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Cereri M|rci publicate în 21.06.2013
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2013

04132
14.06.2013 S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L. SPORTBLITZ

2 M 2013
04133

14.06.2013 CALDARARU MIHAI
MARCU VIOREL ANDREI
PADURE MIHAI

M MIC NEWS Sursa ta de stiri!

3 M 2013
04134

14.06.2013 S.C. OSCAR ACCESSORIES
S.R.L.

OSCAR accessories

4 M 2013
04135

14.06.2013 S.C. ITALINVEST 2000 S.R.L. italinvest

5 M 2013
04136

14.06.2013 S.C. ITALINVEST 2000 S.R.L. Circolo Imprenditori Italiani in
Romania

6 M 2013
04137

14.06.2013 BRATILOVEANU MIHAI IONUT ZIUA NEWS

7 M 2013
04138

14.06.2013 S.C. AGRO TV NETWORK
S.R.L.

TELEVIZIUNEA AGRICULTURII

8 M 2013
04139

14.06.2013 MARCU PAUL ISLAND

9 M 2013
04140

14.06.2013 S.C. UMO SERV S.R.L. PERFECT PROTEJAT

10 M 2013
04141

14.06.2013 AXYS TANATOPRAXIE S.R.L. axys tanatopraxie

11 M 2013
04142

14.06.2013 OPREA BOGDAN
OPREA R{ZVAN

OPTIVIO

12 M 2013
04143

14.06.2013 IANTA CALIN IOAN Ceva bun

13 M 2013
04144

14.06.2013 S.C. ERGOM SECURITY S.R.L. ERGOM SECURITY

14 M 2013
04145

14.06.2013 ANDREIANU ELENA big bounce only the strong survive

15 M 2013
04146

14.06.2013 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

savor

16 M 2013
04147

14.06.2013 Kaufland Warenhandel GmbH &
Co. KG

LEONSTEINER

17 M 2013
04148

14.06.2013 PERSOANA FIZICA
AUTORIZATA CORNELIU
AMARIEI

OHDM
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18 M 2013
04149

14.06.2013 BOZU LUMINIÚA-MARIA TIARE

19 M 2013
04150

14.06.2013 DENSO CORPORATION D

20 M 2013
04151

14.06.2013 HK SINO-US FASHION CO.,
LIMITED
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(210) M 2013 04132
(151) 14.06.2013
(732) S.C. RINGIER ROMANIA S.R.L.,

B-dul Dimitrie Pompeiu nr.6, sector 2,
020337, BUCURESTI ROMANIA 

(540)

SPORTBLITZ
  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04150
(151) 14.06.2013
(732) DENSO CORPORATION, 1-1,

Showa-Cho,  Kariya-City , ,  ,
Aichi-Pref, JAPONIA 

(740) ROMINVENT S.A., Str.Ermil
Pangratti nr.35, et.1, sector 1
BUCURESTI

(540) 
             

D

(531) Clasificare Viena:261108; 270511;
270521;  

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

6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri;
aliaje metale comune; materiale metalice
pentru construcţii; construcţii din metal;
construcţii transportabile din metal; coliere
din metal pentru fixarea ţevilor; metale
comune, neprelucrate sau semi-prelucrate;
containere din metal pentru gaz comprimat
sau aer lichid; containere din metal pentru
combustibil lichid închizătoare de uşi,
neelectrice; deschizătoare de uşi, neelectrice;
conducte din metal pentru ventilarea şi
condiţionarea aerului; matriţe de turnare din
metal; plăcuţe de identitate din metal;
feronerie (ironmongery); chei; ţevi din metal;
cutii de conservare din metal; roţi de
transmisie din metal/scripeţi din metal
(pulleys of metal), altele decât pentru
maşini/utilaje; seifuri (casete rezistente);
tuburi din metal; supape din metal, altele decât
piese de maşini/utilaje; fir/cablu de antene;
cabluri şi fire neelectrice din metal comun;
combinaţie de supape pentru controlul
admisiei aerului; supape de control pentru
fluxul de ulei (metalice); supape de recirculare
a gazului de eşapament (metalice); supape de
control a fluxului de ulei pentru transmisia
automată (metalice); supape termostatice
(metalice). 
7 Maşini şi maşini unelte; motoare ( cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre
); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
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celor pentru vehiculele terestre); instrumente
agricole altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă; unelte agricole altele
decât cele acţionate manual; maşini agricole;
condensoare de aer; alternatoare; dispozitive
anti-poluare pentru motoare şi dispozitive
motoare; console de lagăr pentru maşini
(bearing brackets for machines); lagăre
(bearings) pentru arbori de transmisie; lagăre
(bearings) (piese de maşini); curele pentru
maşini; curele pentru motoare şi dispozitive
motoare; garnituri de frână altele decât pentru
vehicule; segment de frână altele decât pentru
vehicule; saboţi de frână altele decât pentru
vehicule; perii, acţionate electric carburatoare;
cartuşe pentru maşini de filtrare; supape cu
clapetă; (piese de maşini); pompe de aer
comprimat; compresoare pentru frigidere;
compresoare (maşini); condensatoare (abur)
(piese de maşini); cabluri de comandă pentru
maşini, motoare sau dispozitive motoare;
mecanisme de comandă/control pentru maşini,
motoare sau dispozitive motoare; dispozitive
de comandă/control (controls) (hidraulice)
pentru maşini, motoare sau dispozitive
motoare; dispozitive de comandă/control
(controls) (pneumatice) pentru maşini,
motoare sau dispozitive motoare; generatoare
de curent; dispozitive de tragere a perdelelor,
acţionate electric; cilindri pentru maşini;
cilindri pentru motoare şi dispozitive motoare;
degresoare (maş ini) ;  motoare de
antrenare/conducere(drivingmotors), altele
decât pentru vehicule terestre; curele pentru
dinam (dynamo belts); perii pentru dinam
(dynamo brushes); dinamuri (dynamos);
ejectoare; generatoare electrogen de
rezervă/generatoare de energie de urgenţă;
motoare, altele decât pentru vehicule terestre;
eşapamente pentru motoare şi dispozitive
motoare; curele de ventilator pentru motoare

şi dispozitive motoare ; ventilatoare pentru
motoare şi dispozitive motoare; maşini de
filtrare; filtre (piese de maşini sau motoare);
aparat de conversie a combustibilului pentru
motoarele cu ardere internă; economizoare de
combustibil pentru motoare şi dispozitive
motoare; generatoare de electricitate; bujii
incandescente/de preîncălzire (glow plugs)
pentru motoarele Diesel; maşini de
manipulare, automate (manipulatoare);
schimbătoare de căldură (piese de maşini);
dispozitive de aprindere (igniting devices)
pentru motoare cu ardere internă; magnetouri
de aprindere (igniting magnetos); magnetouri
de aprindere (igniting magnetos) pentru
motoare; injectoare pentru motoare; maşini de
bucătărie/de gătit, electrice; strunguri (lathes)
(maşini unelte); dispozitive de ungere
(lubricators) (piese de maşini); maşini unelte;
maşini de frezat (milling machines); maşini de
turnat (molding machines); matriţe (molds)
(piese de maşini); motoare electrice, altele
decât pentru vehiculele terestre; motoare,
altele decât pentru vehicule terestre;
reductoare de presiune (piese de maşini);
regulatoare de presiune (piese de maşini);
roţi/role/scripeti (pulleys); roţi/role/scripeţi
(pulleys) (piese de maşini); radiatoare (răcire)
pentru motoare şi dispozitive motoare;
regulatoare (piese de maşini); roboţi (maşini);
separatoare; pistoane de amortizare (piese de
maşini); amortizoare de zgomot pentru
motoare şi dispozitive motoare; bujii pentru
motoarele cu ardere internă; startere pentru
motoare şi dispozitive motoare; separatoare
abur/ulei; compresoare de supraalimentare;
convertoare de cuplu, altele decât pentru
vehiculele terestre; maşini de compactat
gunoi; turbo-compresoare; pompe de vid
(maşini); supape (piese de maşini); instalaţii
de spălat vehicule; încălzitoare de apă (piese
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de maşini); bobine de inducţie/de
aprindere(ignition coils); purificatoare de
aer/epuratoare de aer; filtre de aer; filtre de
ulei; filtre de combustibil; sedimentatoare
pentru combustibil (separatoare); duze de
injecţie a combustibilului; aparate electrice
pentru controlul injecţiei motoarelor diesel;
piese pentru supapa de reglare a debitului
(throttie bodies); supape de apă; aparate de
încălzire a aerului de admisie; pompe de
combustibil; pompe de injecţie a
combustibilului; regulatoare de motor
(governors); dispozitive de recirculare a
gazelor de eşapament; dispozitive de separare
a cărbunelui (canistră de cărbune); dispozitiv
de încălzire/încălzitoare pentru amestecuri
reci; aparat de control a detonaţiei pentru
motoare; răcitoare de ulei; receptoare
(separatoare); aparat pentru maşini (roboţi);
dispozitive de control a emisiilor; sasiuri
pentru motor; suporturi monolitice pentru
motoare (monolithic carriers for engines);
corduri de înaltă tensiune pentru bujii; filtre de
particule pentru motoare diesel; suporturi
pentru duze de injecţie a combustibilului;
injectoare piezo; injectoare de carburant
pentru sisteme diesel rampă comună; module
integrate aer carburant; sisteme rampă comună
(common rail systems); module pompă de
combustibil; pompe de înaltă presiune;
amortizoare de pulsaţie a combustibilului (fuel
pulsation dampers); module de verificare a
scurgerilor evaporative de benzină(
evaporative leak gasoline check modules);
camă cu sincronizare variabilă (variable
t i m i n g  c a m ) ;  s u b s t r a t u r i d e
ce lu lehexagona lecupere te  sub ţ i r e (
thinwallhexagonalcell substrates); sistem de
inducţie de aer pentru motor.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,

optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control ( verificare ), de
siguranţă ( salvare ) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetelor sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
distribuitoare automate şi mecanisme pentru
aparate cu preplată; case înregistratoare,
maşini de calculat, echipamente pentru
tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare; acumulatoare, electrice;
acumulatoare electrice pentru vehicule; alarme
acustice (sunet); actinometre; antene; alarme;
ampermetre; amplificatoare; aparate de
amuzament adaptate pentru utilizarea
împreună cu un ecran de afişare sau monitor
extern; antene; jaluzele anti-orbire; vizoare
anti-strălucire; aparate avertizare anti-hoţi;
armături (electricitate); cititoare de coduri de
bare; baterii electrice; baterii electrice pentru
vehicule; încărcătoare pentru baterii; sonerii
(dispozitive de avertizare); sirene; sirene
electrice; cabluri electrice; maşini de calcul;
camere portabile; condensatori; comutatoare
de baterie (electricitate) încărcătoare pentru
baterii electrice; cipuri (circuite integrate);
brichete pentru automobile; bobine electrice;
mecanisme pentru aparate acţionate cu
monede; porţi acţionate cu monede pentru
parcări de maşini sau locuri de parcare;
comutatoare; dispozitive de redare compact
discuri; compact discuri (audio-video);
compact discuri (memorie doar citire);
compasuri (direcţionale); programe de jocuri
pe calculator; memorii de calculator;
dispozitive periferice pentru calculator;
programe de calculator (programe),
înregistrate; programe de calculator (software
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descărcabil); calculatoare; condensoare
(capacitoare); conductori electrici; contacte
electrice; panouri de control (electricitate);
redresoare de curent; aparate de procesare a
datelor; densitometre; detectoare; aparate de
diagnostic, nu pentru scopuri medicale;
diafragme pentru aparate ştiinţifice; aparate de
măsurare a distanţeloraparate de înregistrare a
distanţelor; tablouri de distribuţie
(electricitate); cutii de distribuţie
(electricitate); închizătoare de uşi electrice;
deschizătoare de uşi electrice; aparate de
tăiere cu arc electric; aparate de sudură cu arc
electric; instalaţii electrice pentru controlul la
distanţă al echipamentelor industriale; aparate
de sudură electrice; aparate electro-dinamice
pentru controlul la distanţă al semnalelor;
bobine electromagnetice; publicaţii
electronice, descărcabile; etichete electronice
pentru bunuri; carduri codificate, magnetic;
maşini de facsimil; alarme de incendiu;
avertizoare luminoase (semnale luminoase);
semnale de ceaţă, neexploziv; aparate pentru
jocuri, adaptate pentru utilizarea cu un ecran
de afişare sau monitor extern; dispozitive de
măsurare a benzinei/indicatoare de nivel de
benzină; manometre (gauges); grile pentru
baterii; kituri mâini libere pentru telefoane;
aparate de aprindere electrice, pentru
aprinderea de la distanţă; dispozitive electrice
de aprindere de la distanţa; indicatoare
(electricitate); inductoare (electricitate);
carduri cu circuite integrate (carduri
inteligente); circuite integrate; aparate de
intercomunica ţ ie ;  interfe ţe pentru
calculatoare; aparate de ionizare, nu pentru
tratarea aerului; calculatoare portabile
(laptop); graduatoare de lumină (regulatoare),
electric; limitatoare (electricitate); încuietori
electrice; medii de date magnetice;
codificatoare magnetice; magneţi; instrumente

matematice; aparate de măsurare; dispozitive
de măsurare, electrice; semne mecanice;
contoare; microfoane; microprocesoare;
dispozitive de înregistrare a distanţei parcurse
(mileage recorders) pentru vehicule; aparate
de monitorizare, electrice; monitoare
(hardware pentru calculatoare); aparate de
navigaţie pentru vehicule (calculatoare de
bord); instrumente de navigaţie; cititoare de
caractere optice; discuri optice; dispozitive de
ozonificare (ozonatoare); contoare de parcare;
procesoare (unităţi de procesare centrale);
aparate de proiecţie; ecrane de proiecţie; căşti
de protecţie; măşti de protecţie; aparate radar;
seturi de radiotelegrafie; cititoare (echipament
procesare date); relee electrice; aparate de
comandă de la distanţă; respiratoare pentru
filtrarea aerului; semne de circulaţie,
luminoase sau mecanice; aparate de navigaţie
prin satelit; pompe de combustibil cu
auto-reglare; semiconductori; panouri de
semnalizare luminoase sau mecanice;
simulatoare pentru conducerea şi controlul
vehiculelor; carduri inteligente (carduri cu
circuite integrate); baterii solare; aparate de
sudură/lipit, electrice; supape solenoid
(comutatoare electromagnetice); sonare;
alarme sonore; aparate de verificare a vitezei
pentru vehicule; sferometre; aparate de
direcţie automate, pentru vehicule;
întrerupătoare electrice; tahometre; aparate de
telefon; televizoare; indicatoare de
temperatură; aparate de testare, nu pentru
scopuri medicale; instalaţii anti furt electrice;
termostate; termostate pentru vehicule; ceasuri
(dispozitive de înregistrare a timpului);
aparate de înregistrare a timpului; tranzistori
(electronici); transmiţătoare (telecomunicaţie);
triunghiuri de avertizare defecţiuni vehicule;
cartuşe jocuri video; regulatoare de tensiune
pentru vehicule; voltmetre; staţii de
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emisie-recepţie; electrozi de sudură; conectori
de fire (electricitate); măşti de protecţie pentru
muncitori; regulatoare de tensiune; reţea
multiplex cu un singur fir; contoare şi
indicatoare de nivel de combustibil; contoare
şi indicatoare de temperatură; contoare şi
indicatoare de nivel pentru presiunea uleiului;
grupuri de instrumente (contor pentru consum
mixt/combinaţie de contoare); tahografe;
contoare/debitmetre de aer (pentru motoare);
detector scurgere halogen; senzor vid; senzor
oxigen; senzor de acceleraţie (throttle sensor);
senzor temperatură aer de admisie/senzor
temperatura a aerului aspirat; senzor
temperatură agent de răcire/senzor de
detectare a temperaturii agenţilor frigorifici;
senzor detonare; senzor poziţie cric; senzor
temperatură gaz de eşapament; senzor
detectare amestec prea sărac (lean mixture
sensor); senzor temperatură aer ambiant;
senzor pentru evaporatoare; senzor control
înă l ţ ime;  senzor direc ţ ie;  senzor
piezoelectrici; senzor viteză roată;
accelerometru; senzor pentru osia/puntea din
spate (rear axle sensor); senzor detectare
coliziune; senzor de siguranţă; senzor
ultrasonici; senzor de viteză; senzor detectare
câmp magnetic; senzor ploaie; unităţi de
control electronice; calculator control emisie;
terminale portabile pentru coduri de bare;
staţie de lucru FA (automatizarea fabricaţiei)
(aparat de comunicaţie şi procesare a datelor);
unitate de control electronică pentru maşini şi
roboţi de fabricaţie; aparat de verificare a
amprentelor; aparat de recunoaştere vocală;
controler programabil; card identificare fără
contact; aparat de identificare frecvenţă radio
microunde; discuri magnetice; discuri
magnetice optice; CRT (tub cu raze catodice);
amplificator pentru condiţionatoare de aer;
calculator pentru condiţionatoare de aer

automate; panouri de control pentru
condiţionatoare de aer; baterii portabile;
acţionatoare (dispozitive antrenate
electromagnetic); aparat de direcţie automat
pentru vehicule; aparat electric de închidere a
uşilor; aparat de avertizare sonar; aparat de
intrare de la distanţă fără cheie; aparat de
control a luminii; lumini de avertizare şi
controlerul său electric sau electronic; aparat
de control a sincronizării; faruri cu lumină
intermitentă cu circuit integrat pentru
semnalizarea vehiculelor antene optice faruri;
echipament de comunicaţie de date pentru
sistem de colectare electronică a taxelor
rutiere; servere mobile pentru sistem de
colectare electronică a taxelor rutiere; module
comunicaţie date; unităţi de comunicaţie prin
satelit; unităţi monitorizare nivel rămas din
baterie; senzori de curent pentru baterie;
senzori de presiune; senzori pentru poziţia
camei; senzori raport aer-combustibil; senzori
presiune gaze de eşapament; senzori
temperatură interioară în vehicul; senzori
detectare temperatură distribuţie; senzori
solari; senzori de umiditate; senzori sonar
(senzor de colţ); senzori sonar (senzor spate);
senzori solari şi de amurg; senzori unde
radar-milimetru; senzori vedere; senzori radar
laser; senzor electronic prin satelit pentru
desfacere airbag; accelerometre pentru
sistemul airbag; senzor mecanic prin satelit
pentru desfacere airbag; senzori prezenţă
pasageri; senzori presiune fluid de frână;
senzori inerţie pentru control stabilitate
electronic; senzori acceleraţie; senzori nivel
combustibil; senzori presiune galerie de
evacuare; senzori presiune rezervor
combustibil; senzori presiune rampă comună;
unitate de control electronică pentru
mecanismul de acţionare a injectorului;
unitate de control electronică pentru injecţia
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de combustibil; unitate de comandă aprindere;
unitate proiecţie imagine; camere de
securitate; sisteme de securitate; sistem
intrare/ieşire încăpere cu card de identificare;
sistem de plată cu card de identificare;
convertoare amplificare presiune baterie;
tunere de recepţie a undelor radio; controlere
ventilatoare radiator; terminale electrice
portabile.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare; instalaţii
de climatizare/aer condiţionat pentru vehicule;
aparate de aer condiţionat/climatizare;
instalaţii de climatizare/aer condiţionat;
aparate de odorizare a aerului; uscătoare de
aer (uscătoare); instalaţii de filtrare a aerului;
aparate şi maşini de purificare a aerului;
dispozitive anti-orbire pentru automobile
(montaje de lămpi); faruri de automobile;
faruri de biciclete; pături electrice, nu pentru
scopuri medicale; containere (refrigerare);
instalaţii şi maşini de răcire; faruri pentru
motociclete; dejivroare pentru vehicule;
aparate de odorizare, nu pentru uz personal;
aparate dezinfectante; aparate de uscare;
aparate şi instalaţii de uscare; evaporatoare;
ventilatoare (condiţionare aer); ventilatoare
electricepentru uzul personal; ventilatoare
(piese ale instalaţiilor de condiţionare a
aerului); aparate de alimentare pentru boilere
de încălzire; filtre pentru apa de băut; filtre
(piese pentru instalaţii casnice sau
industriale); făclii/candelabre (flares);
congelatoare; acumulatoare de căldură;
schimbătoare de căldură, nu piese de maşini;
pompe de căldură; radiatoare pentru baie;
radiatoare pentru vehicule; aparate de
încălzire; aparate de încălzire electrice;
aparate de încălzire pentru dejivrarea

ferestrelor de vehicule; elemente de încălzire;
instalaţii de încălzire; aparate de aer
cald/fierbinte; armături pentru băii cu aer
cald/fierbinte; cutii de gheaţă (ice boxes);
aparate de ionizare pentru tratarea aerului;
aparate şi instalaţii de iluminat; aparate de
iluminat pentru vehicule; capace de radiator;
radiatoare (încălzire); aparate şi maşini de
refrigerat; dulapuri de refrigeratcontainere de
refrigerat; frigidere (refrigerators); captatoare
solare (încălzire); instalaţii şi aparate de
ventilaţie (condiţionare aer); instalaţii de
ventilaţie (condiţionare aer) pentru vehicule;
instalaţii pentru eliminarea apei de spălare
(waterflushing installations); încălzitoare de
apă; aparate şi maşini de purificare a apei;
aparate de uscare şi de închidere (shuttering)
a deşeurilor/rezidurilor; aparat de încălzire cu
infraroşu la distanţă; cutii izolate de încălzire;
supapă de spălare automată (instalaţii de
spălare cu apă); aparat de purificare a apei de
baie; maşini şi instalaţii de recuperare şi
regenerare pentru răcitoare; rezervoare de
rezervă pentru agentul de răcire a motorului
(reserve tanks for engine coolant); modul
răcire motor dispus în faţa vehiculului
sub-modul de răcire pentru răcirea motorului;
răcitoare admisie aer motor; mecanisme
refrigerante pentru recipiente de livrare;
răcitoare pentru tranzistor de putere; aparate
de aer condiţionat pentru echipament celular
staţie de bază; aparate de răcire pe punte;
radiatoare pentru admisie aer; dispozitiv de
încălzire pentru amestecuri reci; ventilator
electric care distribuie parfum în aer;
uscătoare de haine; ventilatoare pentru
ventilaţia scaunelor; condensoare pentru
aparate de aer condiţionat; evaporatoare
pentru aparate de aer condiţionat; receptoare
pentru aparate de aer condiţionat; radiatoare
ale sistemelor de încălzire din interior pentru
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vehicule ( heater cores for vehicles).
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană şi navală; airbaguri (dispozitive de
siguranţă pentru automobile); dispozitive
anti-orbire pentru vehicule; alarme anti-hoţi
pentru vehicule; dispozitive anti-hoţi pentru
vehicule; pneuri de automobile (anvelope);
biciclete; garnituri de frână pentru vehicule;
segmente de frână pentru vehicule; saboţi de
frână pentru vehicule; frâne pentru vehicule;
ambreiaje pentru vehicule terestre; indicatoare
de direcţie pentru biciclete, motociclete;
semnalizatoare/indicatoare de direcţie pentru
vehicule; motoare de antrenare pentru
vehicule terestre; vehicule electrice; motoare
pentru vehicule terestre; cutii de viteze pentru
vehicule terestre; angrenaje pentru vehicule
terestre; claxoane pentru vehicule; circuite
hidraulice pentru vehicule; motoare electrice,
pentru vehicule terestre; motoare pentru
motociclete; motoare pentru vehicule terestre;
dispozitive antiderapante pentru pneurile de
vehicule (anvelope/pneuri); oglinzi
retrovizoare; reductoare (reduction gears)
pentru vehicule terestre; vehicule frigorifice;
vehicule comandate de la distanţă, altele decât
jucării; alarme de mansarier pentru vehicule;
amortizoare de suspensie pentru vehicule;
convertizoare de cuplu pentru vehicule
terestre; motoare de tracţiune; lanţuri de
transmisie pentru vehicule terestre; arbori de
transmisie pentru vehicule terestre; transmisii
pentru vehicule terestre; turbine pentru
vehicule terestre; scaune pentru vehicule; roţi
pentru vehicule; vehicule pentru deplasarea pe
pământ, în aer, apă sau şine; ferestre pentru
vehicule; ştergătoare de parbriz; parbrize;
aparate anti-blocare frână; aparate de control
a frânării pentru vehicule; aparate de control
pentru centurile de siguranţă pentru scaunele
vehiculelor (centuri de siguranţă); aparate

pentru controlul vitezei medii pentru vehicule;
motoare pentru dispozitivele de curăţare;
motoare pentru reglarea ferestrelor pentru
vehicule terestre; motoare pentru ventilatoare
pentru vehicule terestre; aparate pentru
curăţirea farurilor; aparate pentru controlul
tracţiunii aparate pentru spălarea parbrizelor
pentru vehicule; modul pedală acceleraţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04138
(151) 14.06.2013
(732) S.C. AGRO TV NETWORK S.R.L.,

Str. Henri Barbusse nr. 16, Judeţul
Cluj, 400616, CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
Str. Sârguinţei nr. 39, ap.12, judeţul
Mureş TÂRGU MUREŞ

(540)

TELEVIZIUNEA AGRICULTURII

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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38 Telecomunicaţii.
40 Tratament de materiale.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04141
(151) 14.06.2013
(732) AXYS TANATOPRAXIE S.R.L.,

Str. Olimp nr. 40A, cam. 2, Jud.
Timiş, , DUMBRĂVIŢA ROMANIA

(540)
               

axys tanatopraxie

(591) Culori revendicate:gri, maro
(531) Clasificare Viena:011301; 011310;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de chirurgie estetică; servicii de
îngrijirea bolnavilor; servicii de specialitate în
estetică facială.
45 Servicii funerare; servicii de pompe
funebre. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04139
(151) 14.06.2013
(732) MARCU PAUL, Str. Brăilei nr. 15,

bl. R1, ap. 49, jud. Galaţi, , GALAŢI
ROMANIA 

(540)

ISLAND

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04144
(151) 14.06.2013
(732) S.C. ERGOM SECURITY S.R.L.,

Str. Banat nr. 13, ap. 9, Judeţul Mureş,
540489, TÎRGU MUREŞ ROMANIA

(540)
           

ERGOM SECURITY

(591) Culori revendicate:negru, roşu,
turcoaz

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
240109; 240115; 270501; 290113;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

38 Dispecerat de monitorizare a sistemelor de
alarmare şi intervenţie.
45 Servicii de pază a obiectivelor, bunurilor şi
valorilor precum şi consultanţă în domeniu;
servicii de pază a transporturilor de bunuri şi
valori importante.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04145
(151) 14.06.2013
(732) ANDREIANU ELENA, Str.

Pridvorului nr. 19, bl. 20, sc. 3, ap. 33,
sector 4, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
           

big bounce only the strong survive

(591) Culori revendicate:negru, roşu, gri
(531) Clasificare Viena:020108; 020116;

020308; 020316; 270502; 270512;
290113;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04133
(151) 14.06.2013
(732) CALDARARU MIHAI, Str. Mihai

Eminescu nr. 173, sector 2, ,
BUCURESTI ROMANIA 

(732) MARCU VIOREL ANDREI, Str.
Constantin Radu nr. 20, bl. Z25, sc. 3,
ap. 56, sector 5, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(732) PADURE MIHAI, Sat Patru-Fraţi,
str. Poetului nr. 14, Jud. Ialomiţa, ,
COMUNA ADÂNCATA ROMANIA

(540)
           

M MIC NEWS Sursa ta de stiri!

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

270501; 270504; 270505;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie;
adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
marfurilor, organizare de călătorii; servicii de
expediere şi difuzare a ziarelor şi revistelor.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04146
(151) 14.06.2013
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)
             

savor

(300) Prioritate invocată:
 302013031570.7/13.05.2013/DE
(531) Clasificare Viena:261113; 270501;

270507;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
20 Mobile, oglinzi, rame; produse din lemn,
plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, scoică, chihlimbar, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale sau din materiale plastice
(necuprinse în alte clase); aşternuturi (cu
excepţia lenjeriei); coşuri, nemetalice; rafturi
pentru sticlă; chei tip card de plastic; cufere;
clopoţei de vânt (decorativi); agăţătoare
pentru haine; umeraşe; cârlig de agăţat haine;
cuiere; suporturi pentru draperii; cârlige
pentru draperii; şine pentru draperii; inele
pentru draperii; role pentru draperii; tije
pentru draperi; scripeţi pentru draperii; şnururi
pentru draperii; perne decorative; dozatoare de
prosoape; fitinguri pentru paturi, mobile, uşi;
figurine din lemn, ceară, ghips sau din
materiale plastice; grătare de protecţie pentru

şeminee; suporturi pentru ghivece de flori;
suporturi pentru flori; suporturi de pălării;
scaune înalte pentru bebeluşi; dulapuri index;
cutii poştale; standuri pentru scrisori;
suporturi de prezentare a ziarelor; perne;
suporturi pentru vase; rafturi pentru căni;
împletituri; rame pentru fotografii; benzi
decorative de plastic şi de lemn pentru a fi
folosite cu accesorii pentru ferestre;
ornamente şi decoraţiuni pentru muchiile
ferestrelor şi uşilor de plastic, ceară, lemn,
plută, trestie, stuf, răchita, corn, os, fildeş,
fanoane de balenă, scoică, chihlimbar, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor
materiale; cutii de plastic pentru arome şi
parfumuri; opritoare de podea; fotolii; coşuri
(cu mânere) nemetalice; paturi; bănci
(mobilă); cutii din lemn sau plastic; dulapuri;
cărucioare pentru calculatoare (mobilă); lăzi,
cutii şi casete de plastic sau lemn; scaune;
cufere pentru jucării; huse pentru haine
(depozitare); patuturi; jaluzele de bambus;
fotolii uşoare; birouri; cărucioare pentru servit
masă (mobilă); tetiere (mobilier); suporţi
pentru agăţat cheile; rafturi de cărţi;
manechine pentru croitori; rafturi din metal;
mobilier şcolar; scaune; canapele; mese;
comode (mobilier); suporturi de umbrele;
paturi pentru copii; vitrine; aviziere;
dispozitive de scurgere (valve) de plastic;
măsuţe de toaletă; tabureţi; coşuri din nuiele;
scări de lemn sau plastic; dulapuri de
farmacie; rogojini detaşabile pentru chiuvete;
ţarcuri pentru copii; rafturi din lemn; jaluzele
interioare pentru ferestre; lucrări de artă
(decoraţiuni), figurine şi statuete precum şi
elemente decorative şi ornamentale mici
(decoraţiuni) din lemn, plută, trestie, stuf,
răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
scoică, chihlimbar, sidef, spumă de mare,
înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din
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ceară, ghips sau materiale plastice; cutii
pentru medicamente (lemn, plastic); capace de
sticle; oglinzi de mană în special oglinzi de
toaleta; dulapuri pentru depozitarea poduselor
de papetarie; tejghele; cuiere; panouri de plută
pentru afişare cu ajutorul acelor de gămălie;
articole decorative (incluse în clasa 20), în
special articole decorative de plastic sau
materiale naturale, şi anume material
decorativ granulat şi colorat, perle, pepite,
perle plutitoare; scoici pentru decorare; lemn
colorat şi granule de plută; toate bunurile
menţionate anterior în măsura în care sunt
incluse în clasa 20.
21 Articole de sticlărie, porţelan şi ceramicî,
în măsura în care nu sunt cuprinse în alte
clase; coşuri pentru uzul casnic; pahare;
ghivece de flori; statuete din porţelan,
ceramică sau sticlă; tăvi pentru uzul casnic;
vaze; ornamente decorative pentru fereste sau
uşi, de ceramică, porţelan fin, sticlă, cristal,
ceramică, teracotă sau porţelan; articole
decorative (incluse in clasa 21), în special
articole decorative de sticlă, şi anume material
decorativ granulat şi colorat, perle, pepite,
particule de sticlă, pietre din sticlă; toate
bunurile menţionate anterior în măsura în care
sunt cuprinse în clasa 21.
24 Textile şi bunuri textile, în măsura în care
nu sunt incluse în alte clase; cuverturi de pat;
feţe de masă; bannere; prosoape de baie;
lenjerie de pat; cuverturi de pat; paturi;
jaluzele din material textile; ţesături; huse din
material textile pentru mobilă; huse din plastic
pentru mobilă; huse pentru perne; perdele
pentru uşi; ţesături ce imită imprimeuri
animale; prosoape; steaguri; manuşi de spălat;
lenjerie de uz casnic; etichete pentru haine;
suporturi pentru farfurii; huse pentru saltele;
plase de ţânţari; draperii; feţe de pernă;
materiale din plastic înlocuitoare pentru

ţesături; plăpumi; pleduri; cearceafuri; mătase;
ţesături din mătase; saci de dormit; fete de
masă; şervetele de masă; tapiserie din material
textil; ţesături depus pe pereţi; lenjerie de pat;
huse din material texil pentru suporturile de
şervetele şi prosoape; huse pentru mânerele
uşii; huse pentru scaunul de toaletă; husă
pentru capacul de la toaletă; suporţi de perdele
sau şnururi din material textil; suport de carafa
(faţă de masă); ţesături de bumbac; aşternuturi
de pat, ţesături de uz textil; prosoape de faţă
din material textil; pâslă; ţesături imprimate;
ţesătura de cânepă; feţe de masă (nu de
hârtie); catifea; ţesături de lâna; etichete
pentru nume din material textil; etichete
ţesute; pungi din material textil sau din mătase
pentru împachetarea amuletelor; muşama
folosită ca şi faţă de masă; pânză pentru
biliard; draperii pentru duş din material textil
sau folie de plastic; tifon; huse pentru mobile;
batiste din material textil; toate bunurile
menţionate anterior în măsura în care sunt
cuprinse în clasa 24.
27 Covoare, preşuri, rogojini, carpete (nu din
material textil); covoare de baie; preşuri de
uşi; tapiserie; învelitori de pardoseli din vinil;
tapete; tapete din vinil; rogojini de plajă;
covoare hidroizolante; gazon artificial;
covoare împotriva alunecării; toate bunurile
menţionate anterior în măsura în care sunt
cuprinse în clasa 27.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04148
(151) 14.06.2013
(732) P E R S O A N A  F I Z I C A

AUTORIZATA CORNELIU
AMARIEI, Str. Traian nr. 61, Judeţul
Constanţa, 900720, CONSTANŢA
ROMANIA 

(540)
              

OHDM

(591) Culori revendicate:albastru, verde
(531) Clasificare Viena:010515; 270502;

270503; 270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Publicaţii cu caracter medical.
41 Organizare de evenimente ştiinţifice,
educaţie, instruire.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04134
(151) 14.06.2013
(732) S.C. OSCAR ACCESSORIES

S.R.L., Str. Poeziei, nr. 1, construcţia
C1, parter, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)
             

OSCAR accessories

(591) Culori revendicate:auriu (pantone
465C)

(531) Clasificare Viena:170201; 170202;
270502; 270507; 270508; 290102;  

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04151
(151) 14.06.2013
(732) HK SINO-US FASHION CO.,

LIMITED, Room 2008, 20th Floor,
Fortress Tower, 250 King's Road ,
North Point, , HONG KONG CHINA

(740) TEODORU & ASSOCIATES
INTELLECTUAL PROPERTY
AGENCY, Bd. Mărăşeşti nr. 2B, bl.
A, sc. 2, parter, ap. 4, sector 4
BUCUREŞTI

(540)
            



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
14.06.2013

15

(531) Clasificare Viena:240103; 240125;
241725; 261325;  

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

9
Genţipentrucomputere,carcasepentrucomput
ere;huse pentru telefoanemobile; calculatoare;
carcase speciale pentru aparate şi instrumente
fotografice; ochelari de soare; mouse
(echipament de procesare a datelor);
încărcătoare pentru baterii electrice; memorii
pentru calculatoare; căşti protectoare pentru
sporturi.
18 Portbagaje pentru calatorii; ghiozdane
(geamantane); portofele; poşete; genţi pentru
sport; serviete; rucsacuri de şcoală; curele de
piele; umbrele; îmbrăcăminte pentru animale.
25 Îmbrăcăminte; încalţăminte; pălării; şosete;
manuşi (îmbrăcăminte); eşarfe; cizme pentru
sport; pantofi sport; îmbrăcăminte rezistentă la
apă; jachete (îmbrăcăminte).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04135
(151) 14.06.2013
(732) S.C. ITALINVEST 2000 S.R.L., Şos.

Fundeni nr. 39, Jud. Ilfov, 077086,
DOBROEŞTI ROMANIA 

(540)
              

italinvest
(591) Culori revendicate:verde, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:270502; 270510;

290113;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04136
(151) 14.06.2013
(732) S.C. ITALINVEST 2000 S.R.L., Şos.

Fundeni nr. 39, Jud. Ilfov, 077086,
DOBROEŞTI ROMANIA 

(540)
           

Circolo Imprenditori Italiani in Romania

(591) Culori revendicate:albastru, alb,
galben, verde, roşu

(531) Clasificare Viena:240711; 260116;
260118; 270501; 270522; 290115;  

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

36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi, pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2013 04137
(151) 14.06.2013
(732) BRATILOVEANU MIHAI IONUT,

B-dul Decebal nr. 1, bl. H2, sc. 2, et.
7, ap. 61, sector 3, 030961,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)
                 

ZIUA NEWS

(591) Culori revendicate:roşu, alb, negru
(531) Clasificare Viena:270502; 270503;

270515; 290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; pensule; maşini de scris şi
articole de birou (cu excepţia mobilelor);
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee, inclusiv ziar; produse de
imprimerie, publicaţii periodice în special
cărţi şi cataloage.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou inclusiv publicitate; consultanţă

mass-media (publicitate); servicii editoriale şi
redacţionale (redactare, tehnoredactare,
tratament texte).
38 Consultanţă mass-media (transmitere de
mesaje, comunicaţii).
40 Servicii de tipărire.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale, inclusiv editare,
publicare şi difuzare.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04142
(151) 14.06.2013
(732) OPREA BOGDAN, Str. Drumul

Timonierului nr. 6, bl. 111B, sc. 1, etaj
6, ap. 26, sector 6, 061176,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(732) OPREA RĂZVAN, Str. Drumul
Timonierului nr. 6, bl. 111B, sc. 1, etaj
6, ap. 26, sector 6, 061176,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

OPTIVIO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
pentru fotografie, optică, măsurare, verificare;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; maşini de
calculat, echipamente de prelucrarea datelor şi
calculatoare.
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42 Servicii în domeniile ştiinţiei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04140
(151) 14.06.2013
(732) S.C. UMO SERV S.R.L., Str.

Alexandru Vlahuţă, nr. 19, bl. 19, ap.
3, Jud. Vrancea, 620160, FOCŞANI
ROMANIA 

(540)
          

PERFECT PROTEJAT

(591) Culori revendicate:roşu, alb
(531) Clasificare Viena:270501; 290101;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
37 Instalare sisteme de securitate; construcţii;
reparaţii; servicii de instalaţii.
45 Servicii pază umană; servicii juridice,
servicii de siguranţă pentru protejarea
bunurilor şi indivizilor; servicii personale şi
sociale oferite de către terţi, destinate să
satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04143
(151) 14.06.2013
(732) IANTA CALIN IOAN, Str. Ceahlău

nr. 36, judeţul Braşov, 500128,
BRAŞOV ROMANIA 

(540)

Ceva bun

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă;zahăr, miere,
sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare,
muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04147
(151) 14.06.2013
(732) Kaufland Warenhandel GmbH &

Co. KG, Rotelstraße 35,, 74172,
NECKARSULM GERMANIA 

(740) CABINET ENPORA, Str. George
Călinescu nr. 52A, ap. 1, sector 1, P.O.
Box 39-F1 BUCUREŞTI

(540)

LEONSTEINER
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(300) Prioritate invocată:
 302013032900.7/17.05.2013/DE
 (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
32 Bere; bere fără alcool; băuturi mixte pe
bază de bere; bere de ghimbir; bere din malţ.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2013 04149
(151) 14.06.2013
(732) BOZU LUMINIŢA-MARIA, Str. Sg.

Ion Pironaşu nr. 49, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

TIARE

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

3 Înălbitori şi alte preparate pentru spălare;
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare
şi preparate abrazive; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţiei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜


