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Cereri Mărci publicate în 16/08/2021
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2021 05422 09/08/2021 NARCIS - CATALIN BECIU NO MORE BRANDS NMB

2 M 2021 05847 09/08/2021 NECULAI STEFAN-SILVIU XPLICIT APPAREL
ESTABLISHED X 2012

3 M 2021 05848 09/08/2021 NECULAI STEFAN-SILVIU dyb dress your business

4 M 2021 05849 09/08/2021 COJOCAR RELU
INTREPRINDERE INDIVIDUALA

PRISACA MOLDOVA

5 M 2021 05850 09/08/2021 PROFARMA HOLDING SRL Produse Tamaduitoare de
Tamadau

6 M 2021 05852 09/08/2021 CUFARUL COSANZENEI SRL AM ÎNVĂȚAT SĂ COS

7 M 2021 05854 09/08/2021 FETHI YILMAZ YILSAN

8 M 2021 05856 09/08/2021 DELACO DISTRIBUTION SA delaco TONI JUNIOR yo-yo!

9 M 2021 05857 09/08/2021 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
PADEL TIMISOARA

FRP FederaţiaRomânădePadel

10 M 2021 05858 09/08/2021 LUMOGRAFICA SRL LG LUMOGRAFICA

11 M 2021 05859 09/08/2021 SALUBRIZARE ECOLOGICA D.
M. SRL

UTB UNIVERSAL TRACTOR

12 M 2021 05860 09/08/2021 ROMTOX INVESTING GROUP
SRL

ASPEROX

13 M 2021 05861 09/08/2021 ANDRA ROXANA ALEXA
RALF MARCUS MIHAI

RAHA PARTY

14 M 2021 05862 09/08/2021 ASOCIAŢIA EOS DART LEGAL HALF - MARATHON

15 M 2021 05863 09/08/2021 AGENŢIA NAŢIONALĂ A
MEDICAMENTULUI ŞI A
DISPOZITIVELOR MEDICALE
DIN ROMÂNIA

Agenţia Naţională a
Medicamentului şi a
Dispozitivelor Medicale din
România ANMDMR

16 M 2021 05864 09/08/2021 ZAREA SA MOTTINI

17 M 2021 05865 09/08/2021 MARIAN - BOGDAN
MIHALACHE

edormitor.ro

18 M 2021 05866 09/08/2021 PMC GREEN ENVIRONMENT
SRL

19 M 2021 05867 09/08/2021 MARIAN - BOGDAN
MIHALACHE

CASA Creative Elegance
PUCIOASA

20 M 2021 05868 09/08/2021 SC CAROLIN SRL HOTEL CAROLIN
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2021 05869 09/08/2021 THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY
Pampers Harmonie Gentle
skin protection & plant-based
ingredients Sanfter Hautschutz

22 M 2021 05871 09/08/2021 NOVARTIS AG BLEROFLYX

23 M 2021 05872 09/08/2021 NOVARTIS AG ANEFROL

24 M 2021 05873 09/08/2021 INSTANT IMPORTS TRADE
SRL

Serenity Orgone
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(210) M 2021 05422
(151) 09/08/2021
(732) NARCIS - CATALIN BECIU, STR.

NICOLAE BĂLCESCU NR. 33,
JUDETUL PRAHOVA, PLOIESTI,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

NO MORE BRANDS NMB

(531) Clasificare Viena:
27.05.01

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

25. Cravate, îmbrăcăminte de stradă,
îmbrăcăminte de-a gata, căptușeli de-a gata
(piese îmbrăcăminte), cămăși, pantofi, ghete,
îmbrăcăminte, șosete, pantofi de sport, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere).

───────

(210) M 2021 05847
(151) 09/08/2021
(732) NECULAI STEFAN-SILVIU, STR.

MOLDOVITA, NR. 16, BL. M2D9/1,
SC. B, ET. 7, AP. 147, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

XPLICIT APPAREL
ESTABLISHED X 2012

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02

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

clase:
35. Regruparea in avantajul tertilor a produselor
privind metale pretioase, bijuteriile, ceasurile
si accesoriile de moda destinate oamenilor
si animalelor, a produselor de tipografie
si papetarie, a produselor de vesttimentatie
din piele precum si a curelelor, gentilor,
portmoneelor din piele si alte materiale, a
articolelor de imbracaminte, incaltaminte si de
acoperire a capului destinate oamenilor si
animalelor, a echipamentelor sportive si de
sport, a jocurilor si jucatorilor si a produselor
din tutun si inlocuitori, a articolelor pentru
fumatori si chibrituri (cu exceptia transportului
lor) permitand consumatorilor sa le vada si
sa le cumpere comod, promovarea comercială,
servicii de promovare comercială, promovare
de evenimente speciale, consultanță privind
promovarea comercială, consultanță privind
promovarea vânzărilor, servicii de promovare și
publicitate, servicii publicitare și de promovare,
servicii de promovare a vânzărilor, promovare
de târguri în scop comercial, servicii de
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publicitate, marketing și promovare, promovare
și realizare de expoziții comerciale, promovarea
produselor și serviciilor prin sponsorizare,
servicii de promovare comercială prin mijloace
audiovizuale, promovare de produse și servicii
pentru terți, promovare, publicitate și marketing
pentru pagini web online, asistență în materie
de management pentru promovarea afacerilor,
publicitate, în special servicii pentru promovarea
de produse, promovarea vânzării de servicii
(în numele terților) prin reclame publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale în
scopuri comerciale și de promovare, furnizarea
de spațiu pe pagini web pentru promovare de
produse și servicii, promovare a vânzărilor de
produse și servicii ale terților prin evenimente
promoționale, servicii de consultanță în
afaceri privind promovarea campaniilor de
strângere de fonduri, servicii de publicitate
pentru promovarea sensibilizării publicului cu
privire la problemele și inițiativele de mediu,
servicii de consiliere și consultanță privind
achiziționarea de produse pentru terți, servicii
de publicitate și promovare, precum și servicii
de consultanță aferente, servicii de consultanță
comercială cu privire la administrarea de
restaurante, servicii de consultanță în legătură
cu reclame, publicitate și marketing, servicii de
consultanță comercială cu privire la fabricarea
de produse, consultanță în afaceri, în domeniul
transportului și al livrărilor, consultanță în
domeniul managementului industrial inclusiv
analize cost-beneficiu, furnizare de informații
comerciale pe internet, prin rețea prin cablu
sau prin alte mijloace de transfer de date,
furnizare de informații despre produse de
larg consum prin internet, furnizarea de
informații de piață referitoare la produsele de
consum, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu vânzarea
de cutii de alimente pe bază de abonament,
servicii de vânzare prin licitații online prin
internet, servicii de administrare a afacerilor
pentru prelucrarea vânzărilor realizate într-o
rețea informatică globală, servicii de comenzi
online, realizare de târguri și expoziții virtuale
online în scopuri publicitare, servicii de comandă
online în domeniul restaurantelor care oferă

mâncare la pachet și livrare la domiciliu,
realizare de târguri comerciale, organizare de
evenimente, expoziții, târguri și spectacole în
scopuri comerciale, promoționale și publicitare,
prezentare de produse, organizare de lansări
de produse, organizarea și desfășurarea de
prezentări de produse, servicii de vânzare cu
amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, organizarea de
târguri comerciale, organizare de târguri în
scopuri comerciale, organizare de târguri și
expoziții în scopuri comerciale și publicitare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale și
publicitare, planificare și organizare de târguri
comerciale, expoziții și prezentări în scopuri
economice sau publicitare, servicii de târguri
comerciale şi de expoziţii comerciale, organizare
de târguri comerciale, managementul proiectelor
de afaceri, elaborare de rapoarte pentru proiecte
de afaceri, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți), promovarea de evenimente
speciale, promovarea operelor de artă ale altor
persoane prin furnizarea de portofolii online
pe un site web, promovarea vânzărilor de
produse şi servicii ale terţilor prin evenimente
promoţionale, realizarea de târguri comerciale,
coordonare, pregătire şi organizare de expoziţii
şi târguri comerciale în scopuri comerciale şi
publicitare, realizarea de târguri şi expoziţii
comerciale virtuale online, servicii de expunere
comerciale de mărfuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de consultanță
privind comenzile de articole de papetărie,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, publicitate la produsele și
serviciile vânzătorilor online prin intermediul
unui ghid online cu funcție de căutare,
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furnizarea unei piețe online pentru cumpărătorii
și vânzătorii de bunuri și servicii, servicii de
publicitate pentru vânzarea de produse, servicii
de agenții de import și export, furnizare de
informații cu privire la vânzări comerciale,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
furnizarea de servicii online de comparare de
prețuri, comandă computerizată de stoc, servicii
de comandă (pentru terți), servicii de comandă
cu ridicata, servicii de comandă în contul
terților, pregătire de materiale promoționale
și de comercializare pentru terți, servicii de
comercializare cu amănuntul de articole de
îmbrăcăminte și accesorii pentru îmbrăcăminte,
administrarea afacerilor magazinelor de comerț
cu amănuntul, servicii de publicitate pentru
promovarea comerțului electronic, servicii de
gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentare de bunuri si servicii,
servicii de fidelizare de clienți în scopuri
comerciale, promoționale și/sau publicitare,
servicii de club de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, furnizare de
informații comerciale consumatorilor, servicii
de informații și asistență comerciale pentru
consumatori, furnizarea de informaţii și consiliere
comercială pentru consumatori în alegerea
produselor și serviciilor, servicii de furnizare de
informații online prin intermediul unui registru
comercial, servicii de informații comerciale
furnizate online prin internet sau o rețea globală
de calculatoare, servicii publicitare pentru
sensibilizarea publicului la probleme de mediu,
servicii de programe de loializare, servicii de
intermediere comercială, promovarea vânzarilor
pentru terţi, consultanță în afaceri, consultanță
privind comerțul în barter, consultanță pentru
dezvoltarea imaginii corporative, servicii de
consultanță privind publicitatea, servicii de
comenzi automate de stoc pentru întreprinderi,
servicii de comunicare comercială cu ajutorul
bloggerilor, servicii de publicitate și de marketing
furnizate prin bloguri, publicitate on-line într-o
rețea informatizată, publicitate prin intermediul
rețelelor de telefonie mobilă, promovare online
de rețele informatizate și pagini web, servicii
de marketing furnizate prin intermediul rețelelor

digitale, publicitate prin transmisia de publicitate
online pentru terți prin rețele de comunicații
electronice, promovare de bunuri și servicii ale
terților prin intermediul rețelelor de calculatoare
și de comunicații, servicii de corelare a
rețelelor de publicitate online pentru conectarea
persoanelor din publicitate la site-uri web,
furnizare de spațiu publicitar într-o rețea
informatică globală, furnizare de spații publicitare
prin mijloace electronice sau rețele informatice
globale, publicitate și marketing, servicii de
publicitate digitală, servicii de publicitate
exterioară, publicitate radio și de televiziune,
servicii de agenție de publicitate, servicii de
publicitate în presă, publicitate online, publicitate
prin bannere, servicii de publicitate, publicitate și
reclamă, publicitate în presa de interes general și
în presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru terţi
prin reţele de comunicaţii electronice, publicitate
în presa de interes general şi în presa de
specialitate, publicitate în reviste, broşuri şi
ziare, previziuni și analize economice, analiză
de previziuni economice în scopuri comerciale,
servicii de programare a întâlnirilor (lucrări de
birou), organizare de expoziții cu scop comercial
sau antreprenorial, organizare și coordonare de
evenimente de marketing, servicii de publicitate
pentru sensibilizarea publicului la probleme
sociale, administrație comercială, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor cu amanuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, organizare şi realizare de
evenimente promoţionale, prezentări de modă în
scopuri comerciale, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
de comenzi online computerizate, închiriere
de spaţiu publicitar online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, realizare
de târguri şi expoziţii virtuale online, promovare
online de reţele informatizate şi pagini web,
servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la articole de îmbrăcăminte, servicii
de vânzare cu amănuntul online referitoare
la genţi de mână, organizarea de expoziţii
în scopuri publicitare, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu materiale textile, servicii
de vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, marketing comercial (în
afară de comerț), publicitate în sectorul transport
și livrare, managementul afacerilor în sectorul
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transport și livrări, administrarea afacerilor în
domeniul transportului și livrărilor, furnizare de
informații publicitare, furnizare de informații și
consiliere pentru clienți cu privire la selecția
produselor și articolelor de achiziționat, furnizare
de informații cu privire la întreprinderi și informații
cu caracter comercial prin rețele informatice
globale, administrarea programelor de fidelizare
a consumatorilor, procesarea administrativă a
ordinelor de achiziţie, asistenţă administrativă
pentru a răspunde la cererile de ofertă /
asistenţă administrativă pentru a răspunde la
cererile de propuneri (rfp), publicitate, închirierea
spaţiului publicitar, servicii de planificare a
programărilor (funcţii de birou), ţinerea evidenţei
contabile, asistenţă în managementul afacerilor,
întrebări privind afacerile, auditul afacerilor,
consultanţă în organizarea şi managementul
afacerilor, consultanţă în managementul
afacerilor, servicii specializate privind eficienţa
afacerilor, evaluări ale afacerilor, investigaţii
privind afacerile, consultanţă în organizarea
afacerilor, cercetări privind afacerile, servicii
de consiliere privind managementul afacerilor,
consultanţă profesională în afaceri, oferirea de
informaţii în domeniul afacerilor, managementul
afacerilor, managementul afacerilor cu privire
la furnizorii de servicii indepedente, servicii
privind managementul proiectelor de afaceri
pentru proiectele de construcţii, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui site
web, managementul afacerilor cu privire la
programele de rambursare pentru terţi, servicii
de intermediere a afacerilor cu privire la
cu potrivirea potenţialilor investitori privaţi cu
antreprenorii care au nevoie de finanţare,
servicii de agenţie de informaţii comerciale,
asistenţă privind managementul comercial sau
industrial, oferirea de informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, oferirea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
informaţii competitive, compilarea de informaţii
în baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
consultanţă privind strategiile de comunicare în
relaţiile publice, consultanţă privind strategiile
de comunicare în publicitate, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului pentru
terţi, dezvoltarea de concepte publicitare, servicii
de agenţie de import-export, managementul
interimar al afacerii, facturare, servicii de
aşezare în pagină pentru scopuri publicitare,
studii de marketing, servicii de informaţii

privind marketing-ul, cercetare de marketing,
marketing, servicii de relaţii media, servicii de
lobby comercial, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea
unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii
şi vânzătorii de bunuri şi servicii, servicii de
comerţ, sondaje de opinie, organizarea de
expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare,
organizarea de târguri, publicitate exterioară,
managementul administrativ externalizat pentru
companii, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri), testare
psihologică în vederea selectării de personal,
servicii de relaţii publice, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise,
profilarea consumatorilor în scopuri comerciale
sau de marketing, servicii de secretariat,
stenografiere, sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate, pregătirea
documentaţiei fiscale, servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, transcrierea comunicărilor
(funcţii de birou), actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea informaţiilor în
registre, optimizarea traficului site-urilor web,
indexare web pentru scopuri comerciale sau
publicitare, consultanță în domeniul afacerilor
privind reorganizarea financiară, dezvoltare de
campanii promoționale, servicii de consultanță
privind activitățile promoționale, prezentare de
produse în scopuri promoționale, creare de texte
publicitare și în scop promoțional, realizarea
de benzi video, discuri în format video și
înregistrări audiovizuale cu caracter promoțional,
promovarea produselor și serviciilor terților
prin administrarea vânzărilor și programelor
cu stimulente promoționale care implicătimbre
comerciale, întocmire de reclame, producție de
reclame cinematografice, producție de reclame
radio, compilare de reclame pentru pagini
web pe internet, pregătire și prezentare de
reclame audiovizuale în scopuri publicitare,
servicii de publicitate prin afișarea de reclame
pe baloane, distribuire de reclame și material
publicitar (pliante, broșuri, foi volante și mostre),
servicii de merchandising, servicii de consultanță
privind administrarea call center-urilor, gestiunea
stocurilor, comandă computerizată de stoc,
gestiunea computerizată a stocurilor, controlul
computerizat a stocurilor, servicii de administrare
de stocuri, servicii de inventariere a stocurilor.
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36. Consultanță privind investițiile, consultanță
financiară corporatistă, consultanță privind
finanțele întreprinderilor, consultanță fiscală
(nu contabilitate), servicii de consultanță
financiară, analiză și consultanță financiară,
consultanță privind investiția de capital,
consultanță în materie de investiții, servicii
de consultanță privind investițiile, consultanță
financiară privind fondurile fiduciare, consultanță
financiară privind acționariatul angajaților,
servicii de consultanță privind acțiunile,
consultanță privind fondurile de investiții,
consultanță privind acordarea de împrumuturi,
servicii computerizate de consultanță financiară,
consultanță privind managementul riscului
(financiară), consultanță referitoare la investițiile
de capital, servicii de consultanță privind
investițiile financiare, servicii de consultanță
privind finanțele corporațiilor, servicii de
consultanță privind strategiile financiare,
servicii de consultanță privind finanțele
personale, acordare de consultanță fiscală
(nu contabilitate), consultanță profesională
în materie de finanțe, consultanță privind
rambursarea impozitelor (nu contabilitate),
consultanță privind achiziționarea de bunuri
imobiliare, servicii de baze de date financiare,
servicii de baze de date financiare referitoare
la schimburile valutare, servicii de baze de
date financiare referitoare la părți sociale,
servicii de baze de date financiare cu privire
la acțiuni, servicii de informare în domeniul
finanțelor, furnizate online prin intermediul unei
baze de date computerizate sau prin internet,
finanțarea achizițiilor, finanțarea de achiziții,
achiziții pentru investiții financiare, transfer de
fonduri în rețele de comunicații electronice,
pentru achiziția de produse, procesarea plăților
pentru achiziționarea de produse și servicii
printr-o rețea de comunicații electronice, servicii
financiare de plată, servicii de plată electronică,
servicii de plată automatizată, plată automată de
conturi, servicii de plată în numerar, servicii de
plată la distanță, servicii de plată a facturilor,
servicii de card de plată, servicii de plată fără
contact, procesarea operațiunilor de plată pe
internet, servicii de plată a facturilor online,
servicii de plată prin comerț electronic, tranzacții
și transferuri financiare, servicii de plată.
39. Livrare de colete, livrare rapidă de mărfuri,
livrare și depozitare de bunuri, depozitare și
livrare de bunuri, transport și livrare de bunuri,
servicii de livrare a mărfurilor, servicii de livrare a
pachetelor, livrare de colete prin curierat, livrare
de mărfuri prin curier, colectare, transport și
livrare de produse, ridicare și livrare de colete
și produse, servicii de curierat pentru livrarea

de pachete, servicii de curierat pentru livrarea
de colete, servicii de curierat pentru livrarea de
mărfuri, livrare de alimente și băuturi preparate
pentru consum, livrare de coșuri cadou cu
obiecte selectate pentru o ocazie sau un motiv
special, transport de alimente, ambalare de
alimente, ambalaje pentru alimente, depozitare
de alimente, transport refrigerat de alimente,
servicii de transport de alimente, servicii de
stocare a alimentelor, servicii de depozitare
de alimente congelate, depozitare de alimente
congelate în magazii, transport, transport
terestru, organizarea transportului, organizarea
transportării, transport cu camionul, transport
prin curier, transport de marfă, transport
de fructe, transport de mărfuri, transport și
depozitare, transport de plante, servicii de
transport, rezervări pentru transport, transport
de bunuri, transport de colete, informații
privind transportul, transportare de mărfuri,
organizarea serviciilor de transport, transport
de produse cosmetice, transport terestru de
marfă, transport terestru de mărfuri, transport
feroviar de produse, informații în domeniul
transportului, transport și depozitare de bunuri,
servicii de transport de mărfuri, servicii de
transport de încărcături, servicii de transport de
marfă, transport de colete în 24h, depozitare
de marfă după transport, transport frigorific
de produse reci, servicii de rezervare pentru
transport, transport de mărfuri în vrac, servicii
de agenție de transport pentru organizarea
transportului de bunuri, servicii de transport
rutier de mărfuri, transportul de mărfuri în stare
refrigerată, servicii de transport și expediție
de mărfuri, furnizare de informații privind
transportul de mărfuri, logistică de transport,
organizarea de călătorii, ambalarea mărfurilor,
ambalarea produselor, servicii de ambalare,
ambalare de produse alimentare, împachetare și
ambalare de bunuri, servicii de împachetare și
ambalare, ambalare de produse în containere,
ambalare de produse în tranzit, ambalare de
articole pentru transport, servicii de consiliere
privind ambalarea produselor, furnizare de
informații despre închirierea de mașini și aparate
pentru ambalare sau împachetare, ambalare
de articole pe bază de comandă și specificații
ale altor persoane, subdivizarea și reambalarea
bunurilor, servicii de descărcare și reambalare,
servicii de consiliere referitoare la reambalarea
produselor, servicii de livrare, livrarea de mărfuri,
livrare pe cale rutieră, servicii de livrare
a alimentelor, livrare de alimente de către
restaurante, livrare de mărfuri pe cale rutieră,
servicii aeriene, rutiere, feroviare și navale de
transport și livrare, servicii de distribuție de
mărfuri paletizate, servicii de etichetare, servicii
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de transbordare, depozitare de pachete, servicii
de depozitare, depozitare de bunuri comerciale,
depozitare de elemente componente, depozitare
temporară de livrări, informații în domeniul
depozitării, închirieri de instalații de depozitare,
închirieri de unități de depozitare, depozitare
de produse în tranzit, depozitare temporară a
bunurilor personale, depozitare de marfă înainte
de transport, închiriere de spații de stocare
în depozite, servicii de consultanță în materie
de depozitare, furnizare de informații despre
închirierea de spații de depozitare, prestare
de servicii și furnizare de instalații pentru
depozitare, depozitare în magazii de produse
provenite de la ferme, închirierea de spații pentru
depozitare, închiriere de congelatoare pentru uz
comercial, închiriere de spații, structuri, unități și
containere pentru depozitare și transport, servicii
de depozitare de colete, servicii de consiliere
privind depozitarea mărfurilor, închiriere de
containere pentru depozitarea deșeurilor, servicii
de depozitare și păstrare în magazii, închiriere
de cutii de carton pentru depozitare, furnizare de
informații în legătură cu depozitarea temporară
a bunurilor personale, consultanță în domeniul
serviciilor de depozitare, oferită de call center-uri
și de hotline-uri, servicii de consiliere referitoare
la manipularea mărfurilor, servicii de manipulare
a mărfii de import și export, servicii de
manipulare și de încărcare a mărfii, consultanță
în domeniul serviciilor de depozitare, oferită de
call center-uri și de hotline-uri, consultanță în
domeniul serviciilor de transport, oferită de call
center-uri și de hotline-uri, închiriere de spații
pentru stocare.
40. Imprimare, imprimare digitală, imprimare
3d, imprimare și developare fotografică și
cinematografică, servicii de tipărire digitală
la cerere de cărți și alte documente,
tipărire de materiale publicitare, servicii
de tipărire de articole de papetărie,
tipărire ștampile, colaționare (legare) de
materiale tipărite, servicii de finisare (pliere)
a materialelor tipărite, tipărire de cărți,
imprimare în relief personalizată a articolelor
de îmbrăcăminte cu modele decorative,
imprimare personalizată a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promoțional, pe produsele altor persoane,
imprimare de imagini pe obiecte, imprimarea
desenelor, reproducere fotografică, reproducere
de diapozitive fotografice, reproducerea de
filme cinematografice, multiplicare de discuri
audio, multiplicare de benzi audio, multiplicare
de casete audio, multiplicare de înregistrări
pe bandă, tratament de materiale, prelucrare
de metale, prelucrarea suprafețelor metalice
prin lustruire abrazivă, prelucrarea suprafețelor

metalice folosind tehnici de polizare de precizie,
prelucrarea suprafețelor metalice prin polizare
de precizie și lustruire abrazivă, sudare,
îmbinarea componentelor folosind tehnici de
sudare cu ultrasunete, servicii de sudură,
tipografie, imprimari tipografice, fotogravare,
imprimare personalizata a denumirilor și
logotipurilor de firme, de uz publicitar și
promotional, pe produsele altor persoane,
tratarea și reciclarea ambalajelor, prelucrare
de carton ondulat de ambalaj, protejarea și
conservarea fotografiilor, prelucrare fotografică,
restaurare fotografică, developare fotografică,
retușare fotografică, duplicare fotografică, măriri
fotografice, înrămarea fotografiilor, prelucrare de
fotografii, imprimare de fotografii, procesarea
imaginii fotografice, imprimare de fotogravuri,
prelucrarea peliculelor fotografice, mărirea
imprimărilor fotografice, montaj fotografii sau
diapozitive, restaurare digitală de fotografii,
transfer de diapozitive fotografice, transfer
de imprimări fotografice, reproduceri de
materiale fotografice, păstrare și conservare
fotografică, developarea de pelicule fotografice,
servicii de restaurare fotografică, imprimare de
diapozitive fotografice, duplicare de diapozitive
fotografice, gravare fotografică a hârtiei,
duplicare de peliculă fotografică, retușarea
digitală a fotografiilor, gravarea fotografică a
materialelor textile, transfer de fotografii pe
discuri compacte, închirieri de aparate de
mărit fotografii, prelucrarea filmelor și finisarea
fotografiilor, developarea filmelor și multiplicarea
fotografiilor, procesarea filmelor fotografice
și cinematografice, gravare fotografică a
materialului imprimat, prelucrare de diapozitive
și imprimări fotografice, gravarea fotografică
a articolelor de îmbrăcăminte, închiriere de
aparate pentru procesare fotografică, închirieri
de aparate de prelucrare fotografică, închiriere
de echipamente pentru procesare fotografică,
închirieri de echipamente pentru imprimarea
fotografică, închirieri de lentile fotografice pentru
developare, transferul filmelor fotografice pe
benzi video, tratarea fotografiilor aeriene sau din
satelit, închirieri de aparate pentru imprimarea
fotografiilor, imprimarea pozelor și fotografiilor
stocate digital, furnizare de informații despre
servicii de fotogravură, furnizare de informații
despre developarea filmelor fotografice, gravare
fotografică a articolelor de uz casnic, transfer
de filme fotografice pe benzi video, servicii
de informare privind imprimarea peliculelor
fotografice, imprimare de imagini fotografice
de pe suporturi digitale, servicii de informare
referitoare la procesarea filmelor fotografice,
servicii de transfer de imprimări fotografice
pe casete video, închirieri de aparate
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și echipamente pentru mărirea fotografiilor,
închirieri de aparate și echipamente pentru
imprimarea fotografiilor, închirieri de aparate
și echipamente pentru finisarea fotografiilor,
servicii de încapsulare a materialelor în foi
pentru fotografii, furnizare de informații despre
servicii de imprimare a fotografiilor, furnizare de
informații despre servicii de mărire a fotografiilor,
înrămarea operelor de artă, inscripționarea
panourilor indicatoare, tăiere de panouri de
sticlă, servicii de fabricare personalizată și
montaj, asamblarea personalizată a materialelor
pentru terţi, aplicare de desene în relief pe
suprafețe de tablă, aplicare de modele în relief
pe suprafețe de hârtie, asamblare de materiale
la comandă pentru terți, asamblare de produse
pentru terți, construcție la comandă de clădiri
prefabricate, fabricare la comandă de elemente
de construcție din oțel, fabricare la comandă de
elemente de construcție prefabricate, gravarea
chimică, gravarea de matrițe, gravarea de
sigilii, servicii de reproducere în 3d, colorare,
colorarea foilor de sticlă prin tratarea suprafeței,
colorarea geamurilor prin tratarea suprafețelor,
colorarea sticlei, decupare conform tiparului,
furnizare de informații despre servicii de
finisare a hârtiei, furnizare de informații despre
servicii de tratare a hârtiei, gravare, gravarea
chimică a sticlei, gravuri cu laser, informații în
domeniul prelucrărilor de materiale, laminare,
laminarea cartonului, laminarea colilor din
plastic, laminarea foilor de sticlă, laminarea
hârtiei, lipirea metalelor, prelucrarea betonului,
presarea metalelor, servicii de colorare
electrolitică, servicii de gravare a plăcuțelor
cu nume, servicii de marcare cu laser,
servicii de încapsulare a materialelor în formă
de foi, tratarea și acoperirea suprafețelor
metalice, tratarea și prelucrarea hârtiei, tratarea
și prelucrarea materialelor plastice, vopsire,
copiere heliografică, furnizare de informații
despre servicii de tipărit, imprimare, imprimare
de modele decorative pe ambalajele pentru
cadouri, imprimare de motive pe țesături,
imprimare de motive pentru terți, imprimare de
portrete, imprimare litografică, imprimare offset,
imprimare pe materiale textile, imprimare prin
ronjare, imprimarea după tipar a acoperirilor
pentru pardoseli, imprimarea după tipar a
acoperirilor pentru pereți, imprimarea după
tipar a dalelor de mochetă, imprimarea
tiparului pe covoare, imprimarea tricourilor,
imprimări tipografice, mărirea lucrărilor de
pictură, presarea matrițelor pentru discuri,
presarea matrițelor pentru discuri compacte,
înrămare de lucrări de artă ca parte a
procesului de încadrare, reproducerea operelor
de artă din muzee, rotogravuri, serigrafie,

servicii de culegere tipografică, servicii de
finisare a materialelor tipărite, servicii de finisare
a tipăriturilor (legătorie), servicii de finisare
a tipăriturilor (tăiere), servicii de separare a
culorilor, servicii de înrămare prin utilizarea unui
material termoplastic adeziv, tipărire intaglio,
servicii de vopsire, înrămarea lucrărilor de artă,
suflarea sticlei, şlefuire, trasarea cu laserul,
tipărire litografică, tipărirea offset, şlefuirea
sticlei optice, finisarea hârtiei, tratarea hârtiei,
imprimarea de modele, servicii de fotoculegere,
fotogravură, tipărire (imprimare), servicii de
sablare, imprimarea serigrafică, lipire, vopsirea
materialelor textile, imprimare 3d personalizată
pentru alţii, furnizarea de informaţii cu privire la
tratarea materialelor, servicii de sudare, servicii
de fabricare personalizată şi montaj, tratamentul
şi transformarea materialelor, croitorie la
comandă, cusătorii (fabricări la comandă),
croitorie (confecții la comandă), tâmplărie
(fabricare la comandă), asamblare de materiale
la comandă pentru terți, fabricare la comandă
de forme pentru utilizare în industrie, serigrafie,
gravuri cu laser, imprimare 3d, închiriere de
imprimante 3d, imprimare de documente de pe
suporturi digitale, servicii de decupare conform
tiparului, folii de vinil pentru vehicule, acoperire
cu folie subțire a componentelor optice.
42. Servicii de design de produs, servicii de
design pentru magazine, servicii de design
artistic comercial, servicii de design de ambalaje,
servicii de stilism (design industrial), servicii
de design artistic industrial, servicii de design
textil, servicii de design industrial, servicii de
design vestimentar pentru terţi, servicii de artă
grafică şi design, servicii tehnologice privind
designul, servicii de design vestimentar, servicii
de cercetare în domeniul designului, servicii
de planificare în domeniul designului, servicii
de design şi dezvoltare de produs, servicii
de design de brand, servicii de design de
încălţăminte, servicii de design de bijuterii,
servicii de design de accesorii de modă,
servicii de design de articole de porţelan,
consultanţă în materie de design, servicii de
design pentru ceasuri de mână, servicii de
design de accesorii pentru îmbrăcăminte, servicii
de analiză a designului de produs, servicii de
evaluare a designului de produs, servicii de
consultanţă în design vestimentar, furnizare de
informaţii despre servicii de design vestimentar,
servicii de design arhitectural pentru expoziţii,
programare pentru calculatoare, programare de
software educativ, programare de echipamente
multimedia, programare de aplicații multimedia,
programare de pagini web, dezvoltare software,
programare și implementare, programare de
pagini web personalizate, programare de
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software pentru telecomunicații, programare
de animații pe calculator, cercetare privind
programarea pe calculator, consultanță tehnică
privind programarea calculatoarelor, servicii
științifice de programare de calculatoare,
programare de sisteme de control electronic,
servicii de proiectare și programare informatică,
programare de software pentru jocuri video,
programare pentru calculatoare pentru industria
energetică, programare pentru calculatoare
pentru prelucrarea datelor, programare
de software pentru gestionarea energiei,
programare de software pentru gestionarea
inventarului, programare de programe pentru
procesarea datelor, programare de software
pentru publicitate online, furnizare de informații
privind programarea informatică, programare
de software de operare pentru accesarea
și folosirea serviciilor de cloud computing,
închiriere de software pentru gestionarea
bazelor de date, proiectare și dezvoltare
de software pentru planificarea rutelor,
consultanță privind software-ul pentru sisteme
de comunicații, închiriere de software pentru
baze de date electronice, servicii consultative
și informații despre software de calculator,
proiectare și dezvoltare de software pentru
gestionarea inventarului, închiriere de software
pentru importarea și gestionarea datelor,
proiectare și dezvoltare de software de
realitate virtuală, furnizare de uz temporar
online de software nedescărcabil, consultanță
în domeniul software-ului ca serviciu (saas),
punere la dispoziție temporară de software
informatic nedescărcabil, leasing de software
cu autentificare unică pentru aplicații, cu
excepția celor finanțate pentru achiziția în rate
sau prin închiriere, concepere și dezvoltare
de software cu autentificare unică, proiectare
și dezvoltare de software pentru mesagerie
instantanee, proiectare de software pentru terți
în domeniul calculatoarelor, asigurarea utilizării
temporare a unui software nedescărcabil pentru
a permite furnizorilor de software să urmărească
conținutul multimedia, proiectare, desen și
scriere la comandă de software de calculator,
dezvoltare de software pentru procesarea și
distribuirea de conținut multimedia, dezvoltare
de soluții software pentru furnizorii și utilizatorii
de internet, realizare de studii de fezabilitate
privind software-ul de calculator, găzduire de
aplicații interactive, găzduire de aplicații mobile,
găzduire de date, fișiere, aplicații și informații
computerizate, consiliere și consultanță privind
aplicațiile pentru rețele de calculatoare,
consultanță în domeniul rețelelor și aplicațiilor
pentru cloud computing, consultanță în materie
de testare a sistemelor de aplicații informatice,

prestare de servicii de furnizor de servicii de
aplicații informatice (asp), design vizual, design
grafic, design arhitectural, design industrial,
industrial (design -), design de ambalaje, design
de mobilier, design pentru magazine, design
pentru restaurante, design de modele, design
artistic comercial, design de produs, design
de bijuterii, stilism (design industrial), design
pentru indicatoare, design de broșuri, servicii de
ilustrare (design), artă grafică și design, servicii
de design comercial, design grafic și industrial,
design de centre comerciale, proiectarea
(designul) spațiului interior, consultanță privind
designul ambalajelor, evaluări tehnice privind
designul, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, design și
dezvoltare de software, design și dezvoltare de
produs, design arhitectural pentru decorațiuni
exterioare, consultanță în materie de design,
design de site-uri web, servicii de design
de produs, design de ambalaje pentru terți,
design grafic asistat de calculator, design
grafic de logouri publicitare, design de cărți
de vizită, analiză a designului de produs,
evaluare a designului de produs, întocmire de
rapoarte referitoare la design, servicii de design
arhitectural pentru expoziții, servicii pentru
proiectare (design) de birouri, servicii de design
în domeniul arhitecturii, servicii de design grafic
pentru calculator, analiza și evaluarea design-
ului produselor, servicii profesionale privind
design-ul arhitectural, consultanță în materie
de design web, design de pagini principale și
pagini web, servicii de design privind publicarea
de documente, servicii tehnologice și design
privind acest domeniu, servicii științifice și design
privind acest domeniu, creare de design de
produse de consum, consultanță în materie de
design de pagini web, servicii de consultanță
în materie de design interior, furnizarea de
informații cu privire la designul industrial,
creare și design de site-uri web pentru terți,
proiectare și design grafic pentru crearea site-
urilor web, proiectare și design grafic pentru
crearea paginilor web pe internet, design, creare,
găzduire și întreținere de site-uri web pentru
terți, platforme pentru design grafic sub formă
de software ca serviciu (saas), creare și design
de indexuri de informații bazate pe site-uri web
pentru alte persoane (servicii de tehnologia
informației), consultanță pentru dezvoltarea
de produse, servicii de consultanță pentru
software, consultanță în domeniul tehnologiei
informației, consultanță în domeniul proiectării
tehnologice, consultanță tehnică în materie
de proiectare, servicii de consultanță privind
proiectarea clădirilor, consultanță în materie
de sisteme informatice, servicii de consultanță
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privind controlul calității, servicii de consultanță
privind programarea calculatoarelor, consultanță
în domeniul programelor de calculator, servicii
de consultanță pentru amenajarea magazinelor
(servicii de design), consultanță de către
experți privind tehnologia, consultanță tehnică
în materie de producție, realizare de prospecții,
programare de software pentru studii de piață,
întreținerea bazelor de date, dezvoltare de
baze de date, suport tehnic specializat în ceea
ce priveste designul produselor, servicii de
design grafic, arta grafică şi design, schiţe de
design pentru ambalaje, recipiente, veselă şi
tacamuri pentru masă, design artistic industrial,
proiectare de clădiri industriale, proiectare
de produse industriale, proiectare de utilaje
industriale, proiectare și dezvoltare de software
de calculator pentru logistică, dezvoltare de
software pentru logistică, pentru managementul
lanțului de aprovizionare și pentru portaluri de
e-business, proiectare și dezvoltare de software
pentru logistică, pentru managementul lanțului
de aprovizionare și pentru portaluri de e-
business, servicii de proiectare la comandă,
stocare digitală distribuită, stocare electronică
de documente, stocare electronică de imagini,
proiectare de sisteme de stocare, stocare
computerizată de informații comerciale.

───────

(210) M 2021 05848
(151) 09/08/2021
(732) NECULAI STEFAN-SILVIU, STR.

MOLDOVITA, NR. 16, BL. M2D9/1,
SC. B, ET. 7, AP. 147, SECTOR 4,
BUCURESTI, ROMANIA

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

(540)

dyb dress your business

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 09.05.12

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

25. Uniforme, uniforme profesionale, uniforme
școlare, uniforme de lucru, uniforme pentru
arbitri, uniforme pentru asistente, uniforme de
asistentă, uniforme de karate, uniforme pentru
baseball, uniforme de judo, uniforme pentru arte
marțiale, uniforme albe pentru bucătari, uniforme
pentru sporturi de contact, curele (accesorii
vestimentare), topuri (articole vestimentare),
căptușeli confecționate (piese vestimentare),
jachete matlasate (articole vestimentare),
articole vestimentare pentru bărbați, pălării din
hârtie folosite ca articole vestimentare, seturi de
maiouri și șorturi (articole vestimentare), articole
de îmbrăcăminte, articole de îmbrăcăminte
pentru băieţi, articole de îmbrăcăminte pentru
ciclism, articole de îmbrăcăminte pentru
schi, articole de îmbrăcăminte pentru sport,
articole de îmbrăcăminte pentru copii, articole
de îmbrăcăminte impermeabile, articole de
îmbrăcăminte pentru petrecerea timpului liber,
articole pentru acoperirea capului, articole cu
cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
purtate în jurul gâtului, articole vestimentare
pentru bărbaţi, costume de baie, halate de baie,
bandane, banderole pentru cap, bascheţi, băşti,
baticuri de purtat la gât, batiste de buzunar,
bavete din pânză, bentiţe antitranspirante,
bentiţe antitranspirante pentru cap, bentiţe de
protecţie pentru urechi, bentiţe şi manşete
absorbante pentru tenis, berete, bermude,
blazere, bluze, bluze de antrenament, bluze de
corp, bluze de trening, bluze şi şorturi pentru
sport, bluze sport, bluze sport cu mâneci scurte,
bluzoane, body-uri, bonete, botine, bretele,
căciuli şi şepci pentru ski, cămăşi stil sport, căşti
de înot, chiloţi, chiloţei pentru bebeluşi, ciorapi,
ciorapi antiperspiranţi, ciorapi de atletism,
colanţi, lenjerie de corp, corsete (articole
de îmbrăcăminte), combinezoane de protecţie,
combinezoane (lenjerie de corp), costume de
antrenament, costume de gimnastică, costume
de jogging, costume din trei piese (articole de
îmbrăcăminte), costume dintr-o singură piesă,
costume sportive pentru jogging, echipament
de gimnastică (articole de îmbrăcăminte și
încălțăminte), egări (pantaloni), egări (jambiere),
fesuri, flanele, fulare (îmbrăcăminte), fuste,
fuste de tenis, glugi, haine de antrenament,
haine pentru copii, hanorace cu glugă,
hanorace sport, imbrăcăminte impermeabilă
pentru activităţi în aer liber, îmbrăcăminte
pentru dormit, îmbrăcăminte pentru gravide,
îmbrăcăminte pentru jogging, îmbrăcăminte
pentru practicarea sporturilor, încălţăminte
de sport, încălţăminte pentru antrenament,
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încălţăminte pentru alergare, încălţăminte pentru
sport, jachete care sunt articole de îmbrăcăminte
sport, jachete de antrenament, jachete de
trening, jachete din tricot, jachete sport,
jambiere, lenjerie de corp antiperspirantă,
lenjerie de corp sudorifugă, maiouri, maiouri
de alergare, maiouri cu mânecă lungă, maiouri
pentru sport, mănuşi, pantaloni de antrenament,
pantaloni de sport, pantaloni de trening,
pantaloni de trening cu bandă elastică, pantaloni
de trening scurţi, pantaloni scurţi pentru
sport, pijamale, pijamale (numai din tricot),
prosoape de baie, şorturi pentru sport, şosete,
şosete antiperspirante, şosete cu călcâi întărit,
şosete cu talpă, şosete pentru sport, tricoturi
(îmbrăcăminte), tricouri, uniforme pentru sporturi
de contact, uniforme profesionale, uniforme
şcolare, viziere de soare (articole care servesc
la acoperirea capului), viziere (articole de
îmbrăcăminte), stihare (alba), ghete, şorţuri
(îmbrăcăminte), cravate ascot, pantaloni pentru
bebeluşi (lenjerie de corp), bandane (fulare),
sandale de baie, papuci de baie, căşti de
baie, slipuri de baie/pantaloni scurţi de baie,
îmbrăcăminte pentru plajă, pantofi pentru plajă,
curele (îmbrăcăminte), bavete, nu din hârtie,
bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie, şaluri
cu pene (articole de îmbrăcăminte de pus la
gât), corsaje (lenjerie), carâmbi pentru cizme,
cizme, cizme pentru sporturi, chiloţi tip boxeri,
sutiene, pantaloni de călărie pentru purtare,
caschete, şepci (articole pentru acoperirea
capului), feloane, îmbrăcăminte, îmbrăcăminte
pentru gimnastică, îmbrăcăminte din imitaţie din
piele, îmbrăcăminte din piele, paltoane, gulere
(îmbrăcăminte), combinezoane (îmbrăcăminte),
corsete, corsete (lenjerie de corp), manşoane/
manşete (îmbrăcăminte), îmbrăcăminte pentru
ciclişti, gulere detaşabile, pernuţe împotriva
transpiraţiei pentru rochii, rochii, capoate,
apărători pentru urechi (îmbrăcăminte), pantofi
sau sandale din iarba esparto (espadrile), veste
de pescuit, fitinguri metalice pentru încălţăminte,
pantofi de fotbal/ghete de fotbal, saci
pentru picioare, neîncălziţi electric, încălţăminte,
carâmbi pentru încălţăminte, cape de blană,
blănuri (îmbrăcăminte), trenciuri (îmbrăcăminte),
galoşi, jartiere, burtiere, mănuşi (îmbrăcăminte),
pantofi pentru gimnastică, pelerine pentru
coafor/frizerie, cizmuliţe, cloşuri pentru pălării
(schelete), pălării, bentiţe (îmbrăcăminte),
articole de acoperit capul pentru purtare, şosete-
tălpici, protecţii de călcâi pentru încălţăminte,
tocuri, glugi (îmbrăcăminte), ciorăpărie, jachete
(îmbrăcăminte), jersee (îmbrăcăminte), uniforme
de judo, rochii tip pulover/rochii tip
salopetă, uniforme de karate, chimonouri,
chiloţi de damă/chiloţi pantalonaşi, tricotaje

(îmbrăcăminte), cizme din dantelă, trusouri
pentru copii (îmbrăcăminte), egări (jambiere)/
jambiere, costume de gimnastică/balet, uniforme
oficiale, orare, mantile, costume de bal
mascat, mitre (pălării), mănuşi cu un deget,
curele cu buzunar pentru bani (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte pentru motociclişti, apărători de
urechi (îmbrăcăminte), eşarfe circulare pentru
gât/protecţii pentru gât, îmbrăcăminte din
latex, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, îmbrăcăminte cu led-uri incorporate,
eşarfe pentru cap, sutiene autoadezive/bustiere
autoadezive, cravate, dispozitive anti-alunecare
pentru încălţăminte, îmbrăcăminte de stradă,
salopete/combinezoane, paltoane bărbăteşti/
pardesie, jachete cu glugă (parka), pelerine,
mantale, jupe, ponchouri, sandale, sariuri,
saronguri, panglici pentru purtare, eşarfe, şaluri,
cămăşi, pantofi, cămăşi cu mânecă scurtă,
căşti de duş, bocanci de schi, mănuşi de
schi, pantaloni scurţi tip fustă, măşti de
somn, papuci, furouri (lenjerie de corp), bretele
pentru susţinerea şosetelor, branţuri, tălpi
pentru încălţăminte, ghete/şoşoni, articole sport
din jerseu, pantofi de sport, maieuri sport,
portjartiere, crampoane pentru ghetele de fotbal,
jachete căptuşite (îmbrăcăminte), costume,
bretele pentru îmbrăcăminte (suspensoare)/
suspensoare, ciorapi care absorb transpiraţia,
lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia/
desuuri care absorb transpiraţia, flanele/
pulovere/hanorace (pulovere), body-uri (lenjerie
de corp), tricouri cu mânecă scurtă, bombeuri
pentru încălţăminte, togi, jobene, benzi
pentru manşetele de la pantaloni/curele
pentru jambiere, turbane, lenjerie de corp/
desuuri, uniforme, pâslari (cizme din pâslă),
văluri (îmbrăcăminte), cozoroace (articole
pentru acoperirea capului), îmbrăcăminte
impermeabilă, rame pentru încălţăminte,
costume din neopren pentru schi nautic, salopete
pentru asistente medicale, pantaloni pentru
asistente medicale, halate pentru asistente
medicale, huse pentru încălțăminte, cu excepția
celor de uz medical, articole de îmbrăcăminte
confecționate din imitație de piele, îmbrăcăminte
pentru activități de petrecere a timpului liber,
îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și copii,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
articole de îmbrăcăminte termice, îmbrăcăminte
formală de seară, îmbrăcăminte pentru femei,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
sport, îmbrăcăminte pentru copii, îmbrăcăminte
de noapte, îmbrăcăminte țesută, combinezoare
(îmbrăcăminte), bluzoane de pânză groasă,
brâuri (imbrăcăminte), șorțuri (îmbrăcăminte),
jerseuri (îmbrăcăminte), corsete (îmbrăcăminte),
pulover (articole de îmbrăcăminte), articole de
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îmbrăcăminte brodate, articole de îmbrăcăminte
de ocazie, îmbrăcăminte pentru bărbați, femei și
copii, articole care servesc la acoperirea capului,
hanorace, șosete, pantaloni sport, maiouri
sportive, pantaloni, rochii pentru femei, rochii
lungi de seară, curele (accesorii vestimentare),
părți de îmbrăcăminte, încălțăminte și articole
pentru acoperirea capului, eșarfe pentru cap,
accesorii pentru păr (voaluri), şepci cu cozoroc,
șepci (articole de îmbrăcăminte), eșarfe,
eșarfe pentru bărbați, eșarfe (articole de
îmbrăcăminte), șaluri și eșarfe de cap, eșarfe
de pus pe cap, îmbrăcăminte impermeabilă,
combinezoare (îmbrăcăminte), glugi
(îmbrăcăminte), manșoane (îmbrăcăminte),
tricoturi (îmbrăcăminte), manșete
(îmbrăcăminte), jerseuri (îmbrăcăminte),
îmbrăcăminte de dormit, îmbrăcăminte pentru
copii, îmbrăcăminte de noapte, îmbrăcăminte
pentru femei, îmbrăcăminte pentru sport, mănuși
(articole de îmbrăcăminte), îmbrăcăminte
rezistentă la ploaie.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în
domeniul vestimentar, regruparea în avantajul
terţilor a produselor diverse (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le cumpere comod, publicitate,
organizarea de expoziţii comerciale şi servicii
expoziţionale cu scop comercial sau publicitar,
organizarea de expoziţii şi târguri comerciale
în scopuri comerciale şi de promovare,
organizarea de târguri comerciale în scopuri
publicitare, organizarea de concursuri în scopuri
publicitare, organizarea şi coordonarea de
expoziţii de artă în scopuri comerciale sau
publicitare, promovarea de evenimente speciale,
promovarea operelor de artă ale altor persoane
prin furnizarea de portofolii online pe un
site web, promovare de târguri în scop
comercial, promovarea vânzărilor de produse şi
servicii ale terţilor prin evenimente promoţionale,
realizarea de târguri comerciale, coordonare,
pregătire şi organizare de expoziţii şi târguri
comerciale în scopuri comerciale şi publicitare,
realizarea de târguri şi expoziţii comerciale
virtuale online, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de expunere
comerciale de mărfuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu decorațiuni festive,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu decorațiuni festive, servicii de consultanță
privind comenzile de articole de papetărie,
asistență în domeniul comercializării produselor,
marketing comercial (în afară de comercializare),
servicii de publicitate pentru comercializarea
de produse noi, servicii de publicitate pentru
bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la bijuterii, servicii de vânzare cu

amănuntul în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu bijuterii,
publicitate la produsele și serviciile vânzătorilor
online prin intermediul unui ghid online cu
funcție de căutare, furnizarea unei piețe online
pentru cumpărătorii și vânzătorii de bunuri și
servicii, servicii de publicitate pentru vânzarea
de produse, servicii de agenții de import
și export, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul, promovarea vânzărilor pentru terți
prin intermediul distribuției și administrării de
carduri pentru utilizatori privilegiați, furnizare
de informații cu privire la vânzări comerciale,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu mobilă, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu mobilă, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la vânzarea de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu articole de mobilier, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu articole de mobilier,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu echipamente de iluminat, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu echipamente de
iluminat, organizare de târguri comerciale în
scopuri publicitare, organizare și desfășurarea
de târguri în scopuri comerciale sau publicitare,
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și de promovare,
cordonare, pregătire și organizare de expoziții
și târguri comerciale în scopuri comerciale
și publicitare, servicii de comenzi online,
furnizarea unui catalog online cu informații
comerciale pe internet, servicii de informații
comerciale furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, servicii de
administrare a comunităților online, publicare
de materiale publicitare online, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
publicitate online printr-o rețea informatizată
de comunicații, furnizare de ghiduri publicitare
online cu funcție de căutare, furnizarea unui
ghid de publicitate de căutare online cu bunurile
și serviciile prestate de terți online pe internet,
realizare de târguri și expoziții virtuale online
cu scop comercial sau publicitar, furnizarea
de servicii online de comparare de prețuri,
comandă computerizată de stoc, servicii de
comandă (pentru terți), servicii de comandă cu
ridicata, servicii de comandă în contul terților,
prelucrarea administrativă a comenzilor de
achiziție în cadrul serviciilor furnizate de societăți
de comandă prin poștă, pregătire de materiale
promoționale și de comercializare pentru
terți, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte și accesorii
pentru îmbrăcăminte, administrarea afacerilor
magazinelor de comerț cu amănuntul, servicii
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de publicitate pentru promovarea comerțului
electronic, servicii de gestionare a afacerilor
în legătură cu comerțul electronic, prezentare
de bunuri si servicii, planificare și organizare
de târguri comerciale, expoziții și prezentări
în scopuri economice sau publicitare, servicii
publicitare în materie de prestații comerciale,
servicii promoționale comerciale, organizare
de demonstrații comerciale, organizare de
prezentări în scop comercial, organizare de
demonstrații în scopuri comerciale, servicii de
administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, organizare și gestionare de programe
de stimulare și fidelizare comerciale, servicii
de fidelizare de clienți în scopuri comerciale,
promoționale și/sau publicitare, servicii de club
de clienți în scopuri comerciale, promoționale
și/sau publicitare, furnizare de informații
comerciale consumatorilor, servicii de informații
și asistență comerciale pentru consumatori,
furnizarea de informaţii și consiliere comercială
pentru consumatori în alegerea produselor și
serviciilor, servicii de furnizare de informații
online prin intermediul unui registru comercial,
servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, furnizare de informații comerciale
pe internet, prin rețea prin cablu sau prin
alte mijloace de transfer de date, servicii
publicitare pentru sensibilizarea publicului la
probleme de mediu, servicii de programe de
loializare, servicii de intermediere comercială,
promovarea vânzarilor pentru terţi, consultanță
în afaceri, consultanță privind promovarea
vânzărilor, consultanță privind comerțul în
barter, consultanță pentru dezvoltarea imaginii
corporative, servicii de consultanță privind
publicitatea, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminți de pardoseală,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu îmbrăcăminți de pardoseală, servicii de
comerț cu amănuntul în magazine de covoare,
servicii de comenzi automate de stoc pentru
întreprinderi, servicii de comunicare comercială
cu ajutorul bloggerilor, servicii de publicitate și
de marketing furnizate prin bloguri, publicitate
on-line într-o rețea informatizată, publicitate
prin intermediul rețelelor de telefonie mobilă,
promovare online de rețele informatizate și
pagini web, servicii de marketing furnizate
prin intermediul rețelelor digitale, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terți prin rețele de comunicații electronice,
promovare de bunuri și servicii ale terților
prin intermediul rețelelor de calculatoare și de
comunicații, servicii de corelare a rețelelor de
publicitate online pentru conectarea persoanelor

din publicitate la site-uri web, furnizare de
spațiu publicitar într-o rețea informatică globală,
furnizare de spații publicitare prin mijloace
electronice sau rețele informatice globale,
organizare de evenimente, expoziţii, târguri şi
spectacole în scopuri comerciale, promoţionale
şi publicitare, planificare şi organizare de
târguri comerciale, expoziţii şi prezentări în
scopuri economice sau publicitare, publicitate
și marketing, servicii de publicitate digitală,
servicii de publicitate exterioară, publicitate
radio și de televiziune, servicii de agenție
de publicitate, servicii de publicitate în presă,
publicitate online, publicitate prin bannere,
servicii de publicitate, publicitate și reclamă,
publicitate în presa de interes general și în
presa de specialitate, publicitate online printr-
o reţea informatizată de comunicaţii, publicitate
prin transmisia de publicitate online pentru
terţi prin reţele de comunicaţii electronice,
publicitate în presa de interes general
şi în presa de specialitate, publicitate în
reviste, broşuri şi ziare, previziuni și analize
economice, analiză de previziuni economice
în scopuri comerciale, servicii de programare
a întâlnirilor (lucrări de birou), organizare de
expoziții cu scop comercial sau antreprenorial,
promovare de evenimente speciale, organizare
și coordonare de evenimente de marketing,
organizare de evenimente în scopuri comerciale
și publicitare, organizare de evenimente,
expoziții, târguri și spectacole în scopuri
comerciale, promoționale și publicitare, servicii
de publicitate pentru sensibilizarea publicului la
probleme sociale, managementul proiectelor de
afaceri, administrație comercială, organizarea și
desfășurarea de târguri în scopuri comerciale
sau publicitare, coordonare, pregătire și
organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, servicii
de comerț electronic, și anume furnizarea
de informații despre produse prin rețele
de telecomunicații în scopuri publicitare și
de vânzare, realizare de târguri comerciale,
organizare de târguri comerciale, organizare
și realizare de târguri comerciale, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu accesorii
de modă, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu accesorii pentru haine, regruparea
la un loc în beneficiul terţilor cu amanuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte (exceptând transportul), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, organizare şi realizare de
evenimente promoţionale, prezentări de modă în
scopuri comerciale, organizarea de prezentări de
modă în scop promoţional, servicii de vânzare
cu amănuntul în domeniul vestimentar, servicii
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de comenzi online computerizate, închiriere
de spaţiu publicitar online, publicitate, inclusiv
publicitatea online în reţele informatice, realizare
de târguri şi expoziţii virtuale online cu
scop publicitar, promovare online de reţele
informatizate şi pagini web, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole
de îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu
amănuntul online referitoare la genţi de mână,
organizarea de expoziţii în scopuri publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu materiale textile, servicii de vânzare cu
amănuntul referitoare la materiale textile pentru
casă, servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genți de mână, marketing comercial
(în afară de comerț), servicii de comerț cu
amănuntul prin comenzi poștale de accesorii
pentru îmbrăcăminte.
42. Servicii de analiză şi cercetare industrială,
servicii de design de bijuterii, servicii de design
de produs, servicii de design pentru magazine,
servicii de design artistic comercial, servicii de
design de ambalaje, servicii de stilism (design
industrial), servicii de design artistic industrial,
servicii de design textil, servicii de design
industrial, servicii de design vestimentar pentru
terţi, servicii de artă grafică şi design, servicii
tehnologice privind designul, servicii de design
vestimentar, servicii de cercetare în domeniul
designului, servicii de planificare în domeniul
designului, servicii de design şi dezvoltare de
produs, servicii de design de brand, servicii
de design de încălţăminte, servicii de design
de accesorii de modă, servicii de design de
articole de porţelan, consultanţă în materie de
design, servicii de design pentru ceasuri de
mână, servicii de design de accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de analiză a designului
de produs, servicii de evaluare a designului
de produs, servicii de consultanţă în design
vestimentar, furnizare de informaţii despre
servicii de design vestimentar, servicii de design
arhitectural pentru expoziţii, design de pălării,
design de bijuterii, design de produs, design
pentru magazine, design artistic comercial,
design de ambalaje, design artistic industrial,
design vestimentar pentru terţi, artă grafică
şi design, cercetare în domeniul designului,
planificare în domeniul designului, design şi
dezvoltare de produs, design de accesorii de
modă, design pentru ceasuri de mână, design
de accesorii pentru îmbrăcăminte, evaluare a
designului de produs, proiectare de articole
care servesc la acoperirea capului, creare
de îmbrăcăminte, încălţăminte şi articole care
servesc la acoperirea capului.

───────

(210) M 2021 05849
(151) 09/08/2021
(732) COJOCAR RELU

INTREPRINDERE INDIVIDUALA,
COMUNA POPRICANI, JUDETUL
IASI, SAT VANATORI, IAȘI,
ROMANIA

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

(540)

PRISACA MOLDOVA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.02; 03.13.04

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

clase:
5. Tincturi de uz medical, tinctura de propolis de
uz medical, pastile pe baza de miere si plante
pentru gat, polen de albine de uz nutraceutic,
polen de albine pentru uz ca supliment alimentar
in dieta, laptisor de matca pentru uz farmaceutic,
laptisor de matca de uz medical, suplimente
alimentare continand miere, propolis si alte
produse apicole, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare
cu laptisor de matca, suplimente dietetice de
uz medical sau veterinar, pe baza de laptisor
de matca, suplimente alimentare pe baza de
propolis, suplimente alimentare cu propolis,
suplimente dietetice de uz medical sau veterinar,
pe baza de propolis, suplimente alimentare
pe baza de polen, suplimente dietetice de
uz medical sau veterinar pe baza de polen,
suplimente alimentare cu polen, propolis pentru
uz farmaceutic, preparate farmaceutice care
contin laptisor de matca, tinctura de propolis.
29. Unt cu miere, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt și alte
produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile,
produse alimentare, produse din carne, produse
alimentare care se pregatesc rapid, carne
congelată, carne ambalată, carne de mânzat,
carne de vită, carne de vită preparată, carne
procesată, carne tocată, produse din carne
preparate, uleiuri aromatizate altele decât
cele esențiale, uleiuri pentru gătit, grăsimi
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comestibile, fructe, conservate, fructe congelate,
fructe, la conserve, băuturi din lapte, cu conţinut
predominant de lapte, produse din lapte, băutură
din lapte şi fructe (milk shake), fermenţi din
lapte pentru uz culinar, substituenţi de lapte,
ciuperci, conservate, sucuri vegetale pentru
gătit, salate vegetale, spume vegetale, pastă
vegetală de dovlecel, cremă pe bază de legume,
legume, conservate, legume, gătite, legume,
uscate, legume, la conserve, zer, albuş de
ou, yakitori, iaurt, legume, procesate, fructe,
procesate, concentrat pe bază de legume pentru
gătit, concentrat pe bază de fructe pentru
gătit, creme tartinabile pe bază de legume,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, paste de fructe și
legume, gustări pe bază de fructe cu coajă
lemnoasă, unt din fructe oleaginoase sub formă
de pudră, batoane pe bază de fructe ca substituți
alimentari, umpluturi pe bază de fructe pentru
prăjituri și tarte, creme de întins pe pâine care
conțin în principal fructe, băuturi pe bază de lapte
cu conținut de suc de fructe, semințe comestibile,
semințe, preparate, semințe procesate, unt
de semințe, uleiuri comestibile, uleiuri cu
mirodenii, uleiuri și grăsimi, uleiuri solidificate
pentru alimente, uleiuri de uz alimentar, flori
comestibile, preparate, flori uscate comestibile,
flori comestibile preparate, în formă cristalizată,
afine preparate, afine uscate, dulceață de
afine, alune prăjite, cremă de alune, alune
sărate preparate, unt de alune cashew, unt
preparat din alune, alune de pădure preparate,
pastă tartinabilă de alune, nuci glasate, nuci
opărite, nuci uscate, nuci preparate, nuci
comestibile, nuci conservate, ulei de nuci,
nuci aromate preparate, fructe uscate cu
coaja lemnoasă aromate, gustări pe bază
de fructe uscate, extracte si concentrate de
carne, cârnaţi, slanina, jumari, toba de casa,
caltaboşi (cârnaţi), mezeluri, salam, parizer,
jambon, pastrame, mici, rulade, șuncă presată,
crenvurști, specialități afumate: kaizer, costiță,
șuncă, piept, bacon, mușchi, ceafă, cotlet,
învelișuri pentru cârnați, carne pentru cârnați,
pastă de carne, pateuri din carne, aspic de
carne, carne uscată sfărâmată, conserve de
carne, umplutură de carne, ficat, măruntaie,
bucăți de carne, pulpe, aripi şi piept de pui, file
din piept de pui, pipote de pui, bucăți de carne
utilizate ca umplutură pentru sandvișuri, chiftele
din carne, hamburger din carne, frigărui din
carne, cabanoși și crenvurști pentru hotdog din
carne, pateuri pe bază de carne, preparate din
carne sau în care predomină carnea, alimente
gătite, constând în totalitate sau în cea mai mare
parte din carne, preparate din carne, mâncăruri
congelate care conțin în principal carne, aperitive
congelate constând în principal din carne, ouă

și produse din ouă, produse lactate, branza de
burduf, smantana, produse lactate tartinabile,
branzeturi ca de exemplu: telemea oaie, telemea
vacă, telemea capră, telemea bivoliță, urdă, caș,
cascaval, cașcaval afumat, cașcaval maturat,
lapte, brânză, unt, kefir, bauturi pe baza de iaurt,
bauturi pe baza de produse lactate, fructe și
legume conservate, dulcețuri, compoturi.
30. Miere, miere naturala, inlocuitori de
miere, miere maturata natural, miere (pentru
alimentatie), miere cu trufe, miere de manuka,
miere de helichrysum, produse tartinabile dulci
(miere), bomboane nemedicinale cu miere,
miere cu plante aromatice, miere bilogica
pentru consum uman, glazuri de miere pentru
sunca, zahar, miere, sirop de melasa, crema
de zahar invertit (miere artificiala), dulciuri
(nemedicinale) pe baza de miere, cereale pentru
micul dejun care contin miere, preparate din
cereale acoperite cu zahar si miere, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), cereale
pentru micul dejun cu aroma de miere, yuja-
cha (ceai corean cu lamaie si miere), ceara de
albine, laptisor de matca, propolis, propolis de uz
alimentar, miere si alimente care contin miere,
preparate constand in totalitate sau in mare parte
din miere, fagure de miere (comestibile), miere
uscata, deshidratata, cristalizata sau solidificata
folosita ca dulciuri, bomboane, indulcitor natural
sau pastila, miere, propolis, miere amestecata
cu seminte, fructe, pulberi de plante, miere cu
propolis, miere imbogatita cu diverse suplimente
naturale, alimente preparate din miere, miere
naturală, miere (pentru alimentație), miere
biologică pentru consum uman, miere maturată
natural, zahăr, îndulcitori naturali, glazuri dulci și
umpluturi dulci, produse apicole de uz alimentar,
fagure brut, cereale pentru micul dejun cu aromă
de miere, preparate din cereale acoperite cu
zahăr și miere, înlocuitori de miere, dulciuri
(nemedicinale) pe bază de miere, cereale pentru
micul dejun care conțin miere, sirop de melasă,
batoane dulci de cereale, lăptișor de matcă
de uz alimentar, pâine, chifle de pâine, pâine
firimituri (pesmet), chifle dulci, cocă de tort/aluat
de tort, torturi/prăjituri, zahăr candel cristalizat,
preparate din cereale, batoane de cereale,
gustări pe bază de cereale, sandvişuri cu brânză
(sandvişuri), cicoare (substituent pentru cafea),
chipsuri (produse din cereale), ciocolată, băuturi
din ciocolată cu lapte, spume de ciocolată,
decoraţiuni din ciocolată pentru torture, paste
de ciocolată cu nuci de întins pe pâine, băuturi
pe bază de ciocolată, paste de întins pe
pâine pe bază de ciocolată, miere, lăptişor de
matcă pentru alimentaţie umană, cu excepţia
celui de uz medical, propolis pentru alimentaţie
umană, nuci învelite în ciocolată, chow-chow
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(condiment), chutney (condiment), scorţişoară
(mirodenie), cuişoare (mirodenii), cacao, băuturi
din cacao cu lapte, băuturi pe bază de cacao,
arome de cafea, cafea, băuturi din cafea cu
lapte, băuturi pe bază de cafea, condimente,
produse de cofetărie/produse de cofetărie cu
zahăr, porumb, măcinat, porumb, copt, sos de
merişoare (condiment), aluat, fondante (produse
de cofetărie), jeleuri de fructe (produse de
cofetărie), turtă dulce, halva, glazură pentru
şuncă, batoane de cereale bogate în protein,
miere, îngheţată, gheaţă, naturala sau artificială,
gheaţă pentru băuturile răcoritoare, cuburi de
gheaţă, ceai cu gheaţă, gheaţă comestibilă,
lipii pe bază de cartofi, dropsuri (produse de
cofetărie)/pastile (produse de cofetărie), făină
nerafinată/făină, plăcinte cu carne, făină de
muştar, muştar, produse de cofetărie din fructe,
produse de patiserie, aluat de patiserie, propolis/
clei de albine, budinci, sorbeturi (îngheţate)/
şerbeturi (îngheţate), iaurt îngheţat (produse
de cofetărie îngheţate), sosuri pentru gătit,
sosuri pentru mâncare, sosuri cu ierburi, sosuri
gata făcute, sosuri pentru salate, sosuri de
carne, sosuri de fructe, sosuri sărate, sosuri
condimentate (chutney) și paste, piureuri de
legume (sosuri), paste cu legume (sosuri),
preparate pentru obținerea sosurilor, amestecuri
pentru prepararea sosurilor, ierburi conservate,
zarzavaturi conservate (condimentare), pâine
proaspătă, pâine crocantă, pâine integrală,
amestecuri pentru pâine, pâine de malț, batoane
de pâine, chifle moi (pâine), pâine la aburi,
biscuiți din pâine, aluat de pâine, pâine fără
gluten, pâine coaptă în prealabil, amestecuri
pentru pâine integrală, pâine aromată cu
condimente, preparat de pâine cu malț, pâine
nedospită în foi subțiri, pâine sub formă de
bastoane, amestecuri pentru umplutură care
conțin pâine, faină și preparate din cereale,
produse de brutărie, dulciuri de mestecat
(nemedicinale) cu umpluturi lichide de fructe,
băuturi pe bază de ceai cu aromă de
fructe, făină, făină comestibilă, făină vegetală,
făină îmbogățită, amestecuri de făină, făină
de aluat, făină de copt, paste făinoase
alimentare, paste alimentare făinoase, paste
făinoase umplute, făină gata pentru copt, paste
făinoase gata-preparate, mălai, condimente
uscate, mirodenii (condimente), condimente
aromate, amestecuri de condimente, dulciuri
pentru decorarea pomului de crăciun, ciocolată
aerată, ciocolată granulată, ciocolată umplută,
ciocolată caldă, ciocolată tartinabilă, esențe
de ciocolată, garnituri de ciocolată, sosuri de
ciocolată, glazură de ciocolată, ciocolată pentru
glazuri, trufe de ciocolată, deserturi pe bază de
ciocolată, ciocolată pentru produse de cofetărie

și pâine, umpluturi din ciocolată pentru produse
de brutărie, produse de cofetărie din ciocolată
conținând praline, preparate pentru pregătirea
băuturilor cu aromă de ciocolată, specialități
de patiserie, produse de patiserie proaspete,
deserturi preparate (produse de patiserie), aluat
dospit, amestecuri de aluat, aluat pentru prăjituri,
aluat de prăjituri, aluaturi împletite prăjite, aluat
înghețat, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin legume, aluat de drojdie cu umpluturi care
conțin carne, produse din aluat gata de copt,
făină de cereale, glazuri de miere pentru șuncă,
zahăr, miere, sirop de melasă.
31. Polen de albine (neprocesat), polen de
albine (brut), polen de albine fiind materie
prima pentru uz industrial, polen (materie prima),
albine vii, preparate alimentare pentru albine,
pupe de albine vii, fructe proaspete, fructe
crude, fructe neprelucrate, migdale (fructe),
arbuști fructiferi, pomi fructiferi, fructe ecologice,
proaspete, semințe de fructe, plante fructifere
vii, amestecuri de fructe (proaspete), boască
(reziduuri de fructe), aranjamente de fructe
proaspete, fructe proaspete de naranjilla, fructe
proaspete de păducel, coșuri cadou cu fructe
proaspete, fructe cu coajă lignificată proaspete,
fructe sub formă de bobițe neprelucrate, fructe
sub formă de bobițe brut, fructe proaspete,
nuci, legume și ierburi, coarne proaspete (corni
fructus, sansuyu) sub formă de plante vii,
cereale brute, cereale neprocesate, cereale
neprelucrate, grăunțe (cereale), cereale crude
(neprelucrate), germeni de cereale, malțuri
și cereale neprocesate, cereale neprelucrate
pentru consum, cereale sub formă de grăunte,
neprelucrate, arbuști, arbuști ornamentali
naturali, semințe naturale, grăunțe (semințe),
semințe brute, semințe neprocesate, semințe de
iarbă, semințe de măr, semințe de flori, semințe
pentru horticultură, semințe de grâu, semințe
oleaginoase nepreparate, semințe de legume,
semințe de plantat, semințe pentru semănat,
semințe pentru agricultură, produse pentru
însămânțare (semințe), semințe acoperite cu
îngrășăminte, amestecuri de semințe sălbatice,
semințe brute și neprelucrate, semințe pentru
culturi hidroponice, semințe neprocesate de
uz agricol, semințe comestibile în stare brută,
semințe sub formă de granule, semințe de
in comestibile, neprocesate, plante proaspete,
bulbi (plante), plante leguminoase, plante
naturale, plante uscate, plante agățătoare,
ierburi (plante), plante naturale vii, plante în
ghiveci, butași de plante, plante cu flori, plante
leguminoase proaspete, răsaduri de plante,
plante uscate pentru decorare, plante proaspete
în ghiveci, plante bulbi pentru horticultură,
tuberculi pentru propagarea plantelor, plante
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și flori naturale, plante vii pentru acvarii,
plante pentru iazuri (vii), plante comestibile
naturale (neprelucrate), flori proaspete, flori
tăiate, flori uscate, flori conservate, buchete
din flori uscate, corsaje din flori proaspete,
bulbi de flori, flori proaspete comestibile,
aranjamente din flori proaspete, aranjamente din
flori naturale, flori uscate pentru decorare, flori
conservate pentru decorare, fasole, proaspătă,
sfeclă, proaspătă, fructe de pădure, proaspete,
castane, proaspete, cicoare, proaspătă, citrice,
proaspete, castraveţi, proaspeţi, bulbi de flori/
bulbi pentru plantare, flori, naturale, fructe,
proaspete, ierburi de grădină, proaspete, usturoi,
proaspăt, grăunţe (cereale), struguri, proaspeţi,
fân, alune de pădure, proaspete, hamei, praz,
proaspăt, lămâi, proaspete, linte, proaspătă,
porumb, ciuperci, proaspete, nuci, neprocesate,
flori comestibile, proaspete, ceapă, proaspătă,
mazăre, proaspătă, ardei (plante), plante, polen
(materie primă), cartofi, proaspeţi, păsări de
curte, vii, rubarbă, proaspătă, tufe de trandafiri,
răsaduri, seminţe pentru plantare/seminţe de
plante, arbuşti/tufe, spanac, proaspăt, dovleci,
proaspeţi, arbori, trufe, proaspete, trunchiuri
de arbori, turbă, naturală/gazon, plante de
viţă de vie, grâu, coroane din flori naturale,
bulbi pentru horticultură (plante), flori, afine
crude, afine neprelucrate, afine proaspete, nuci
neprocesate, nuci neprelucrate, nuci proaspete,
nuci comestibile (neprelucrate), afine sălbatice,
proaspete.
32. Bauturi nealcoolice din fructe si sucuri
de fructe cu miere, bauturi nealcoolice din
legume si sucuri din legume cu miere, bauturi
nealcoolice pe baza de miere, apă tonică,
apă plată, apă carbogazoasă, apă minerală,
apă potabilă, apă (băuturi), apă îmbuteliată,
apă minerală carbogazoasă, apă gazoasă
(carbonatată), apă minerală aromatizată, apă
cu arome, apă de masă, apă gazoasă (sifon),
apă de izvor, apă îmbogățită nutritiv, apă
potabilă distilată, apă potabilă purificată, băuturi
nealcoolice, băuturi carbogazoase aromatizate
nealcoolice, apă îmbogățită cu minerale
(băuturi), băuturi funcționale pe bază de apă, apă
carbogazoasă îmbogățită cu vitamine (băuturi),
apă tonică (băuturi care nu sunt pentru uz
medicinal), băuturi nealcoolice din malț, băuturi
carbogazoase, nealcoolice, din fructe, băuturi
nealcoolice fără malț (altele decât cele de uz
medical), băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de fructe, băuturi nealcoolice care conțin sucuri
de legume, băuturi carbogazoase aromate
nealcoolice, băuturi nealcoolice aromatizate
cu ceai, nectaruri de fructe, nealcoolice,
smoothie (băuturi nealcoolice din fructe), băuturi
nealcoolice cu suc de legume, suc concentrat

de fructe (nealcoolic), siropuri pentru pregătirea
băuturilor nealcoolice, sucuri din concentrat
de fructe (băuturi nealcoolice), siropuri și
alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor, băuturi răcoritoare necarbogazoase,
concentrate utilizate în prepararea băuturilor
răcoritoare, extracte de hamei pentru prepararea
unor băuturi, băuturi carbogazoase nealcoolice,
băuturi cu suc de struguri, nealcoolice,
băuturi nealcoolice cu aromă de bere,
băuturi nealcoolice cu aromă de ceai, băuturi
nealcoolice pe bază de miere, băuturi
nealcoolice cu adaos de vitamine, bere şi
produse de bere, bere, bere blondă, bere
brună, bere de grâu, bere fără alcool, bere
neagră (cu malţ prăjit), bere cu aromă de
cafea, bere cu conţinut caloric scăzut, must de
bere bere amestecată cu băuturi nealcoolice
(shandy), bere neagră englezească (porter),
bere îmbogăţită cu minerale, beri aromatizate,
beri artizanale, băuturi pe bază de bere,
coctailuri pe bază de bere, ipa (bere blondă
indiană), kvass (băutură nealcoolică), bere
din malţ, must din malţ, vin de orz (bere),
băuturi carbogazoase aromatizate, preparate
pentru fabricarea apei gazoase, apă gazoasă,
aperitive, nealcoolice, must de bere, cocktail-
uri pe bază de bere, preparate pentru
fabricarea băuturilor, cidru, nealcoolic, cocktail-
uri, nealcoolice, băuturi energizante, esenţe non-
alcoolice pentru fabricarea băuturilor, extracte de
hamei pentru fabricarea berii, sucuri de fructe
suc de fructe, bere de ghimbir, must de struguri,
nefermentat, băuturi izotonice, cvas, limonade,
băuturi non-alcoolice din fructe uscate, shandy,
preparate pentru fabricarea lichiorurilor, apă
lithia (bogată în litiu), bere de malț, must de
malț, apă minerală (băuturi), must, extracte
de fructe nealcoolice, băuturi nealcoolice pe
bază de suc de fructe, băuturi nealcoolice
aromatizate cu cafea, sirop de migdale, pastile
pentru băuturile efervescente, pulberi pentru
băuturile efervescente, băuturi sportive bogate în
proteine, şerbeturi (băuturi)/sorbeturi (băuturi),
smoothie-uri, băuturi răcoritoare, băuturi pe bază
de soia, altele decât substituenţii de lapte,
siropuri pentru băuturi, siropuri pentru limonadă,
ape de masă, suc de roșii (băutură), sucuri
de legume (băuturi), ape (băuturi), băuturi din
zer, băuturi sportive bogate în protein, şerbeturi
(băuturi) / sorbeturi (băuturi), siropuri pentru
băuturi nonalcoolice, ape de masa, suc de
roşii (băutură), siropuri de fructe, băuturi de
fructe, băuturi din fructe și sucuri de fructe, suc
concentrat de fructe, punci de fructe, nealcoolic,
cocteiluri de fructe, nealcoolice, șerbeturi din
fructe (băuturi), suc de fructe concentrat, sucuri
de fructe gazoase, amestec de sucuri de fructe,
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sucuri de fructe organice, extracte din fructe fără
alcool, băuturi nonalcoolice pe bază de fructe,
băuturi cu aromă de fructe, băuturi nealcoolice
din fructe uscate, concentrate de sucuri de
fructe, băuturi din fructe, fără alcool, ape cu
aromă de fructe, băuturi răcoritoare cu aromă
de fructe, concentrate pentru preparat băuturi
de fructe, sucuri de fructe utilizate ca băuturi,
băuturi cu gheață cu conținut de fructe, extracte
nealcoolice din fructe utilizate la prepararea
băuturilor, siropuri pentru pregătirea băuturilor
nonalcoolice cu arome de fructe, prafuri utilizate
la prepararea băuturilor pe bază de fructe,
băuturi care constau în principal din sucuri de
fructe, băuturi răcoritoare pe bază de fructe
cu aromă de ceai, punci nealcoolic din fructe
de kaki uscate cu scorțișoară (sujeonggwa),
bauturi constand dintr-un amestec de fructe
si sucuri de legume, smoothies conținând
cereale și ovăz, cocktail-uri nealcoolice pe
bază de bere, preparate pentru fabricarea
băuturilor nealcoolice, esenţe non-alcoolice
pentru fabricarea băuturilor, cu excepția
esențelor eterice și a uleiurilor esențiale,
cvas (băuturi nealcoolice), preparate nealcoolice
pentru fabricarea lichiorurilor, smoothie-uri
(băuturi nealcoolice), siropuri pentru băuturi
nealcoolice, vinuri nealcoolice, vinuri fără alcool.
33. Aperitive (băuturi alcoolice), băutură
alcoolică distilată pe bază de grâne, băuturi
alcoolice care conţin fructe, bitter (băuturi
alcoolice), coniac, cidru alcoolic, cocktail-uri
(băuturi alcoolice), curacao (băuturi alcoolice),
digestive (lichioruri şi spirtoase), băuturi
distillate, esenţe alcoolice cu exceptia esentelor
eterice si a uleiurilor esentiale, extracte alcoolice,
extracte din fructe, alcoolice, gin, hidromel
(mied) / mied (hidromel), kirsch, lichioruri, băuturi
alcoolice pe bază de trestie de zahăr, lichioruri
de mentă, perry, piquette, băuturi alcoolice pre-
amestecate, altele decât pe bază de bere,
alcool din orez, rom, sake, spirtoase (băuturi),
vodcă, whisky, vin, vin spumant, vin fiert, vin
roșu, vin alb, vinuri spumante, vinuri îmbogățite,
vinuri dulci, vinuri rozé, vinuri neacidulate, vin
slab alcoolizat, vin pentru gătit, punci de vin
alcoolic, vin de mure, vin de căpșuni, vin de
fructe, vin de struguri, vinuri de masă, vinuri
spumante naturale, vinuri albe spumante, vinuri
roșii spumante, vinuri cu alcool, vinuri de desert,
băuturi care conțin vin (șprițuri), vin spumant
de struguri, vin spumant de fructe, vin de
acanthopanax (ogapiju), vin de orez galben,
vinuri cu indicație geografică protejată, băuturi
aperitive pe bază de vin, vin tradițional coreean
de orez (makgeoli), cocteiluri alcoolice preparate
pe bază de vin, piquette (băutură pe bază de vin),

vinuri cu denumire de origine protejată, băutură
alcoolică pe bază de vin și fructe.
35. Publicitate, inclusiv publicitatea online în
rețele informatice, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrari de birou, servicii
de informații comerciale furnizate online prin
internet sau o rețea globală de calculatoare,
servicii de informații comerciale furnizate online
dintr-o bază de date computerizată sau de
pe internet, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, regruparea în avantajul terților de
tincturi de uz medical, tinctura de propolis de
uz medical, pastile pe baza de miere si plante
pentru gat, polen de albine de uz nutraceutic,
polen de albine pentru uz ca supliment alimentar
in dieta, laptisor de matca pentru uz farmaceutic,
laptisor de matca de uz medical, suplimente
alimentare continand miere, propolis si alte
produse apicole, suplimente alimentare pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare cu
laptisor de matca, suplimente dietetice pe baza
de laptisor de matca, suplimente alimentare
pe baza de propolis, suplimente alimentare
cu propolis, suplimente dietetice pe baza de
propolis, suplimente alimentare pe baza de
polen, suplimente dietetice pe baza de polen,
suplimente alimentare cu polen, propolis pentru
uz farmaceutic, preparate farmaceutice care
contin laptisor de matca, produse din fructe cu
miere, arahide glazurate cu miere, unt cu miere,
polen preparat pentru alimentatie, polen preparat
ca produs alimentar, pupe de albine procesate
pentru consum uman. miere, miere naturala,
inlocuitori de miere, miere maturata natural,
miere (pentru alimentatie), miere cu trufe, miere
de manuka, miere de helichrysum, produse
tartinabile dulci (miere), bomboane nemedicinale
cu miere, miere cu plante aromatice, miere
bilogica pentru consum uman, glazuri de miere
pentru sunca, zahar, miere, sirop de melasa,
crema de zahar invertit (miere artificiala), dulciuri
(nemedicinale) pe baza de miere, cereale pentru
micul dejun care contin miere, preparate din
cereale acoperite cu zahar si miere, pastile din
miere cu ierburi aromatice (dulciuri), cereale
pentru micul dejun cu aroma de miere, yuja-
cha (ceai corean cu lamaie si miere), produse
apicole, ceara de albine, laptisor de matca,
propolis, propolis de uz alimentar, miere si
alimente care contin miere, preparate constand
in totalitate sau in mare parte din miere, fagure de
miere (comestibile), miere cu plante aromatice,
miere uscata, deshidratata, cristalizata sau
solidificata folosita ca dulciuri, bomboane,
indulcitor natural sau pastila, miere, propolis
si alte produse apicole, miere amestecata cu
seminte, fructe, pulberi de plante, miere cu
propolis, miere imbogatita cu diverse suplimente
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naturale, tinctura de propolis, alimente preparate
din miere. polen de albine (neprocesat), polen
de albine (brut), polen de albine fiind materie
prima pentru uz industrial, polen (materie prima),
albine, preparate alimentare pentru albine, pupe
de albine vii, bauturi din fructe si sucuri de
fructe cu miere, bauturi din legume si sucuri
din legume cu miere, bauturi nealcoolice pe
baza de miere (exceptând transportul lor),
pentru a permite clientilor sa le vada si sa
le achizitioneze cat mai comod, prin magazine
en gros sau en detail, prin cataloage de
vanzare prin corespondenta, prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web si prin
intermediul emisiunilor de teleshopping, servicii
de magazin fizic sau online de comercializare
cu amanuntul si/sau cu ridicata, servicii de
vanzare cu amanuntul, servicii de vanzare cu
ridicata si servicii de vanzare online, distribuire
de materiale publicitare, și anume, pliante,
prospecte, broșuri, mostre, în special pentru
vânzările la distanță pe bază de catalog, servicii
de gestionare a afacerilor în legătură cu comerțul
electronic, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare pentru vânzarea cu
amănuntul si ridicata, oferirea de informaţii
comerciale şi consiliere pentru consumatori în
alegerea bunurilor şi serviciilor, furnizarea unui
catalog online cu informații despre produse,
servicii de intermediere comercială, servicii de
comenzi online computerizate pentru vânzarea
de produse cu ridicata și cu amănuntul,
organizarea și coordonarea de târguri și
expoziții în scopuri publicitare, servicii de
agenții de import-export, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentaţiei, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu băuturi
nealcoolice, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
târguri comerciale şi de expoziţii comerciale,
organizare de târguri comerciale, servicii de
publicitate pentru promovarea băuturilor, servicii
de publicitate pentru promovarea vânzării de
băuturi, servicii de vânzare de băuturi prin
magazine de desfacere cu amănuntul fără
personal, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu preparate utilizate la fabricarea
băuturilor, servicii de vânzare cu amănuntul prin
catalog în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii
de vânzare cu amănuntul prin corespondență
în legătură cu băuturi nealcoolice, servicii de
vânzare cu amănuntul prin rețele informatice
mondiale în legătură cu băuturi nealcoolice,
regruparea în avantajul terţilor a produselor
din clasa 29, 30, 31, 32, 33 (cu excepţia
transportului lor) permițând consumatorilor să

le vadă și să le cumpere comod, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
în domeniul alimentației, servicii de vânzare
cu amănuntul referitoare la delicatese, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
diverse tipuri de carne, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu diverse tipuri de
carne, administrare a afacerilor pentru puncte
de vânzare cu amănuntul, demonstrație de
vânzare (pentru terți), prezentarea produselor
prin toate mijloacele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, promovare a vânzărilor
prin programe de fidelizare a clienților,
organizare, gestionare și monitorizare a
vânzărilor și a programelor promoționale de
stimulare, promovarea vânzărilor pentru terți prin
intermediul distribuției și administrării de carduri
pentru utilizatori privilegiați, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vânzarea de cutii
de alimente pe bază de abonament, servicii
de vânzare prin licitații online prin internet,
servicii de administrare a afacerilor pentru
prelucrarea vânzărilor realizate într-o rețea
informatică globală, servicii de comenzi online,
realizare de târguri și expoziții virtuale online în
scopuri publicitare, servicii de comandă online în
domeniul restaurantelor care oferă mâncare la
pachet și livrare la domiciliu, realizare de târguri
comerciale, organizare de evenimente, expoziții,
târguri și spectacole în scopuri comerciale,
promoționale și publicitare, prezentare de
produse, organizare de lansări de produse,
organizarea și desfășurarea de prezentări de
produse, furnizare de informații despre produse
de larg consum prin internet, servicii de vânzare
cu amănuntul prin catalog în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin corespondență în legătură cu produse
alimentare, servicii de vânzare cu amănuntul
prin rețele informatice mondiale în legătură cu
produse alimentare, administrarea unui program
de reduceri care să permită participanților să
obțină reduceri la produse și servicii prin
utilizarea unui card de membru pentru reduceri,
servicii de vânzare cu amănuntul referitoare la
dulciuri, organizare de expoziții și evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, organizare
și coordonare de evenimente promoționale de
marketing pentru terți, organizare de evenimente
în scopuri comerciale și publicitare, prelucrare
administrativă de comenzi de achiziție plasate
prin telefon sau calculator, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu produse de cofetărie,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
produse de cofetărie, servicii de vânzare cu
amănuntul în legătură cu ciocolată, servicii de
vânzare cu ridicată în legătură cu ciocolată,
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servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu cutii de abonament care conțin bomboane
de ciocolată, organizarea de târguri comerciale,
organizare de târguri în scopuri comerciale,
promovare de târguri în scop comercial,
organizare de târguri și expoziții în scopuri
comerciale și publicitare, cordonare, pregătire
și organizare de expoziții și târguri comerciale
în scopuri comerciale și publicitare, planificare
și organizare de târguri comerciale, expoziții și
prezentări în scopuri economice sau publicitare,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
înghețată, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu înghețată, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu ciocolată, organizare de
târguri cu scop comerciale, servicii de vânzare cu
amănuntul în domeniul alimentatiei, demonstraţii
cu produse, organizarea de expoziţii, târguri,
prezentări de produse în scopuri comerciale
sau publicitare, organizarea de prezentări în
scop promoţional, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu bere, servicii de vânzare
cu amănuntul prin corespondenţă în legătură
cu berea, servicii de vânzare cu amănuntul
prin catalog în legătură cu berea, servicii
de vânzare cu amănuntul în legătură cu
bere, servicii de târguri comerciale şi de
expoziţii comerciale., managementul proiectelor
de afaceri, elaborare de rapoarte pentru proiecte
de afaceri, redactare de studii pentru proiecte
de afaceri, managementul proiectelor de afaceri
(pentru terți).

(210) M 2021 05850
(151) 09/08/2021
(732) PROFARMA HOLDING SRL, STR.

N. BALCESCU NR. 28, JUDETUL
CALARASI, FUNDULEA, 917250,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

(540)
Produse Tamaduitoare

de Tamadau
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Cereale, faina, produse agroalimentare
respectiv: paine, produse de panificatie si
cofetarie.
32. Apa, bauturi non-alcoolice.

───────

(210) M 2021 05852
(151) 09/08/2021
(732) CUFARUL COSANZENEI

SRL, STR. LINIE 41, JUDETUL
DAMBOVITA, VULCANA-
PANDELE, 037541, DAMBOVIȚA,
ROMANIA

(540)
AM ÎNVĂȚAT SĂ COS

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, articole de papetărie și
articole de birou, cu excepția mobilei, materiale
de desen și materiale pentru artiști, materiale
didactice și de instruire.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă.
41. Educație, instruire.

───────

(210) M 2021 05854
(151) 09/08/2021
(732) FETHI YILMAZ, STR. PRAHOVA

NR. 8, JUDETUL ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(540)

YILSAN
(531) Clasificare Viena:

27.05.01; 29.01.13
(591) Culori revendicate:rosu (HEX #FF0000,

#ED1925, #EB1B24), gri (HEX
#F3F3F3, #F0F0F0, #F3F3F5), negru
(HEX #000000, #1E1E1E)

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

25. Articole de îmbrăcăminte, articole de
încălțăminte, articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte și părți ale acesteia, încălțăminte
și articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte.

───────

───────
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(210) M 2021 05856
(151) 09/08/2021
(732) DELACO DISTRIBUTION SA,

STR. TÂRGULUI NR. 6, JUDEŢ
BRAŞOV, CODLEA, 505100,
BRAȘOV, ROMANIA

(740) MDP RIGHTS AGENCY S.R.L.,
STR. LUNGĂ NR. 270, JUDEŢUL
BRAŞOV, 500450 BRAŞOV,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

delaco TONI JUNIOR yo-yo!

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 26.13.25; 26.11.02

(591) Culori revendicate:Verde, galben,
albastru, roşu, portocaliu, violet, alb

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

29. Lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse
lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.

───────

(210) M 2021 05857
(151) 09/08/2021
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV

PADEL TIMISOARA, STR. PRAGA
NR. 6, JUD. TIMIŞ, DUMBRĂVIŢA,
TIMIȘ, ROMANIA

(540)

FRP FederaţiaRomânădePadel

(531) Clasificare Viena:
21.03.01; 21.03.05; 27.05.01; 27.05.17

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

28. Aparate pentru jocuri video, jocuri, articole
de gimnastică.
41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, educație, divertisment și sport.

───────

(210) M 2021 05858
(151) 09/08/2021
(732) LUMOGRAFICA SRL, STR.

PICTOR OCTAV BĂNCILĂ NR.43A,
JUD. CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
400402, CLUJ, ROMANIA

(540)

LG LUMOGRAFICA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17

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

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

───────
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(210) M 2021 05859
(151) 09/08/2021
(732) SALUBRIZARE ECOLOGICA D.

M. SRL, VALEA IALOMIŢEI NR. 4,
BL. C11, SC.D, AP.128, SECTOR 6,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

UTB UNIVERSAL TRACTOR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 26.11.01

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

7. Mașini, mașini-unelte, unelte acționate
electric, motoare (cu excepția motoarelor pentru
vehiculele terestre), componente de cuplare
și transmisie a mașinilor, cu excepția celor
pentru vehiculele terestre, unelte agricole, altele
decât unelte de mână acționate manual, mașini
automate de vânzare.
12. Vehicule, aparate de locomoție terestră,
aeriană sau navală.

───────

(210) M 2021 05860
(151) 09/08/2021
(732) ROMTOX INVESTING GROUP

SRL, SOS. MIHAI BRAVU NR.
219, SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)
ASPEROX

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

5. Produse pentru dezodorizarea și purificarea
aerului, produse și articole pentru distrugerea
dăunătorilor, produse și articole pentru igienă
35. Asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare

───────

37. Servicii de instalare și de reparații, furnizare
de informații privind instalarea de utilaje,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea de mașini și instrumente agricole,
furnizare de informații privind repararea sau
întreținerea motoarelor electrice, gresaj de
motoare, instalare de echipamente hidraulice,
instalare de electromotoare și motoare, instalare
de echipamente industriale sub presiune,
instalare de fabrici, întreţinerea vehiculelor,
curăţarea vehiculelor, sevicii de reparaţii în cazul
unei defecţiuni a vehiculului, încărcarea bateriilor
la vehicule, vulcanizare, repararea pompelor,
întreţinerea şi repararea vehiculelor cu motor.

35. Administrarea, organizarea și
managementul afacerilor, administrare a
afacerilor pentru puncte de vânzare cu ridicata
și cu amănuntul, furnizarea de informaţii de
afaceri prin intermediul unui site web, oferirea
de informaţii comerciale şi consiliere pentru
consumatori  în  alegerea  bunurilor  şi 
serviciilor,  răspândirea materialelor  publicitare, 
marketing, marketing cupublic ţintă.
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(210) M 2021 05861
(151) 09/08/2021
(732) ANDRA ROXANA ALEXA,

STR.DOCTOR CAROL DAVILA
NR.53, JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA
RALF MARCUS MIHAI, STRADA
STREIULUI NR.2, BL.D3, SC.C,
ET.1, AP.41, JUD. HUNEDOARA,
HUNEDOARA, HUNEDOARA,
ROMANIA

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

(540)

RAHA PARTY

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.11

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

41. Servicii de divertisment, servicii de club
(divertisment sau educație), servicii de cluburi de
noapte (divertisment), organizarea de competiții
(educație sau divertisment), organizarea de
baluri, organizarea/planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestațiilor live,
servicii de karaoke.

───────

(210) M 2021 05862
(151) 09/08/2021
(732) ASOCIAŢIA EOS DART, STR.

TONY BULANDRA, NR. 6, AP.
1, CAMERA 4, SECTOR 2,
BUCURESTI, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
CONSILIER ÎN PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ RALUCA
DUŢESCU, STR. MATEI VOIEVOD,
NR. 21, SC.B, ET.4, AP.21,
SECTOR 2, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

LEGAL HALF - MARATHON

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 02.01.08; 17.03.02

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

clase:
41. Educație, divertisment și sport, servicii
educative, de divertisment și sportive, servicii
de rezervare de bilete în domeniul educației,
divertismentului și sportului, organizarea de
maratonuri, antrenamente sportive, servicii de
sport și fitness, organizare de activități sportive
și competiții sportive, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de antrenamente de sport, servicii sportive
și de fitness, organizare și coordonare de
evenimente sportive, pregătire cu privire la
activități sportive, furnizare de informații despre
activități sportive, organizare de evenimente
sportive și culturale comunitare, rezervare
de locuri pentru spectacole și evenimente
sportive, servicii de divertisment sub forma
de evenimente sportive, furnizare de instalații
pentru evenimente sportive, competiții sportive și
de atletism și programe de decernare de premii,
organizare de evenimente în scop cultural, de
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divertisment și sportiv, servicii de închiriere
de echipamente și instalații pentru educație,
divertisment, sport și cultură.

───────

(210) M 2021 05863
(151) 09/08/2021
(732) AGENŢIA NAŢIONALĂ A

MEDICAMENTULUI ŞI A
DISPOZITIVELOR MEDICALE
DIN ROMÂNIA , STR. AV ŞTEFAN
SĂNĂTESCU NR. 48, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 011478, ROMANIA

(540)

Agenţia Naţională a
Medicamentului şi a

Dispozitivelor Medicale
din România ANMDMR

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 03.11.03; 29.01.13; 03.07.17

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

clase:
42. Studii clinice, controlul calităţii, cercetare
medicală.

───────

(210) M 2021 05864
(151) 09/08/2021
(732) ZAREA SA, B-DUL BUCUREŞTII

NOI NR. 176, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)
MOTTINI

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepția berii),
preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2021 05865
(151) 09/08/2021
(732) MARIAN - BOGDAN MIHALACHE,

STR. LITORALULUI, NR. 59,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

edormitor.ro

(531) Clasificare Viena:
26.01.01; 12.01.04; 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17

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

clase:
20. Așternuturi (cu excepția lenjeriei de pat),
huse textile (adaptate) pentru mobilier, paturi,
saltele și perne, perne.
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24. Materiale textile, produse de filtrare din
material textil, produse textile și înlocuitori,
așternuturi de pat (lenjerie), cearșafuri, cuverturi,
huse (lenjerii) și pături pentru pat, huse pentru
pilote și plăpumi, lenjerie de pat și pături, lenjerie,
materiale textile pentru dormitor, lenjerie de pat,
învelitori de pat, fețe de pernă, plăpumi.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale textile, regruparea în
avantajul terților a materialelor textile, produselor
de filtrare din material textil, produselor textile
și înlocuitorilor, așternuturilor de pat (lenjeriei),
cearșafurilor, cuverturilor, huselor (lenjerii) și
păturilor pentru pat, huselor pentru pilote și
plăpumilor, lenjeriei de pat și păturilor, lenjeriilor,
materialelor textile pentru dormitor, lenjeriei
de pat, învelitorilor de pat, fețelor de pernă,
plăpumilor, așternuturilor (cu excepția lenjeriei
de pat), huselor textile (adaptate) pentru mobilier,
paturilor, așternuturilor, saltelelor și pernelor,
pernelor (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site- urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 05866
(151) 09/08/2021
(732) PMC GREEN ENVIRONMENT

SRL, STR. HRISTO BOTEV NR.
1, ET. 4, CAM. 416, SECTOR 3,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena:
01.15.15; 25.01.06; 29.01.12

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

clase:
39. Servicii de colectare a uleiului uzat şi a altor
deşeuri nepericuloase (transport).

───────
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(210) M 2021 05867
(151) 09/08/2021
(732) MARIAN - BOGDAN MIHALACHE,

STR. LITORALULUI, NR. 59,
SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

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

(540)

CASA Creative
Elegance PUCIOASA

(531) Clasificare Viena:
07.03.11; 29.01.05; 27.05.01; 27.05.17

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

clase:
20. Așternuturi (cu excepția lenjeriei de pat),
huse textile (adaptate) pentru mobilier, paturi,
saltele și perne, perne.
24. Materiale textile, produse de filtrare din
material textil, produse textile și înlocuitori,
așternuturi de pat (lenjerie), cearșafuri, cuverturi,
huse (lenjerii) și pături pentru pat, huse pentru
pilote și plăpumi, lenjerie de pat și pături, lenjerie,
materiale textile pentru dormitor, lenjerie de pat,
învelitori de pat, fețe de pernă, plăpumi.
35. Servicii de informații comerciale furnizate
online prin internet sau o rețea globală de
calculatoare, servicii de informații comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în rețele informatice,
asistență în afaceri, management și servicii
administrative, servicii de publicitate, marketing
și promovare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu materiale textile, servicii de
vânzare cu amănuntul referitoare la materiale
textile pentru casă, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu materiale textile, regruparea în

avantajul terților a materialelor textile, produselor
de filtrare din material textil, produselor textile
și înlocuitorilor, așternuturilor de pat (lenjeriei),
cearșafurilor, cuverturilor, huselor (lenjerii) și
păturilor pentru pat, huselor pentru pilote și
plăpumilor, lenjeriei de pat și păturilor, lenjeriilor,
materialelor textile pentru dormitor, lenjeriei
de pat, învelitorilor de pat, fețelor de pernă,
plăpumilor, așternuturilor (cu excepția lenjeriei
de pat), huselor textile (adaptate) pentru mobilier,
paturilor, așternuturilor, saltelelor și pernelor,
pernelor (exceptând transportul lor), pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le achiziționeze
cât mai comod, prin magazine en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă, prin mijloace electronice, prin
intermediul site- urilor web şi prin intermediul
emisiunilor de teleshopping.

───────

(210) M 2021 05868
(151) 09/08/2021
(732) SC CAROLIN SRL, COMUNA

BUJORENI, JUDEŢ VALCEA, SAT
OLTENI, VALCEA, ROMANIA

(540)
HOTEL CAROLIN

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

39. Servicii de parcare privată.
43. Servicii hoteliere, servicii oferite de
restaurant şi bar, terasă.
44. Servicii de SPA.

───────
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(210) M 2021 05869
(151) 09/08/2021
(732) THE PROCTER & GAMBLE

COMPANY, ONE PROCTER
& GAMBLE PLAZA, OHIO,
CINCINNATI, 45202, OHIO,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.
A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)

Pampers Harmonie
Gentle skin protection &
plant-based ingredients

Sanfter Hautschutz

(531) Clasificare Viena:
05.03.13; 05.05.20; 24.15.13; 24.17.02;
26.01.03; 24.17.25; 02.09.01; 27.05.01;
27.07.01; 26.04.04

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

5. Scutece de unică folosință, scutece-pantalon
și scutece pentru bebelușii care învață să
folosească toaletă.

───────

ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.

A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)
BLEROFLYX

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman.
───────

(210) M 2021 05872
(151) 09/08/2021
(732) NOVARTIS AG, -, BASEL, 4002,

ELVEȚIA
(740) RATZA SI RATZA SRL, BD.

A. I. CUZA 52-54, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, 011056, ROMANIA

(540)
ANEFROL

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

5. Preparate farmaceutice pentru uz uman, și
anume produse antianemice.

───────

(210) M 2021 05873
(151) 09/08/2021
(732) INSTANT IMPORTS TRADE SRL,

ȘOS. VIRTUȚII NR. 18, BL. R11E,
SC. 1, ET. 2, AP. 8, SECTOR 6,
BUCUREȘTI, 060786, ROMANIA

(540)
Serenity Orgone

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

14. Metale prețioase și aliajele acestora, bijuterii,
pietre prețioase și semiprețioase, instrumente de
ceasornicărie și pentru măsurarea timpului.

───────

(210) M 2021 05871
(151) 09/08/2021
(732) NOVARTIS AG, -, BASEL, 4002,


