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(în ordinea numărului de depozit)
Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
1 M 2015 02203

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/04/2015 S.C. BOXI BIO S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
boxi - cutia cu produse bio

2 M 2015 02548

15/04/2015 S.C. KRITON SOLUTIONS S.R.L.

Desaga fermecata

3 M 2015 02549

15/04/2015 S.C. PREMIUM AGENCY
EUROPE S.R.L.

SUPER TROOPER

4 M 2015 02550

15/04/2015 ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR
AGROALIMENTARE S.A.

Apg - Administraţia Pieţelor
Agroalimentare Galaţi

5 M 2015 02551

15/04/2015 HUTANU OVIDIU

BADA BING

6 M 2015 02552

15/04/2015 NICULAE MARIUS

TRIBUNALUL DE ARBITRAJ
INTERNATIONAL MARITIM SI
FLUVIAL

7 M 2015 02553

15/04/2015 STOICA VIOREL

Satul Inteligent

8 M 2015 02554

15/04/2015 GERS SAS

UGA

9 M 2015 02555

15/04/2015 PALAZ CLAUDIU IORGA

PARTIDUL DEMOCRAT
LIBERAL

10 M 2015 02556

15/04/2015 S.C. CREDIUS IFN S.A.

credit online

11 M 2015 02558

15/04/2015 S.C. CREDIUS IFN S.A.

credit on-line

12 M 2015 02560

15/04/2015 CAMPISI ANTONIO

Crema Fiorentina 1959

13 M 2015 02561

15/04/2015 ION IVASCU

IVAS

14 M 2015 02562

15/04/2015 CAMPISI ANTONIO

CREMA FIORENTINA 1959

15 M 2015 02563

15/04/2015 MIKLOS ERVIN

FENESTELA 68

16 M 2015 02564

15/04/2015 NOODLE PACK S.R.L.

NOODLE PACK choose smart

17 M 2015 02565

15/04/2015 SCARLAT DAN

DOZA DE BINE
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Nr. Nr. Depozit
Crt
(0)
(210)
18 M 2015 02566

Data
Titular
Depozit
(151)
(732)
15/04/2015 S.C. PRETTY GIRL FASHION
S.R.L.

Denumire
Marcă
(540)
DANIELLA CRISTEA your style.
my signature

19 M 2015 02567

15/04/2015 SCARLAT DAN

SUPERVIZOR

20 M 2015 02568

15/04/2015 S.C. KONCEPTIKO
DISTRIBUTION S.R.L.

KONCEPTIKO DISTRIBUTION

21 M 2015 02569

15/04/2015 S.C. MAISON CHOUCHOU SRL-D MAISON CHOUCHOU

22 M 2015 02570

15/04/2015 INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU CHIMIE SI
PETROCHIMIE ICECHIM

23 M 2015 02571

15/04/2015 PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A. CHESTERFIELD TWIST

24 M 2015 02572

15/04/2015 NEGESCU ANCA

Artfooly THE SLICE OF ART
GALLERY

25 M 2015 02573

15/04/2015 BERRO MOHAMMAD

JOHNSON TAPE - CLEAR AS IT
GET - RECOMMENDED FOR
COLD WEATHER

26 M 2015 02574

15/04/2015 BERRO MOHAMMAD

JOHNSON

27 M 2015 02575

15/04/2015 S.C. SANOVITA S.R.L.

SAVORO health delivery By
SANOVITA

28 M 2015 02576

15/04/2015 S.C. TERAPLAST S.A.

TRP TERAPLAST

29 M 2015 02577

15/04/2015 S.C. TERAPLAST S.A.

TERAPLAST since 1896

30 M 2015 02578

15/04/2015 DUAL CONSTRUCT INVEST
S.R.L.

THE MARK

31 M 2015 02579

15/04/2015 DOCEA ADRIAN

Belmonton
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(210) M 2015 02561
(151) 15/04/2015
(732) ION IVASCU, Str. Cloşca nr. 13, bl.
PS9, sc. 4, et. 1, ap. 46, Judeţul Galaţi,
, GALAŢI ROMANIA
(740) LOYAL PARTENERS API S.R.L.,
Str.Portului nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

(210) M 2015 02203
(151) 15/04/2015
(732) S.C. BOXI BIO S.R.L., Str. Drumul
Fermei nr. 123, bl. 1, ap. 22, Judeţul
Ilfov, 077160, POPEŞTI LEORDENI
ROMANIA
(540)

(540)

boxi - cutia cu produse bio

IVAS
(591) Culori revendicate:roşu
(531) Clasificare Viena:270508; 270511;
290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe; plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie, referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare

(531) Clasificare Viena:050519; 270504;
270508;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
38 Telecomunicaţii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
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.

˜˜˜˜˜˜˜
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35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou, baze de date,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor
matematice sau statistice; ofertă de publicaţii
şi carte pe hârtie sau în format electronic,
servicii de abonament la publicaţii; relatii
publice; furnizare de anunţuri publicitare
accesibile prin reţele de comunicaţii şi de
calculatoare, inclusiv prin internet şi site-uri
de internet; organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; managementul sistemelor de franciza;
servicii de import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
tv (programe şi generice radio tv); consultanţă
în domeniul mass-media; comunicaţii prin
terminale de calculator; servicii de forumuri
de discuţii pe internet; mesaje electronice;
comunicaţii prin calculatoare; servicii de
agenţii de ştiri; transmiterea de ştiri şi
informaţii.

industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii
pentru oameni sau animale; servicii de
agricultură, horticultură şi de silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02567
(151) 15/04/2015
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel
Bun, nr. 15, bl. E3, sc. A, et. 4, ap. 20,
700573, IAŞI ROMANIA
(540)
SUPERVIZOR

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); articole de birou, materiale
publicitare; cărţi, reviste, magazine, albume,
cataloage, pliante; broşuri, produse de
imprimerie; produse de imprimerie; articole
pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi
(materiale colante) pentru papetărie sau
menaj; materiale pentru artişti; materiale de
instruire sau învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; calendare, cărţi poştale, fotografii,
clişee, buletine informative; abţibilduri;
autocolante şi tatuaje temporare; hârtie pentru
împachetat cadouri; funde, panglici şi benzi
pentru împachetarea cadourilor.
4
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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.

41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
de publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;
producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de
evenimente; activităţi de întreţinere corporală;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;
crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestiune de baze de date,
programare, creare de soft; crearea şi
menţinerea propriului website.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02562
(151) 15/04/2015
(732) CAMPISI ANTONIO, Str. Generale
Bencivenga nr. 70, Siracusa, , ROMA
ITALIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI
(540)
CREMA FIORENTINA 1959

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02568
(151) 15/04/2015
(732) S . C .
KONCEPTIKO
DISTRIBUTION S.R.L., Str.
Frumuşani, nr. 16, bl. 115, sc. C, ap.
74, sector 4, , BUCUREŞTI
ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
produse lactate; grăsimi comestibile; alimente
de origine animală; legume sau alte produse
horticole comestibile preparate pentru consum
sau conservare; băuturi pe bază de lapte (sau
cu conţinut predominant de lapte); produse din
lapte; shake-uri din lapte; gustări pe bază de
fructe; salate de fructe; salate de legume;
foietaje; gemuri.

(540)
KONCEPTIKO DISTRIBUTION
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fructe non-alcoolice; băuturi izotonice;
limonade; lapte de migdale (băutură); lapte de
arahide (băutură non-alcoolică); must; nectare
din fructe non-alcoolice; băuturi
non-alcoolice; extrase din fructe,
non-alcoolice; băuturi non-alcoolice pe bază
de sucuri de fructe; băuturi non-alcoolice, pe
bază de miere; şerbeturi (băuturi); suc de
fructe rece (băutură); smoothies; şerbet
(băutură); siropuri pentru băuturi; siropuri
pentru limonadă; apă de masă; sucuri de
legume (băuturi); bere; ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor .
33 Băuturi alcoolice care conţin fructe; băuturi
alcoolice, cu excepţia berii; extracte alcoolice;
aperitive; băuturi distilate; bitter; cocktail-uri;
coniac; digestive (lichioruri şi spirturi);
băuturi distilate; băuturi alcoolice care conţin
fructe; extrase alcoolice din fructe; gin;
băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât
cele bazate pe bere; rom; sake; vodcă; whisky;
vin.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; marketing
şi publicitate; prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail.
43 Servicii oferite de persoane sau unităţi al
căror scop este acela de a prepara alimente şi
băuturi pentru consum, cât şi masă în hoteluri,
pensiuni şi alte unităţi de cazare temporară;
servicii de bar; cafenele; cantine; catering de
alimente şi băuturi; restaurante; restaurante cu

30 Alimente de origine vegetală preparate în
vederea consumului sau a conservării, aditivi
pentru ameliorarea gustului alimentelor;
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată;
cereale preparate pentru consumul uman;
produse de patiserie; produse de cofetărie;
paste alimentare făinoase; alimente făinoase;
macaroane (patiserie); biscuiţi de malţ;
alimente preparate pe baza de tăieţei;
preparate aromate alimentare; băuturi pe bază
de ceai; lianţi pentru îngheţată (înghetata
comestibilă); blaturi de tort; pudră de tort;
torturi; bomboane; gustări pe bază de cereale;
sandwich-uri; cicoare (substitut de cafea);
cipsuri (produse din cereale); ciocolată;
băuturi din ciocolată cu lapte; cremă din ouă,
lapte şi zahăr; băuturi din ciocolată; băuturi
din cacao cu lapte; produse din cacao; băuturi
pe bază de cacao; cafea; cafea artificială;
băuturi din cafea cu lapte; arome de cafea;
substitute de cafea; băuturi pe bază de cafea;
dulciuri; prăjiturele; biscuiţi crocanţi;
îngheţată; alimente făinoase; fondante
(dulciuri); alimente făinoase; glazură de
torturi; iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri);
jeleuri de fructe (dulciuri); gheaţă pentru
răcoritoare; gheaţă, naturală sau artificială;
ceai cu gheaţă; lianţi pentru gheaţă
comestibilă; gheaţă comestibilă; pudră pentru
gheaţă comestibilă; spume de ciocolată;
spume de desert (dulciuri); pastă de migdale;
cremă de prăjituri; plăcinte; pizza; pudră de
prăjituri; pudre pentru îngheţată; praline;
budinci; tarte; şerbeturi îngheţată); frişcă
bătută; îndulcitori naturali; gofre.
32 Băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri; produse pentru prepararea
băuturilor; băuturi din aloe vera,
non-alcoolice; aperitive non-alcoolice;
cocktail-uri non-alcoolice; băuturi
efervescente; sucuri de fructe; nectare din
6
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auto-servire; snack-bar-uri.

(210) M 2015 02569
(151) 15/04/2015
(732) S.C. MAISON CHOUCHOU
SRL-D, Str. Toma Cozma, nr. 78, cam
1, Jud. Iaşi, , IAŞI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02555
(151) 15/04/2015
(732) PALAZ CLAUDIU IORGA, Aleea
Hortensiei nr. 2, bl. D1, sc. A, ap. 7,
judeţul Constanţa, 900498,
CONSTANŢA ROMANIA

(540)

(540)
PARTIDUL DEMOCRAT LIBERAL

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Produse de imprimerie; articole pentru
legătorie; fotografii; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; pensule;
materiale de instruire sau învăţământ (cu
excepţia aparatelor); materiale plastice pentru
ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere
tipografice; clişee.
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale.

MAISON CHOUCHOU

(531) Clasificare Viena:260407; 260418;
270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte; îmbrăcăminte pentru
gravide; îmbrăcăminte pentru copii; articole
de îmbrăcăminte; jachete, mantouri, pantaloni
şi veste pentru femei şi bărbaţi; sarafane
(rochii); fuste; corsete [articole de
îmbrăcăminte]; mănuşi [articole de
îmbrăcăminte]; furouri [articole de
îmbrăcăminte]; pantaloni scurţi [articole de
îmbrăcăminte]; articole de îmbrăcăminte
pentru copii; corsete [articole de
îmbrăcăminte, corsete]; articole de
îmbrăcăminte pentru băieţi; articole de
îmbrăcăminte confecţionate din blană; jachete
care sunt articole de îmbrăcăminte sport;
articole de îmbrăcăminte pentru domnişoare

˜˜˜˜˜˜˜
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de onoare; articole de îmbrăcăminte pentru
petrecerea timpului liber; articole de
îmbrăcăminte din imitaţie de piele; jerseuri
[îmbrăcăminte]; şaluri [îmbrăcăminte]; jachete
[îmbrăcăminte]; brâuri [îmbrăcăminte]; văluri
[îmbrăcăminte]; combinezoare
[îmbrăcăminte]; pantaloni scurţi
[îmbrăcăminte]; îmbrăcăminte din denim;
îmbrăcăminte din piele; îmbrăcăminte formală
de seară; pantaloni pentru copii
[îmbrăcăminte]; pulover [articole de
îmbrăcăminte]; îmbrăcăminte pentru nou
născuţi; geci de vânt (îmbrăcăminte); salopete
scurte [articole de îmbrăcăminte]; curele din
materiale textile [îmbrăcăminte]; centuri din
materiale textile [îmbrăcăminte]; articole de
îmbrăcăminte din piele; îmbrăcăminte pentru
activităţi de petrecere a timpului liber; articole
de îmbrăcăminte confecţionate din imitaţie de
piele; îmbrăcăminte tip body pentru sugari şi
copii mici.
42 Servicii de design vestimentar; servicii de
consultanţă în design vestimentar; design şi
dezvoltare de produs.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02570
(151) 15/04/2015
(732) INSTITUTUL NATIONAL DE
CERCETARE DEZVOLTARE
PENTRU
CHIMIE
SI
PETROCHIMIE ICECHIM, Splaiul
Independenţei nr. 202, sector 6,
060021, BUCUREŞTI ROMANIA
(540)
SLOREFERT

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02556
(151) 15/04/2015
(732) S.C. CREDIUS IFN S.A., Bd. Pipera
nr. 1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2015 02572
(151) 15/04/2015
(732) NEGESCU ANCA, Str. Fabrica de
Cărămidă nr. 1A, Vila 60, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(210) M 2015 02571
(151) 15/04/2015
(732) PHILIP MORRIS PRODUCTS
S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000,
NEUCHATEL ELVETIA
(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN CONSILIERE IN PROPRIETATE
INTELECTUALA S.R.L., Bucharest
Business Park, Şoseaua BucureştiPloieşti nr. 1A, intrarea A, et.4, sector
1 BUCUREŞTI

(540)

(540)
CHESTERFIELD TWIST
Artfooly THE SLICE OF ART
GALLERY
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; trabucuri, ţigarete, ţigări de foi, tutun
pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (fără uz medical); ţigări
electronice; produse din tutun spre încălzire;
dispozitive electronice sau componente pentru
încălzirea ţigaretelor sau tutunului în vederea
eliberării aerosolului cu conţinut de nicotină
spre inhalare; articole pentru fumători, hârtie
pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete, filtre
pentru ţigarete, recipiente pentru tutun,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat ţigarete, brichete, chibrituri.

(531) Clasificare Viena:020904; 080116;
270502;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02558
(151) 15/04/2015
(732) S.C. CREDIUS IFN S.A., Bd. Pipera
nr. 1/I, bl. ADMIN D+P+M+4E, et. 4,
intrarea A, judeţul Ilfov, 077190,
VOLUNTARI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)
credit on-line
9
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri; compoturi;
produse lactate; grăsimi comestibile; alimente
de origine animală; legume sau alte produse
horticole comestibile preparate pentru consum
sau conservare; băuturi pe bază de lapte (sau
cu conţinut predominant de lapte); produse din
lapte; shake-uri din lapte; gustări pe bază de
fructe; salate de fructe; salate de legume;
foietaje; gemuri.
30 Alimente de origine vegetală preparate în
vederea consumului sau a conservării, aditivi
pentru ameliorarea gustului alimentelor;
băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată;
cereale preparate pentru consumul uman;
produse de patiserie; produse de cofetărie;
paste alimentare făinoase; alimente făinoase;
macaroane (patiserie); biscuiţi de malţ;
alimente preparate pe baza de tăieţei;
preparate aromate alimentare; băuturi pe bază
de ceai; lianţi pentru îngheţată (înghetata
comestibilă); blaturi de tort; pudră de tort;
torturi; bomboane; gustări pe bază de cereale;
sandwich-uri; cicoare (substitut de cafea);
cipsuri (produse din cereale); ciocolată;
băuturi din ciocolată cu lapte; cremă din ouă,
lapte şi zahăr; băuturi din ciocolată; băuturi
din cacao cu lapte; produse din cacao; băuturi
pe bază de cacao; cafea; cafea artificială;
băuturi din cafea cu lapte; arome de cafea;
substitute de cafea; băuturi pe bază de cafea;
dulciuri; prăjiturele; biscuiţi crocanţi;
îngheţată; alimente făinoase; fondante
(dulciuri); alimente făinoase; glazură de
torturi; iaurt îngheţat (îngheţată, dulciuri);
jeleuri de fructe (dulciuri); gheaţă pentru
răcoritoare; gheaţă, naturală sau artificială;
ceai cu gheaţă; lianţi pentru gheaţă
comestibilă; gheaţă comestibilă; pudră pentru
gheaţă comestibilă; spume de ciocolată;
spume de desert (dulciuri); pastă de migdale;

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02560
(151) 15/04/2015
(732) CAMPISI ANTONIO, Str. Generale
Bencivenga nr. 70, Siracusa, , ROMA
ITALIA
(740) TUDOR GHEORGHE, Bd. Nicolae
Grigorescu nr. 18, bl.3Bis, sc.7, et.6,
ap.322, sector 3 BUCUREŞTI
(540)

Crema Fiorentina 1959
(591) Culori revendicate:maro, verde, alb,
roşu, vişiniu, negru, crem
(531) Clasificare Viena:050502; 070103;
070325; 071101; 250119; 260115;
260116; 290115;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
10
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de exemplu prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshopping; marketing
şi publicitate; prezentarea produselor în medii
de comunicare pentru retail.
43 Servicii oferite de persoane sau unităţi al
căror scop este acela de a prepara alimente şi
băuturi pentru consum, cât şi masă în hoteluri,
pensiuni şi alte unităţi de cazare temporară;
servicii de bar; cafenele; cantine; catering de
alimente şi băuturi; restaurante; restaurante cu
auto-servire; snack-bar-uri.

cremă de prăjituri; plăcinte; pizza; pudră de
prăjituri; pudre pentru îngheţată; praline;
budinci; tarte; şerbeturi îngheţată); frişcă
bătută; îndulcitori naturali; gofre.
32 Băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri; produse pentru prepararea
băuturilor; băuturi din aloe vera,
non-alcoolice; aperitive non-alcoolice;
cocktail-uri non-alcoolice; băuturi
efervescente; sucuri de fructe; nectare din
fructe non-alcoolice; băuturi izotonice;
limonade; lapte de migdale (băutură); lapte de
arahide (băutură non-alcoolică); must; nectare
din fructe non-alcoolice; băuturi
non-alcoolice; extrase din fructe,
non-alcoolice; băuturi non-alcoolice pe bază
de sucuri de fructe; băuturi non-alcoolice, pe
bază de miere; şerbeturi (băuturi); suc de
fructe rece (băutură); smoothies; şerbet
(băutură); siropuri pentru băuturi; siropuri
pentru limonadă; apă de masă; sucuri de
legume (băuturi); bere; ape minerale şi
gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi
sucuri din fructe; siropuri şi alte produse
pentru prepararea băuturilor .
33 Băuturi alcoolice care conţin fructe;
băuturi alcoolice, cu excepţia berii; extracte
alcoolice; aperitive; băuturi distilate; bitter;
cocktail-uri; coniac; digestive (lichioruri şi
spirturi); băuturi distilate; băuturi alcoolice
care conţin fructe; extrase alcoolice din fructe;
gin; băuturi alcoolice pre-amestecate, altele
decât cele bazate pe bere; rom; sake; vodcă;
whisky; vin.
35 Strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a
unor produse diverse (exceptând transportul)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod; aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau en
detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02563
(151) 15/04/2015
(732) MIKLOS ERVIN, Str. Crângului nr.
30/28/B/1, Judeţul Covasna, ,
SFÂNTU GHEORGHE ROMANIA
(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI
(540)

FENESTELA 68

(531) Clasificare Viena:070301; 070302;
270502; 270711;

11
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
20 Uşi şi ferestre din lemn stratificat.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

(210) M 2015 02549
(151) 15/04/2015
(732) S.C. PREMIUM AGENCY
EUROPE S.R.L., Str. Calea Vitan nr.
106, bl. V40, sc. 3, et. 3, ap. 69, sector
3, 031161, BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜

(540)

(210) M 2015 02548
(151) 15/04/2015
(732) S.C. KRITON SOLUTIONS S.R.L.,
Str. Prelungirea Ghencea nr. 16-18, bl.
A1, ap. 90, camera 2, sector 6,
061707, BUCUREŞTI ROMANIA
SUPER TROOPER

(540)
Desaga fermecata

(531) Clasificare Viena:270512; 270519;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; divertisment; activităţi sportive
şi culturale.

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente) pentru pomul de Crăciun.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜

12
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(210) M 2015 02551
(151) 15/04/2015
(732) H U T A N U
OVIDIU,
Str.
Sarmisegetuza nr. 6, ap. 19, judeţul
Braşov, , BRAŞOV ROMANIA
(740) T U R T O I
INTELLECTUAL
PROPERTY FIRM S.R.L., Splaiul
Independentei nr. 3, bl.17, sc.1, et.3,
ap.7, sector 4 BUCUREŞTI

(210) M 2015 02550
(151) 15/04/2015
(732) ADMINISTRAŢIA PIEŢELOR
AGROALIMENTARE S.A., Str.
Traian nr. 63, judeţul Galaţi, ,
GALAŢI ROMANIA
(740) S.C. LOYAL PARTNERS AGENTIE
D E
P R O P R I E T A T E
INTELECTUALA S.R.L., Str.
Portului, nr.23, Parcul De Soft,
cam.307 GALAŢI

(540)
BADA BING

(540)

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
37 Servicii de curăţenie; servicii oferite de o
spălătorie de haine, servicii de curăţare
covoare.

˜˜˜˜˜˜˜
Apg - Administraţia Pieţelor
Agroalimentare Galaţi

(210) M 2015 02552
(151) 15/04/2015
(732) NICULAE MARIUS, Str. Dezrobirii
nr. 45, bl. P17, ap. 49, P, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA

(591) Culori revendicate:roşu, verde
(531) Clasificare Viena:050713; 270508;
290112;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.

(540)
TRIBUNALUL DE ARBITRAJ
INTERNATIONAL MARITIM
FLUVIAL

SI

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
13
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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.
45 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 2015 02554
(151) 15/04/2015
(732) GERS SAS, Rue D'Aguesseau 37,
9 2 1 0 0 ,
B O U L O G N E
BILLANCOURT FRANTA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

˜˜˜˜˜˜˜

UGA

(540)

(210) M 2015 02553
(151) 15/04/2015
(732) STOICA VIOREL, Str. Gorunului
nr. 21, sector 1, 012625, BUCUREŞTI
ROMANIA

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
9 Aparate pentru prelucrarea informaţiilor şi
calculatoare.
35 Consultanţă în domeniul afacerilor;
informaţii cu privire la afaceri; studii; analiză;
statistici; fişiere de calculator, baze de date.
38 Comunicare prin terminale de calculator;
transmisiuni de date.
42 Închiriere de timp de acces la un terminal;
server de baze de date.

(540)
Satul Inteligent

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02564
(151) 15/04/2015
(732) NOODLE PACK S.R.L., Str.
Tîrgului nr. 33, Judeţul Cluj, ,
HUEDIN ROMANIA
(540)

˜˜˜˜˜˜˜

NOODLE PACK choose smart
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(591) Culori revendicate:negru, alb,
ocru-galben, roz nisipiu
(531) Clasificare Viena:020101; 020111;
270524; 290114;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
29 Carne, peşte, păsări, vînat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; 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.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale; malţ.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

(210) M 2015 02566
(151) 15/04/2015
(732) S.C. PRETTY GIRL FASHION
S.R.L., Str. Mendeleev nr. 19, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA
(540)

DANIELLA CRISTEA your style. my
signature
(531) Clasificare Viena:090512; 260112;
270501;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02565
(151) 15/04/2015
(732) SCARLAT DAN, Bd. Alexandru cel
Bun, nr. 15, bl. E3, sc. A, et. 4, ap. 20,
700573, IAŞI ROMANIA
(540)
DOZA DE BINE
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servicii de abonament la publicaţii; relaţii
publice; furnizare de anunţuri publicitare
accesibile prin reţele de comunicaţii şi de
calculatoare, inclusiv prin internet şi site-uri
de internet; organizare de târguri şi expoziţii
în scop comercial, publicitar şi de promovare;
managementul tranzacţiilor în afaceri; ghid în
afaceri; managementul sistemelor de franciză;
servicii de import-export, lanţ de magazine.
38 Telecomunicaţii, în special prin internet;
telecomunicarea de informaţii (inclusiv pagini
web), de programe pentru calculatoare şi
oricare alte date; difuzarea de programe radio
tv (programe şi generice radio tv); consultanţă
în domeniul mass-media; comunicaţii prin
terminale de calculator; servicii de forumuri
de discuţii pe internet; mesaje electronice;
comunicaţii prin calculatoare; servicii de
agenţii de ştiri; transmiterea de ştiri şi
informaţii.
41 Publicare şi publicare on-line; furnizarea
de publicaţii on-line pe suport electronic;
buletine informative pe suport electronic;
producţie de programe radio şi tv; servicii de
informare; servicii de traducere; servicii de
editare de cărţi; educaţie; instruire;
divertisment; activităţi sportive şi culturale;
jocuri şi concursuri; organizare de
evenimente; activităţi de întreţinere corporală;
servicii de divertisment; servicii de
divertisment furnizate prin intermediul
internetului; servicii de agrement, servicii de
jocuri de noroc autorizate, organizarea,
susţinerea şi prezentarea de turnee, competiţii,
concursuri şi jocuri, inclusiv cele furnizate
prin intermediul internetului.
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;

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; publicaţii
(ziare şi reviste cu sau fără caracter de
periodice); articole de birou, materiale
publicitare; cărţi, reviste, magazine, albume,
cataloage, pliante; broşuri, produse de
imprimerie; articole pentru legătorie;
fotografii; papetărie; adezivi (materiale
colante) pentru papetărie sau menaj; materiale
pentru artişti; materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte
clase); caractere tipografice; calendare, cărţi
poştale, fotografii, clişee, buletine
informative; abţibilduri; autocolante şi tatuaje
temporare; hârtie pentru împachetat cadouri;
funde, panglici şi benzi pentru împachetarea
cadourilor.
35 Publicitate; publicitate de orice natură, prin
toate mijloacele de difuzare în masă inclusiv
prin distribuirea de prospecte, direct sau prin
poştă sau/şi distribuirea de eşantioane;
publicitate prin radio şi televiziune; servicii de
promovare şi de informare; strângerea la un
loc în beneficiul terţilor a unor produse
diverse (exceptând transportul) pentru a
permite clienţilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin mijloace
electronice, prin intermediul site-urilor web
sau al emisiunilor de teleshoping; publicitate
on-line într-o reţea computerizată; gestiunea
afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou, baze de date,
activităţi de birou, de înregistrare, transcriere,
compunere, compilare sau sistematizare a
comunicărilor scrise sau a înregistrărilor,
exploatarea sau compilarea datelor
matematice sau statistice; ofertă de publicaţii
şi carte pe hârtie sau în format electronic,
16
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crearea, întreţinerea şi găzduirea de pagini şi
site-uri web; furnizarea de motoare de căutare
pe internet; gestiune de baze de date,
programare, creare de soft; crearea şi
menţinerea propriului website.

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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 învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02573
(151) 15/04/2015
(732) BERRO MOHAMMAD, Bld. Unirii
nr. 14, bl. 6, sc. 2, et. 1, ap. 26, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02574
(151) 15/04/2015
(732) BERRO MOHAMMAD, Bld. Unirii
nr. 14, bl. 6, sc. 2, et. 1, ap. 26, sector
4, , BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

(540)
JOHNSON TAPE - CLEAR AS IT GET RECOMMENDED FOR COLD
WEATHER
JOHNSON

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb,
negru
(531) Clasificare Viena:060102; 060104;
270502; 290104;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi
înindustrie.

(591) Culori revendicate:albastru, roşu, alb
(531) Clasificare Viena:260104; 270502;
290113;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
17
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(531) Clasificare Viena:260408; 270501;
270502; 270511;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
catering de evenimente, bufete cu autoservire,
cafenele, cafenele-restaurant, cantine, servicii
hoteliere, închirieri de spaţii de cazare
temporară, pensiuni, restaurante, restaurante
cu autoservire, restaurante cu servire rapidă
(snack- baruri).

alimentelor; tananţi; adezivi folosiţi
înindustrie.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; tipărituri;
articole pentru 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 învăţământ (cu excepţia
aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj
(neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02576
(151) 15/04/2015
(732) S.C. TERAPLAST S.A., Str. Bistriţa,
DN 15A, km 45 + 500, judeţul
Bistriţa-Năsăud, , BISTRIŢA
ROMANIA

(210) M 2015 02575
(151) 15/04/2015
(732) S.C. SANOVITA S.R.L., Str.
Industriilor nr. 128, judeţul Vâlcea, ,
ULMEŢEL ROMANIA
(740) S.C. KEYPI AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA
S.R.L., Str. Arh. Ion Berindei nr. 3, bl.
OD 21A, sc. B, ap. 51, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

(540)

TRP TERAPLAST
SAVORO health delivery By SANOVITA
(531) Clasificare Viena:270502;
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; raşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru calirea şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/te industriei.
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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii
transportabile nemetalice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
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 2015 02577
(151) 15/04/2015
(732) S.C. TERAPLAST S.A., Str. Bistriţa,
DN 15A, km 45 + 500, judeţul
Bistriţa-Năsăud, , BISTRIŢA
ROMANIA
(540)

TERAPLAST since 1896
(591) Culori revendicate:albastru, roşu
(531) Clasificare Viena:260411; 270502;
270711; 290104;
(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.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse
în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,

˜˜˜˜˜˜˜
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apartamente; managementul clădirilor;
administrare de imobile.
37 Construcţii; servicii de construcţii, şi
anume punerea în aplicare a proiectelor de
construcţii şi dezvoltare a terenurilor
dezvoltate şi nedezvoltate (construcţii).

solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
39 Transport; ambalarea şi depozitarea
mărfurilor; organizarea de călătorii.

˜˜˜˜˜˜˜
˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2015 02578
(151) 15/04/2015
(732) DUAL CONSTRUCT INVEST
S.R.L., Str. Calea Văcăreşti nr. 391,
camera 3, etaj 2, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA
(740) RATZA & RATZA S.R.L., Bd. A. I.
Cuza nr. 52-54, sector 1 BUCUREŞTI

(210) M 2015 02579
(151) 15/04/2015
(732) DOCEA ADRIAN, Str. Paris nr. 102,
Judeţul Cluj, 400137,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA
(540)

(540)

THE MARK
(531) Clasificare Viena:270524;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
35 Servicii furnizate de un dezvoltator
imobiliar şi anume organizarea economica a
proiectelor de construcţie; dezvoltarea de
concepte de utilizare în materie de afaceri
pentru imobile (facility management).
36 Afaceri financiare; servicii de consultanţă
financiară; acordarea de informaţii financiare;
gestionarea activelor; investitii de capital;
afaceri imobiliare; estimarea de bunuri
imobiliare; leasing de bunuri imobiliare;
închiriere de birouri; închiriere de

Belmonton
(591) Culori revendicate:roşu, gri, alb
(531) Clasificare Viena:241324; 260412;
270502; 290101;
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.

˜˜˜˜˜˜˜
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