit, acordare de credite de
consum, acordare de credite punte, acordare
de credite temporare, acordare de facilități
de credit, acordare de finanțare pentru

vânzări pe credit, acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, acordare de
finanțare pentru credite comerciale, acordare
de împrumuturi contra garanții, acordare
de împrumuturi cu garanție, acordare de
împrumuturi garantate, acordare de împrumuturi
pentru consum, acordare de împrumuturi pentru
studenți, acordări de împrumuturi, acordări de
împrumuturi pentru taxe școlare, consiliere
pentru împrumuturi, consiliere financiară
privind serviciile de împrumuturi pentru
studenți, consultanță financiară privind serviciile
de credite, consultanță financiară privind
împrumuturile, consultanță privind acordarea
de împrumuturi, credit de nevoi personale
garantat cu ipotecă, creditare financiară, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de
credit în rate pentru autovehicule, finanțare
de credite punte, finanțare de credite în
rate, finanțare de împrumuturi garantate,
finanțare de închiriere cu opțiune de cumpărare
pentru automobile, finanțare garantată financiar,
finanțare imobiliară, finanțare pe bază de
active, finanțare pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
credite comerciale, finanțare pentru cumpărături
în rate, finanțare pentru leasing de vehicule
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
vânzările pe credit, finanțare pentru împrumuturi
personale, finanțare prin credit, finanțare privind
autovehiculele, finanțarea achizițiilor, finanțarea
creditelor pe termen scurt, furnizare de fonduri
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare și
pentru leasing, furnizare de informații referitoare
la creditele pentru studenți, furnizare de
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi (finanțare), împrumuturi comerciale,
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi financiare pentru amenajarea casei,
împrumuturi garantate, împrumuturi financiare
în domeniul comerțului, împrumuturi în rate,
împrumuturi ipotecare și servicii de finanțare,
servicii ale birourilor de credit, servicii ale
agențiilor de credit, servicii de credit pentru
călătorii, servicii de credit și de împrumut, servicii
de creditare, servicii de creditare pentru achiziția
de servicii, servicii de creditare pentru plata
primelor de asigurări, servicii de creditare pentru
vehicule motorizate, servicii de credite pentru
nevoi personale, servicii de facilitate de credit,
servicii de finanțare de automobile, servicii de
finanțare pentru vânzările pe credit, servicii de
finanțare și împrumut, servicii de împrumut,
servicii de împrumut comercial, servicii de
împrumut financiar în scopuri personale, servicii
de împrumut pentru consumatori, servicii de
împrumut pentru comercianți garantate prin
conturi de creanțe, servicii de împrumut pentru
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comercianți în scopul finanțării flotei auto, servicii
de împrumut și creditare, servicii de împrumut
și de credit, servicii de împrumuturi de bani,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 03377
(151) 13/05/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N., BD.

DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

MAI MAI Credit

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.04; 27.05.01;
27.05.17; 26.11.03; 26.11.06; 26.11.09

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone 1655
C), galben (Pantone 109 C), albastru
(Pantone 2727 C, Pantone 2736 C)

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

36. Acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru entități comerciale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, activități
bancare financiare, administrare de active
pentru alte persoane, administrare de active și
portofolii, administrare de capital, administrare
de conturi de economii, administrare de depozite
acceptate, administrare de fideicomisuri,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
guverne, acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru inventatori,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru universități, acordare de
rente, acordarea finanțării, asociații de economii
și împrumut, asistență financiară, brokeraj de
servicii financiare, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de mărfuri,
finanțare de proiecte, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea
de produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare de
protecție financiară contra riscurilor de schimb
valutar, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, investiție financiară, investiții financiare,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni bancare
comerciale, procurare de capital, procurare de
capital financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, realizare de tranzacții financiare,
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schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, servicii
bancare electronice, servicii bancare financiare
pentru persoane particulare, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
personale, servicii bancare pentru particulari,
servicii bancare prin internet, servicii bancare
prin telefon, servicii bancare și financiare,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, colectare de plăți,
colectarea la domiciliu a plăților financiare,
realizarea de operațiuni financiare online, servicii
de transfer de bani, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani
la nivel național, servicii de transfer monetar,
transfer de fonduri prin rețele electronice
de comunicații, transfer de bani, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de criptoactive, transfer electronic de fonduri,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
tehnologie blockchain, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, transferuri
de fonduri, tranzacții financiare prin blockchain,
tranzacții monetare, servicii monetare, servicii
financiare privind furnizarea și structurarea
capitalului, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii financiare furnizate pe
internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare personale, servicii financiare prestate
prin mijloace electronice, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare,
agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, agenții de
recuperare a creanțelor, agenții de recuperare
și de colectare a creanțelor, agenții de
încasare a creanțelor, colectare de plăți
pentru produse și servicii, colectare de bani
datorați de la lichidări, colectarea creanțelor
la nivel național, colectarea de sumele de
bani ale vânzărilor pe credit, organizare de
recuperare de creanțe, reclamarea creanțelor
neîncasate, recuperare și colectare de credite,
recuperarea creanțelor, recuperarea datoriilor,
restructurarea datoriilor, servicii ale agenților
pentru recuperarea creanțelor, servicii bancare
privind acceptarea plăților în rate la intervale
fixe, servicii de recuperare a creanțelor,
acordare de credit, acordare de credite de
consum, acordare de credite punte, acordare
de credite temporare, acordare de facilități
de credit, acordare de finanțare pentru
vânzări pe credit, acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, acordare de

finanțare pentru credite comerciale, acordare
de împrumuturi contra garanții, acordare
de împrumuturi cu garanție, acordare de
împrumuturi garantate, acordare de împrumuturi
pentru consum, acordare de împrumuturi pentru
studenți, acordări de împrumuturi, acordări de
împrumuturi pentru taxe școlare, consiliere
pentru împrumuturi, consiliere financiară
privind serviciile de împrumuturi pentru
studenți, consultanță financiară privind serviciile
de credite, consultanță financiară privind
împrumuturile, consultanță privind acordarea
de împrumuturi, credit de nevoi personale
garantat cu ipotecă, creditare financiară, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de
credit în rate pentru autovehicule, finanțare
de credite punte, finanțare de credite în
rate, finanțare de împrumuturi garantate,
finanțare de închiriere cu opțiune de cumpărare
pentru automobile, finanțare garantată financiar,
finanțare imobiliară, finanțare pe bază de
active, finanțare pentru contracte de închiriere
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
credite comerciale, finanțare pentru cumpărături
în rate, finanțare pentru leasing de vehicule
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
vânzările pe credit, finanțare pentru împrumuturi
personale, finanțare prin credit, finanțare privind
autovehiculele, finanțarea achizițiilor, finanțarea
creditelor pe termen scurt, furnizare de fonduri
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare și
pentru leasing, furnizare de informații referitoare
la creditele pentru studenți, furnizare de
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi (finanțare), împrumuturi comerciale,
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi financiare pentru amenajarea casei,
împrumuturi garantate, împrumuturi financiare
în domeniul comerțului, împrumuturi în rate,
împrumuturi ipotecare și servicii de finanțare,
servicii ale birourilor de credit, servicii ale
agențiilor de credit, servicii de credit pentru
călătorii, servicii de credit și de împrumut, servicii
de creditare, servicii de creditare pentru achiziția
de servicii, servicii de creditare pentru plata
primelor de asigurări, servicii de creditare pentru
vehicule motorizate, servicii de credite pentru
nevoi personale, servicii de facilitate de credit,
servicii de finanțare de automobile, servicii de
finanțare pentru vânzările pe credit, servicii de
finanțare și împrumut, servicii de împrumut,
servicii de împrumut comercial, servicii de
împrumut financiar în scopuri personale, servicii
de împrumut pentru consumatori, servicii de
împrumut pentru comercianți garantate prin
conturi de creanțe, servicii de împrumut pentru
comercianți în scopul finanțării flotei auto, servicii
de împrumut și creditare, servicii de împrumut
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și de credit, servicii de împrumuturi de bani,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 03378
(151) 13/05/2022
(732) RLC EXCLUSIV PERUGIA S.R.L.,

STR. CASTANILOR, BL.7, ET. P,
JUD. GORJ, TÂRGU JIU, GORJ,
ROMANIA

(540)

PIZZERIA PERUGIA
BUCATARIE CU

SPECIFIC ITALIAN

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 27.05.17; 26.11.03;
26.11.05; 26.11.12; 08.07.04; 26.05.01;
26.05.16; 26.05.18

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori ai acestora,
orez, paste făinoase și tăieței, pâine, produse de
patiserie și cofetărie.
43. Servicii de alimentație publică.

───────

(210) M 2022 03379
(151) 13/05/2022
(732) MIND EDUCATION & HEALTH

SRL, STR.PADURII, NR.16 BIS,
JUDEȚ ILFOV, OSTRATU, ILFOV,
ROMANIA

(540)

SINERGIE

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 27.05.25; 29.01.01;
29.01.03

(591) Culori revendicate:roșu (Pantone
1788), verde (Pantone 320)

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

41. Servicii de editare, întocmire de rapoarte și
redactare de texte, altele decât cele publicitare
servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, traducere
și interpretare, educație, divertisment și sport,
servicii de traducere, traducere lingvistică.

───────
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(210) M 2022 03380
(151) 13/05/2022
(732) JOLIDON INTERNATIONAL S.R.L.,

STR. TABACARILOR NR. 1, JUD.
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA

(540)

ARGOS

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.08; 27.05.01; 27.05.11;
26.01.01

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

10. Articole ortopedice, centuri medicale, ciorapi
medicali.
25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, tricouri, lenjerie de
corp, costume de baie, îmbrăcăminte de plajă,
treninguri, pijamale, ținute de exterior, halate de
baie, îmbrăcăminte de interior, sorturi, pantaloni.

───────

(210) M 2022 03381
(151) 13/05/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N., BD.

DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
29.01.01; 29.01.02; 29.01.03; 29.01.04;
26.11.03; 26.11.06; 26.11.09

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
albastru, verde

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

36. Acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru entități comerciale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, activități
bancare financiare, administrare de active
pentru alte persoane, administrare de active și
portofolii, administrare de capital, administrare
de conturi de economii, administrare de depozite
acceptate, administrare de fideicomisuri,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de
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noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
guverne, acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru inventatori,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru universități, acordare de
rente, acordarea finanțării, asociații de economii
și împrumut, asistență financiară, brokeraj de
servicii financiare, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de mărfuri,
finanțare de proiecte, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea
de produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare de
protecție financiară contra riscurilor de schimb
valutar, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, investiție financiară, investiții financiare,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni bancare
comerciale, procurare de capital, procurare de
capital financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, servicii
bancare electronice, servicii bancare financiare
pentru persoane particulare, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
personale, servicii bancare pentru particulari,
servicii bancare prin internet, servicii bancare
prin telefon, servicii bancare și financiare,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, colectare de plăți,
colectarea la domiciliu a plăților financiare,
realizarea de operațiuni financiare online, servicii
de transfer de bani, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani
la nivel național, servicii de transfer monetar,
transfer de fonduri prin rețele electronice
de comunicații, transfer de bani, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de criptoactive, transfer electronic de fonduri,
transfer electronic de fonduri furnizat prin

tehnologie blockchain, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, transferuri
de fonduri, tranzacții financiare prin blockchain,
tranzacții monetare, servicii monetare, servicii
financiare privind furnizarea și structurarea
capitalului, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii financiare furnizate pe
internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare personale, servicii financiare prestate
prin mijloace electronice, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare,
agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, agenții de
recuperare a creanțelor, agenții de recuperare
și de colectare a creanțelor, agenții de
încasare a creanțelor, colectare de plăți
pentru produse și servicii, colectare de bani
datorați de la lichidări, colectarea creanțelor
la nivel național, colectarea de sumele de
bani ale vânzărilor pe credit, organizare de
recuperare de creanțe, reclamarea creanțelor
neîncasate, recuperare și colectare de credite,
recuperarea creanțelor, recuperarea datoriilor,
restructurarea datoriilor, servicii ale agenților
pentru recuperarea creanțelor, servicii bancare
privind acceptarea plăților în rate la intervale
fixe, servicii de recuperare a creanțelor,
acordare de credit, acordare de credite de
consum, acordare de credite punte, acordare
de credite temporare, acordare de facilități
de credit, acordare de finanțare pentru
vânzări pe credit, acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, acordare de
finanțare pentru credite comerciale, acordare
de împrumuturi contra garanții, acordare
de împrumuturi cu garanție, acordare de
împrumuturi garantate, acordare de împrumuturi
pentru consum, acordare de împrumuturi pentru
studenți, acordări de împrumuturi, acordări de
împrumuturi pentru taxe școlare, consiliere
pentru împrumuturi, consiliere financiară
privind serviciile de împrumuturi pentru
studenți, consultanță financiară privind serviciile
de credite, consultanță financiară privind
împrumuturile, consultanță privind acordarea
de împrumuturi, credit de nevoi personale
garantat cu ipotecă, creditare financiară, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de
credit în rate pentru autovehicule, finanțare
de credite punte, finanțare de credite în
rate, finanțare de împrumuturi garantate,
finanțare de închiriere cu opțiune de cumpărare
pentru automobile, finanțare garantată financiar,
finanțare imobiliară, finanțare pe bază de
active, finanțare pentru contracte de închiriere
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cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
credite comerciale, finanțare pentru cumpărături
în rate, finanțare pentru leasing de vehicule
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
vânzările pe credit, finanțare pentru împrumuturi
personale, finanțare prin credit, finanțare privind
autovehiculele, finanțarea achizițiilor, finanțarea
creditelor pe termen scurt, furnizare de fonduri
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare și
pentru leasing, furnizare de informații referitoare
la creditele pentru studenți, furnizare de
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi (finanțare), împrumuturi comerciale,
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi financiare pentru amenajarea casei,
împrumuturi garantate, împrumuturi financiare
în domeniul comerțului, împrumuturi în rate,
împrumuturi ipotecare și servicii de finanțare,
servicii ale birourilor de credit, servicii ale
agențiilor de credit, servicii de credit pentru
călătorii, servicii de credit și de împrumut, servicii
de creditare, servicii de creditare pentru achiziția
de servicii, servicii de creditare pentru plata
primelor de asigurări, servicii de creditare pentru
vehicule motorizate, servicii de credite pentru
nevoi personale, servicii de facilitate de credit,
servicii de finanțare de automobile, servicii de
finanțare pentru vânzările pe credit, servicii de
finanțare și împrumut, servicii de împrumut,
servicii de împrumut comercial, servicii de
împrumut financiar în scopuri personale, servicii
de împrumut pentru consumatori, servicii de
împrumut pentru comercianți garantate prin
conturi de creanțe, servicii de împrumut pentru
comercianți în scopul finanțării flotei auto, servicii
de împrumut și creditare, servicii de împrumut
și de credit, servicii de împrumuturi de bani,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────

(210) M 2022 03382
(151) 13/05/2022
(732) POLISANO PHARMACEUTICALS

S.A., ȘOS. ALBA IULIA NR.
156, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
MIGREN0

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

5. Medicamente, remedii naturale și
farmaceutice, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare si preparate dietetice.

───────

(210) M 2022 03383
(151) 13/05/2022
(732) POLISANO PHARMACEUTICAL

S.A., ȘOS. ALBA IULIA NR.
156, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENȚIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
STR. 11 IUNIE NR. 51, BL. 1, SC.
A, AP. 5, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
MIGRENO

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

5. Medicamente, remedii naturale și
farmaceutice, suplimente alimentare medicinale,
suplimente alimentare si preparate dietetice.

───────
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(210) M 2022 03384
(151) 13/05/2022
(732) MAIMAICREDIT I.F.N. SA,

BD. DIMITRIE POMPEIU NR.
9-9A, IRIDE BUSINESS PARK,
CLĂDIREA 24, ET. 5, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

MAI MAI Credit

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25; 29.01.14

(591) Culori revendicate:portocaliu, galben,
albastru (Pantone 2736 C), verde

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

36. Acordare de capital de lucru, acordare de
finanțare pentru achiziționare de automobile,
acordare de finanțare pentru construcții civile,
achiziție și transfer de creanțe monetare,
acordare de finanțare pentru dezvoltarea
imobiliară, acordare de finanțare pentru
echipamente, acordare de finanțare pentru
promovarea imobiliară, acordare de finanțare
pentru societăți, acordare de finanțare pentru
tratamente medicale, acordare de finanțare
pentru vânzarea și cumpărarea de bărci,
acordare de finanțare pentru vânzări, acordare
de finanțare pentru întreprinderi, acordare de
finanțare în domeniul comercial, acordare de
fonduri pentru entități comerciale, acordare de
fonduri pentru organizații non-profit, activități
bancare financiare, administrare de active
pentru alte persoane, administrare de active și
portofolii, administrare de capital, administrare
de conturi de economii, administrare de depozite
acceptate, administrare de fideicomisuri,
acordare de fonduri pentru dezvoltare de

noi tehnologii, acordare de fonduri pentru
guverne, acordare de fonduri pentru instituții de
cercetare, acordare de fonduri pentru inventatori,
acordare de fonduri pentru invenții, acordare
de fonduri pentru universități, acordare de
rente, acordarea finanțării, asociații de economii
și împrumut, asistență financiară, brokeraj de
servicii financiare, facilitare și intermediere
pentru finanțare, finanțare comercială, finanțare
cu plata în rate, finanțare de capitaluri proprii,
finanțare de creanțe, finanțare de mărfuri,
finanțare de proiecte, finanțare de proiecte de
renovare de clădiri, finanțare pentru dezvoltarea
de produse, finanțare pentru mici întreprinzători,
finanțare privind cumpărarea și vânzarea
de societăți comerciale, finanțarea capitalului
de risc, finanțarea companiilor, finanțarea
de achiziții, finanțarea fuziunilor, finanțarea
proiectelor de clădiri, finanțarea proiectelor
de dezvoltare, finanțări pentru achiziționarea
de vehicule, furnizare de capital de investiții,
furnizare de informații și analize pe internet
în domeniul investițiilor financiare, furnizare de
protecție financiară contra riscurilor de schimb
valutar, furnizare de servicii financiare prin
intermediul unei rețele globale de computere
sau prin internet, furnizarea de servicii
financiare prin telefon și prin intermediul
unei rețele globale de calculatoare sau prin
internet, investiție financiară, investiții financiare,
operațiuni bancare electronice efectuate prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare
(sistem bancar prin internet), operațiuni bancare
comerciale, procurare de capital, procurare de
capital financiar, procurare de fonduri în scopuri
financiare, realizare de tranzacții financiare,
schimburi financiare, servicii bancare comerciale
online, servicii bancare computerizate, servicii
bancare electronice, servicii bancare financiare
pentru persoane particulare, servicii bancare
electronice dematerializate, servicii bancare
personale, servicii bancare pentru particulari,
servicii bancare prin internet, servicii bancare
prin telefon, servicii bancare și financiare,
tranzacții bancare la domiciliu (home banking),
tranzacții bancare on-line, colectare de plăți,
colectarea la domiciliu a plăților financiare,
realizarea de operațiuni financiare online, servicii
de transfer de bani, servicii de transfer de
bani cu ajutorul cardurilor electronice, servicii de
transfer de fonduri, servicii de transfer de bani
la nivel național, servicii de transfer monetar,
transfer de fonduri prin rețele electronice
de comunicații, transfer de bani, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, transfer electronic
de criptoactive, transfer electronic de fonduri,
transfer electronic de fonduri furnizat prin
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tehnologie blockchain, transfer electronic de
monede virtuale, transfer monetar, transferuri
de fonduri, tranzacții financiare prin blockchain,
tranzacții monetare, servicii monetare, servicii
financiare privind furnizarea și structurarea
capitalului, servicii financiare privind călătoriile,
servicii financiare referitoare la comercializarea
vehiculelor, servicii financiare privind vânzarea
de proprietăți, servicii financiare furnizate pe
internet și prin telefon, servicii financiare
furnizate prin intermediul internetului, servicii
financiare personale, servicii financiare prestate
prin mijloace electronice, servicii financiare
privind vehiculele cu motor, servicii financiare,
agenții de colectare de creanțe, agenții de
colectare și recuperare a creanțelor, agenții de
recuperare a creanțelor, agenții de recuperare
și de colectare a creanțelor, agenții de
încasare a creanțelor, colectare de plăți
pentru produse și servicii, colectare de bani
datorați de la lichidări, colectarea creanțelor
la nivel național, colectarea de sumele de
bani ale vânzărilor pe credit, organizare de
recuperare de creanțe, reclamarea creanțelor
neîncasate, recuperare și colectare de credite,
recuperarea creanțelor, recuperarea datoriilor,
restructurarea datoriilor, servicii ale agenților
pentru recuperarea creanțelor, servicii bancare
privind acceptarea plăților în rate la intervale
fixe, servicii de recuperare a creanțelor,
acordare de credit, acordare de credite de
consum, acordare de credite punte, acordare
de credite temporare, acordare de facilități
de credit, acordare de finanțare pentru
vânzări pe credit, acordare de finanțare
pentru închiriere de echipamente, acordare de
finanțare pentru credite comerciale, acordare
de împrumuturi contra garanții, acordare
de împrumuturi cu garanție, acordare de
împrumuturi garantate, acordare de împrumuturi
pentru consum, acordare de împrumuturi pentru
studenți, acordări de împrumuturi, acordări de
împrumuturi pentru taxe școlare, consiliere
pentru împrumuturi, consiliere financiară
privind serviciile de împrumuturi pentru
studenți, consultanță financiară privind serviciile
de credite, consultanță financiară privind
împrumuturile, consultanță privind acordarea
de împrumuturi, credit de nevoi personale
garantat cu ipotecă, creditare financiară, credite
garantate pentru finanțarea contractelor de
credit în rate pentru autovehicule, finanțare
de credite punte, finanțare de credite în
rate, finanțare de împrumuturi garantate,
finanțare de închiriere cu opțiune de cumpărare
pentru automobile, finanțare garantată financiar,
finanțare imobiliară, finanțare pe bază de
active, finanțare pentru contracte de închiriere

cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
credite comerciale, finanțare pentru cumpărături
în rate, finanțare pentru leasing de vehicule
cu opțiune de cumpărare, finanțare pentru
vânzările pe credit, finanțare pentru împrumuturi
personale, finanțare prin credit, finanțare privind
autovehiculele, finanțarea achizițiilor, finanțarea
creditelor pe termen scurt, furnizare de fonduri
pentru închiriere cu opțiune de cumpărare și
pentru leasing, furnizare de informații referitoare
la creditele pentru studenți, furnizare de
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi (finanțare), împrumuturi comerciale,
împrumuturi financiare pe bază de garanții,
împrumuturi financiare pentru amenajarea casei,
împrumuturi garantate, împrumuturi financiare
în domeniul comerțului, împrumuturi în rate,
împrumuturi ipotecare și servicii de finanțare,
servicii ale birourilor de credit, servicii ale
agențiilor de credit, servicii de credit pentru
călătorii, servicii de credit și de împrumut, servicii
de creditare, servicii de creditare pentru achiziția
de servicii, servicii de creditare pentru plata
primelor de asigurări, servicii de creditare pentru
vehicule motorizate, servicii de credite pentru
nevoi personale, servicii de facilitate de credit,
servicii de finanțare de automobile, servicii de
finanțare pentru vânzările pe credit, servicii de
finanțare și împrumut, servicii de împrumut,
servicii de împrumut comercial, servicii de
împrumut financiar în scopuri personale, servicii
de împrumut pentru consumatori, servicii de
împrumut pentru comercianți garantate prin
conturi de creanțe, servicii de împrumut pentru
comercianți în scopul finanțării flotei auto, servicii
de împrumut și creditare, servicii de împrumut
și de credit, servicii de împrumuturi de bani,
servicii de împrumuturi financiare, servicii de
închiriere cu opțiune de cumpărare, servicii
financiare privind acordarea de împrumuturi,
servicii financiare privind proprietățile imobiliare,
servicii financiare referitoare la achiziționarea de
case, acordare de finanțare pentru firme în curs
de înființare și nou înființate, servicii de finanțare
pentru societăți, servicii de finanțare pentru
echipament, servicii de finanțare referitoare la
comerț, servicii de finanțare comercială, servicii
financiare, monetare și bancare, servicii de
asigurare, afaceri imobiliare.

───────
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(210) M 2022 03386
(151) 13/05/2022
(732) NICULAE RAZVAN PETRISOR,

STR. VICTOR MANU 42 A,
BLOC H, APARTAMENT 15,
BLOC H, SCARA 1, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)
DESCALECATI IN CARPATI
- Colt de rai cu natura si cai

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

41. Producție de emisiuni televizate, producție
de clipuri video online, publicare de clipuri video
online, nedescarcabile.

───────

(210) M 2022 03387
(151) 13/05/2022
(732) BLACK PEARL MANAGEMENT

SRL, BLD. PACHE
PROTOPOPESCU, NR. 87, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

BOA KONG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 02.09.23; 26.11.05

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

25. Îmbrăcăminte, glugi (îmbrăcăminte), jachete
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă,
articole de îmbrăcăminte
35. Servicii de comandă online în domeniul
restaurantelor care oferă mâncare la pachet și
livrare la domiciliu
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente educative, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servicii de rezervări la restaurant, servicii
de restaurant și bar, rezervări pentru restaurante
și mese, servicii de restaurante de sushi, servicii
de restaurant cu specific japonez, servicii oferite
de restaurante specializate în preparate la
grătar, servicii de cluburi cu restaurante private,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, servire de alimente și băuturi în
restaurante și baruri, furnizare de alimente și
băuturi pentru oaspeți în restaurante, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii de restaurant care includ servicii de bar
cu licență.

───────
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(210) M 2022 03388
(151) 13/05/2022
(732) BLACK PEARL MANAGEMENT

SRL, BLD. PACHE
PROTOPOPESCU, NR. 87, ET. 1,
AP. 2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

KONG

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.24; 26.11.05; 02.09.23

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

25. Îmbrăcăminte, glugi (îmbrăcăminte), jachete
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă,
articole de îmbrăcăminte
35. Promovare de evenimente speciale,
organizare și realizare de evenimente
publicitare, organizare și realizare de
evenimente promoționale, promovare a
vânzărilor de produse și servicii ale terților prin
evenimente promoționale
41. Organizare de evenimente recreative,
organizare de evenimente educative, organizare
de evenimente muzicale, organizare de
evenimente de divertisment și evenimente
culturale, organizare de evenimente de recreere,
organizare de evenimente pentru divertisment,
organizare de evenimente în scopuri culturale,
organizarea de evenimente culturale și artistice,
organizare și coordonare de evenimente
educaționale, rezervare de bilete la evenimente
culturale, servicii oferite de disc jockeys pentru
petreceri și evenimente speciale, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,

servicii de rezervare și vânzare de bilete pentru
evenimente, servicii de achiziționare de bilete
pentru evenimente de divertisment, angajare
de artiști scenici pentru evenimente (servicii de
reprezentare), organizare de rezervări de bilete
la spectacole și alte evenimente de divertisment,
organizare și coordonare de evenimente de
degustare de vinuri, în scopuri recreative.
43. Rezervări la restaurant, servicii oferite de
restaurante (servirea mesei), servicii de rezervări
la restaurant, servicii de restaurant și bar,
rezervări pentru restaurante și mese, servicii de
restaurante de sushi, servicii de restaurant cu
specific japonez, servicii oferite de restaurante
specializate în preparate la grătar, servicii
de cluburi cu restaurante private, servicii de
restaurant cu servire la pachet, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
furnizare de alimente și băuturi pentru oaspeți
în restaurante, servire de alimente și băuturi
în restaurante și baruri, furnizare de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servicii de
restaurant care includ servicii de bar cu licență,
închiriere de săli pentru evenimente sociale,
furnizare de spații special amenajate pentru
banchete și evenimente sociale pentru ocazii
speciale.

───────

(210) M 2022 03389
(151) 13/05/2022
(732) NEXT GENERATION

TECHNOLOGIES SRL, BD.
TUDOR VLADIMIRESCU NR. 105,
BL. 105, SC. B, ET. 2, CAMERA 5,
JUD. IAȘI, IASI, IAȘI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER PROPRIETATE
INDUSTRIALA, CALEA
CALARASILOR NR. 177, BL.
45, ET. 4, AP. 12, SECTOR 3,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

NGT
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(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.11.25; 24.17.02; 29.01.11

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

clase:
9. Panouri solare, structuri de panouri
solare, panouri solare pentru generarea de
electricitate, panouri solare portabile pentru
generarea de electricitate, instalații fotovoltaice
pentru producerea de electricitate (centrale
fotovoltaice), aparate și instrumente fotovoltaice
pentru generarea de energie solară, aparate
și instalații fotovoltaice pentru generarea de
energie solară, invertoare fotovoltaice, module
fotovoltaice solare, celule fotovoltaice, invertoare
de frecvență (electronice), invertoare CC/
CA, controlere pentru invertoare, baze pentru
încărcare, module de încărcare electronice,
dispozitive de încărcare pentru echipamente
reîncărcabile, cabluri pentru aparate pentru
încărcarea bateriei, aparate de control de
încărcare pentru dispozitive neintruzive, stații de
alimentare pentru vehicule electrice.

───────

(210) M 2022 03390
(151) 13/05/2022
(732) CATERA PREMIUM DELIVERY

SRL, B.P. HASDEU NR.12, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANTA IN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI 144,
BL.ST2,SC.B,ET.5,AP.46, JUD.
CONSTANTA, CONSTANTA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

PIZZA MAESTRO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11; 08.01.25

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

39. Livrare de alimente, livrare de pizza, livrare
de alimente de către restaurante, livrare de
alimente și băuturi preparate pentru consum
43. Servicii oferite de restaurante (servirea
mesei), servire de băuturi alcoolice, servire de
alimente și băuturi, servire de mâncare destinată
consumului imediat, servire de pizza.

───────
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(210) M 2022 03391
(151) 13/05/2022
(732) MEDLINE MEDICAL SUPPLIES

SRL, STR. H FERME, NR. 4,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

BUZZ MAGIC
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
20. Standuri de prezentare pentru vânzare de
produse, display-uri publicitare la punctul de
vânzare
25. Îmbrăcăminte, glugi (îmbrăcăminte), jachete
(îmbrăcăminte), îmbrăcăminte impermeabilă
34. Țigări, cutii pentru țigări electronice, huse
pentru țigări electronice, cartușe pentru țigări
electronice, atomizoare pentru țigări electronice,
inhalatoare folosite ca alternativă la țigările
tradiționale
35. Servicii de publicitate pentru vânzarea de
produse, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu tutun, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu tutun

───────

(210) M 2022 03392
(151) 13/05/2022
(732) ALDIA BUSINESS EXPERT

SRL, STR. OLARI NR. 7A, ET.
2, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

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

(540)

ALDIA BUSINESS
EXPERT ABE Accuracy

Beyond Expertise

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.07.02; 29.01.14

(591) Culori revendicate:rosu, crem, rosu
închis, maro

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

35. Consultanță fiscală (contabilitate), servicii
de consultanță fiscală și asistență la
întocmirea declarațiilor fiscale, consultanță
în domeniul resurse umane, administrarea
resurselor umane și servicii de recrutare,
consultanță în resurse umane pentru
întreprinderi, servicii de expertiză contabilă
judiciară, servicii de expertiză în afaceri,
audit contabil, revizii contabile, contabilitate
computerizată, contabilitate administrativă,
contabilitate analitică, managementul resurselor
umane, întocmirea situațiilor financiare, servicii
de analiză și raportare statistică în scopuri
comerciale, servicii de consultanță comercială
privind stabilirea salariilor și a schemei
personalului, întocmirea statelor de salarii.

───────
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(210) M 2022 03393
(151) 13/05/2022
(732) ROMIND SERV SRL, BD 1 MAI

NR.3, BL.32,SC.1,ET.2, AP.9, JUD.
CĂLĂRAȘI, CALARASI, CĂLĂRAȘI,
ROMANIA

(740) CABINET IND DE CONSULTANTA
IN PI IORGULESCU MARIANA,
STR FAGETULUI 144
BL.ST2,SC.B,AP.46, JUD.
CONSTANȚA, CONSTANTA,
900629, CONSTANȚA, ROMANIA

(540)
PRINT MARKET

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

35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
de birotică (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod in magazine specializate sau pe
site, servicii de copiere (lucrări de birou).
40. Servicii de printare.
42. Servicii de scanare (conversia documentelor
din format fizic în format electronic).

───────

(210) M 2022 03394
(151) 13/05/2022
(732) BADETOIU DANIELA, STR.

PESCARUSULUI NR 9, BL
M11, SC1, AP.41, SECTOR 2,
BUCURESTI, 022164, ROMANIA

(540)
BRUZZY

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

29. Produse lactate și înlocuitori.
───────

(210) M 2022 03395
(151) 13/05/2022
(732) SC NORINO M&S SRL, STR.

HOREA, NR.46, JUD. ARAD,
COMUNA VLADIMIRESCU, ARAD,
ROMANIA

(540)

norino happy kid-happy mom

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.04; 03.04.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:mov, crem
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

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

───────

(210) M 2022 03396
(151) 13/05/2022
(732) BADETOIU DANIELA, STR.

PESCĂRUȘULUI NR. 9, BL.
M11, SC. 1, AP. 41, SECTOR 2,
BUCUREȘTI, 022164, ROMANIA

(540)
CAPRICII BOIERESTI

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

29. Produse lactate și înlocuitori, carne și
produse din carne.

───────
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(210) M 2022 03397
(151) 13/05/2022
(732) ASOCIAȚIA CLUB SPORTIV

HC MARAMUREȘ, BD.
BUCUREȘTI NR. 26/A, AP.5,
JUD. MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430052, MARAMUREȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR NR.12, AP. 3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

(540)

CUPA MINERUL

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.08; 21.03.01; 21.03.25;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben (RAL1016),
verde (RAL 6027)

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

41. Servicii de rezervare de bilete în domeniul
educației, divertismentului și sportului, servicii
educative, de divertisment și sportive, educație,
divertisment și sport.

───────

(210) M 2022 03398
(151) 13/05/2022
(732) ENO CHEMIE INDUSTRIE SRL,

STR. PRINCIPALĂ, JUD. TIMIȘ,
ULIUC, 370686, TIMIȘ, ROMANIA

(540)
AZOTRAPID

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

1. Îngrășăminte, îngrășăminte naturale,
îngrășăminte amestecate, îngrășăminte
chimice, îngrășăminte azotate, îngrășăminte,
îngrășăminte pentru gazon, îngrășăminte
pentru iarbă, îngrășăminte pentru plante,
compoziții pentru îngrășăminte, îngrășăminte
pentru pământ, îngrășăminte pentru grădină,
îngrășăminte pentru iarbă, îngrășăminte pentru
uz casnic, îngrășăminte în stare solidă,
îngrășăminte cu microorganisme adăugate,
îngrășăminte conținând azot și magneziu,
îngrășăminte utilizate pentru îngrijirea peluzelor,
îngrășăminte pentru plante de interior,
îngrășăminte utilizate pentru iarbă și pășuni,
îngrășăminte de grădină cu eliberare controlată,
amestecuri de produse chimice și materiale
naturale utilizate ca îngrășăminte agricole,
îngrășăminte foliare pentru aplicare pe recolte
în timpul perioadelor de creștere rapidă,
amestecuri de produse chimice și materiale
naturale folosite ca îngrășăminte în horticultură,
îngrășăminte foliare pentru aplicare pe recolte în
timpul perioadelor de creștere cu dificultate.

───────
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(210) M 2022 03401
(151) 14/05/2022
(732) ALEXANDRU ADRIAN DASCĂL,

STR. GHEORGHE MARINESCU,
NR 49, AP 17, JUD. MUREȘ.,
MUREȘ, 540136, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

LEO

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 03.01.01; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben (XEX
#fffbd6, HEX #f2c92f), portocaliu (HEX
#db812d), negru (HEX #000000)

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

43. Servicii de cazare temporară, servicii
oferite de restaurante (servirea mesei), servicii
oferite de restaurante cu autoservire, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți în
restaurante, prepararea alimentelor, prepararea
mâncării, servicii de mâncare la pachet, servicii
contractuale de alimentație, servicii de bufet,
servicii de local public, servicii de ospitalitate
(alimente și băuturi), servicii de restaurant și bar,
servicii de restaurant cu servire la pachet, servicii
de terasă berărie, servicii pentru furnizarea de
alimente, servicii în domeniul gustărilor, furnizare
de alimente și băuturi în bistrouri, servicii oferite
de bufete cu autoservire, servicii oferite de
cantine, preparare de mâncăruri, pregătirea
și furnizare de alimente și băuturi destinate
consumului imediat, pregătirea mâncărurilor și

a băuturilor, servicii oferite de pizzerii, furnizare
de alimente și băuturi pentru oaspeți, furnizare
de alimente și băuturi în restaurante și baruri,
servicii oferite de localuri tip snack-bar, servicii
de baruri de sucuri de fructe, servicii de cantină,
servicii de mâncaruri și băuturi la pachet, servicii
de ospitalitate (alimente și băuturi), servicii de
preparare a alimentelor, servire de alimente
și băuturi în restaurante și baruri, servire de
alimente și băuturi pentru oaspeți în restaurante,
servire de alimente și băuturi pentru oaspeți,
servire de alimente și băuturi, servicii oferite
de snack-baruri, servicii oferite de bufet salate,
furnizare de alimente și băuturi dintr-o rulotă
mobilă, servicii de restaurante pentru furnizarea
de mâncăruri rapide.

───────

(210) M 2022 03402
(151) 15/05/2022
(732) IRINEL FLORENTINA GALASIU,

BLD CEAHLAUL NR.14, BL. 29,
SC.2, AP, 80, ET.4, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060379, ROMANIA

(540)

SHAMBALLA CRYSTALS

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.09.15; 02.09.01;
17.02.01; 26.11.03; 29.01.15

(591) Culori revendicate:mov, negru, verde,
portocaliu, roșu, albastru
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

3. Preparate cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse de parfumerie, uleiuri
esențiale.
14. Metale prețioase și aliajele acestora,
bijuterii, pietre prețioase și semiprețioase.
16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale didactice și de instruire.

───────

(210) M 2022 03403
(151) 15/05/2022
(732) IRINEL FLORENTINA GALASIU,

BLD CEAHLAUL NR.14, BL. 29,
SC.2, AP, 80, ET.4, SECTOR 6,
BUCURESTI, ROMANIA

(540)

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, materiale didactice și de instruire,
foi, folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2022 03404
(151) 15/05/2022
(732) COSTEIU CAMELIA-IULIANA,

STR. CEFERISTILOR, NR.
45, JUD. SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA

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

(540)
BALANTA SIBIU

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

9. Balanțe, balanțe electronice, balanțe poștale,
balanțe de precizie, balanțe cu arc, balanțe
cu cârlig și greutate liberă, cântare electronice,
cântare electrice, cântare vorbitoare, cântare
refrigerante, cântar de buzunar, cântare pentru
scrisori, cântare de baie, cântare pentru
bebeluși, cântare de bucătărie, greutăți pentru
cântare, cântare electronice portabile, cântare
electronice pentru bucătărie, cântare gradate
de sticlă, cântare de uz medical, cântare
electronice digitale portabile, cântare de baie
digitale, aparate electrice de cântărire, cântar
digital portabil pentru bagaje, cântare electronice
pentru uz personal, rigle gradate pentru
cântare electronice, cântare de birou pentru
scrisori, cântărit (aparate și instrumente de
-), aparate și instrumente pentru cântărire,
cântare de uz menajer pentru scrisori, cântare
cu analizoare de masă corporală, cântare
digitale sub formă de lingură, coloane de
separare folosite la cântărire, cântare pentru
determinarea procentului de grăsime corporală,
de uz casnic, dispozitive și instrumente de
cântărit pentru unități de măsură standard,
greutăți de calibrare, instrumente pentru
măsurarea greutății, mașini pentru verificarea
greutății, calculatoare portabile de greutate și
dimensiuni mici, tuburi de măsurare, suporturi
de măsurare, instrumente de măsurare, senzori
de măsurare, rigle de măsurare, dispozitive de
măsurare, recipiente pentru măsurare, aparate
electrice de măsurare, senzori electromagnetici
pentru măsurare, instrumente optice de
măsurare, aparate de măsurare unghiuri,
componente optice de măsurare, echere
(instrumente de măsurare), lochuri (instrumente
de măsurare), senzori electronici de măsurare,
senzori pentru măsurarea adâncimii, senzori
pentru măsurarea vitezei, instrumente pentru
măsurarea temperaturii, instrumente pentru
măsurarea vitezei, aparate pentru măsurarea
volumului, mire pentru măsurarea nivelului,
aparate pentru măsurarea axelor, instrumente
pentru măsurarea electricității, instrumente
pentru măsurarea gravitației, aparate de
măsurare a nivelului, aparate de măsurare
a lungimii, rigle de măsurare de precizie,
aparate de măsurare a presiunii, bare de
măsurare de precizie, dispozitive de măsurare
a rezistenței, aparate de măsurare de referință,
sisteme de măsurare cu laser, instrumente de
măsurare a uneltelor, instrumente de măsurare a
înălțimii, senzori de măsurare a rotației, aparate
pentru detectare și măsurare cu impulsuri de
lumină laser (lidar), aparate pentru măsurarea
temperaturii, de uz științific, dispozitive de
măsurare, detectare, monitorizare și control,
aparate telescopice de măsurare cu citire

IUBIREA. 
DĂ-O MAI DEPARTE!
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digitală, aparate de dozaj, aparate automate de
dozare.
35. Regruparea în avantajul terților a balantelor,
balantelor electronice, balantelor de precizie,
balantelor cu arc, balantelor cu carlig
si greutate libera, cantarelor electronice,
cantarelor, cantarelor gradate, cantarelor
digitale, aparatelor de cantarit, dispozitivelor si
instrumente de cantarit si masurat, aparatelor
de cântărire, aparatelor de măsurare (exceptând
transportul lor), permițând consumatorilor să
le vadă și 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, furnizarea de informații despre
vanzarea de produse prezentate sub forma
unui ghid de comenzi online, cu funcție de
cautare, cu privire la aparatele de cântărire,
aparatele de măsurare, cantare, servicii de
informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globala de calculatoare,
cu privire la vanzarea balantelor, balantelor
electronice, balantelor de precizie, balantelor
cu arc, balantelor cu carlig si greutate libera,
cantarelor electronice, cantarelor, cantarelor
gradate, cantarelor digitale, aparatelor de
cantarit, dispozitivelor si instrumente de cantarit
si masurat, aparatelor de cântărire, aparatelor
de măsurare, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul referitoare la balante, balantelor
electronice, balantelor de precizie, balantelor
cu arc, balantelor cu carlig si greutate libera,
cantarelor electronice, cantarelor, cantarelor
gradate, cantarelor digitale, aparatelor de
cantarit, dispozitivelor si instrumente de cantarit
si masurat, aparatelor de cântărire, aparatelor
de măsurare, servicii de vânzare cu ridicata
si amănuntul online referitoare la balante,
balante electronice, balante de precizie, balante
cu arc, balante cu carlig si greutate libera,
cantare electronice, cantare, cantare gradate,
cantare digitale, aparate de cantarit, dispozitive
si instrumente de cantarit si masurat, aparate
de cântărire, aparate de măsurare, , furnizarea
de informații și consiliere comercială pentru
consumatori (consiliere consumatori) referitoare
la balante, balante electronice, balante de
precizie, balante cu arc, balante cu carlig si
greutate libera, cantare electronice, cantare,
cantare gradate, cantare digitale, aparate de
cantarit, dispozitive si instrumente de cantarit
si masurat, aparate de cântărire, aparate de
măsurare, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu instrumente de măsurare a timpului.

42. Inspecția instrumentelor de cântărit, servicii
tehnice de măsurare, proiectare de sisteme de
măsurare, cercetare în tehnologia de măsurare,
crearea de programe de control pentru
măsurare, asamblare, ajustare și vizualizarea
aferentă, dezvoltare de metode de măsurare și
de testare

───────


