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Cereri Mărci publicate în 04/12/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 07800 27/11/2018 MICRI DEVELOPMENT SRL AVANTFLOR

2 M 2018 07988 27/11/2018 ION CRISTIAN PANDEL MementoGroup

3 M 2018 07990 27/11/2018 TERAPLAST SA TeraPlast Recycling

4 M 2018 07991 27/11/2018 CHINA TOBACCO
INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY SRL

GOLDEN MONKEY

5 M 2018 07992 27/11/2018 SOLEN CIKOLATA GIDA
SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI

Biscolata NIRVANA Roll

6 M 2018 07993 27/11/2018 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

epack

7 M 2018 07994 27/11/2018 SARGON INVEST SRL Sargon

8 M 2018 07995 27/11/2018 SC SANTO TOUR
INTERNATIONAL SRL

Viva Coco

9 M 2018 07996 27/11/2018 SC ENIGMA TRADING 2000
SRL

e

10 M 2018 07997 27/11/2018 OLDAGER COM S.R.L. 18GYM FITNESS CLUB

11 M 2018 07998 27/11/2018 AMMA QUALITY LEARNING
SRL

Qriser

12 M 2018 07999 27/11/2018 S.C. SIMOS COM S.R.L. SIMOS

13 M 2018 08000 27/11/2018 ROMPETROL DOWNSTREAM
SRL

Castigi din mers

14 M 2018 08001 27/11/2018 BRD GROUPE SOCIETE
GENERALE SA

DISTRICT 40 NON-STOP
CULTURAL

15 M 2018 08003 27/11/2018 ASOCIAȚIA CLUBUL DE ARTE
MARȚIALE BUDO-SEISHIN

BUDO SEISHIN-ROMANIA

16 M 2018 08004 27/11/2018 ASOCIAŢIA CLUBUL DE ARTE
MARŢIALE BUDO-SEISHIN

BUDO SEISHIN-ROMANIA

17 M 2018 08005 27/11/2018 SARGON INVEST SRL SARGON AUTOMATION

18 M 2018 08006 27/11/2018 VENDING ZONE SRL SELF BISTRO

19 M 2018 08007 27/11/2018 UNIVERSITATEA ROMÂNO-
AMERICANĂ

UNIVERSITATEA ROMÂNO-
AMERICANĂ

20 M 2018 08008 27/11/2018 INNER CHI NATURE SRL ATOPRIN

21 M 2018 08009 27/11/2018 SC FOLCLOROFILA SRL Folclorofila
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 08010 27/11/2018 SC LADA CU PESTE SI VIN

SRL
LADA CU PESTE SI VIN

23 M 2018 08011 27/11/2018 ALIN-CORNEL MAGDA-
PĂTRAŞCU

PAPICO

24 M 2018 08012 27/11/2018 Concept Apps Development SRL Caraoke

25 M 2018 08013 27/11/2018 Concept Apps Development SRL Vamos

26 M 2018 08014 27/11/2018 MIHAI CIPRIAN ROGOJAN 2 GENTS

27 M 2018 08015 27/11/2018 REDLACK PROD SRL MOBINARTA

28 M 2018 08016 27/11/2018 USKO SERV SRL DELICII PENTRU NEHOTARATI

29 M 2018 08018 27/11/2018 CALIN-HORATIU IOVITA I Esthetic HUMAN DESIGN

30 M 2018 08019 27/11/2018 SAMER TN S.R.L. TAGHDIS Porcelain Co.

31 M 2018 08020 27/11/2018 AHMAD SINAN AIR TIME

32 M 2018 08021 27/11/2018 DRAGOMIR FLORIN
COSTIN PERSOANA FIZICĂ
AUTORIZATĂ

FIX your BODY

33 M 2018 08022 27/11/2018 DEA NOX SECURITY S.R.L. DEA NOX SECURITY DNS
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(210) M 2018 07800
(151) 27/11/2018
(732) MICRI DEVELOPMENT SRL, STR.

TRAIAN NR. 10 BIS, JUDEŢUL
MEHEDINŢI, DROBETA-TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) ACSINTE PAULA ADRIANA
CONSILIER IN PROPRIETATE
INTELECTUALA, B-DUL DECEBAL
NR. 17, BL. S16, SC. 2, ET. 3,
AP. 30, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
AVANTFLOR

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

16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
26. Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi,
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace
cu gămălie, flori artificial, decoraţiuni pentru păr,
păr fals (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Servicii de publicitate, marketing și
promovare, servicii de comenzi online, servicii de
comerţ şi servicii de informare a consumatorilor
în legătură cu produsele din clasa 16 şi clasa
26, servicii de comerţ cu amănuntul şi ridicata
în legătură cu produsele din clasa 16 şi clasa
26, servicii de comerţ şi servicii de informare a
consumatorilor.

───────

(210) M 2018 07988
(151) 27/11/2018
(732) ION CRISTIAN PANDEL, STR.

DR. PALEOLOGU NR. 4, ET. 1,
AP. 5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)

MementoGroup

(531) Clasificare Viena: 02.09.01; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/11/2018

(210) M 2018 07990
(151) 27/11/2018
(732) TERAPLAST SA, DN 15A

(REGHIN-BISTRIŢA), KM. 45+500,
COMUNA ŞIEU-MĂGHERUŞ,
JUDEŢUL BISTRIŢA NĂSĂUD,
SAT SĂRĂŢEL, 427301, BISTRIȚA
NĂSĂUD, ROMANIA

(740) CENTRUL REGIONAL PENTRU
PROMOVAREA PROTECŢIEI
PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE
BISTRIŢA NĂSĂUD , STR. P.
ISPIRESCU, 15A, JUD. BISTRIŢA
NĂSĂUD, BISTRIŢA, 420081,
BISTRIȚA NĂSĂUD, ROMANIA

(540)

TeraPlast Recycling

(531) Clasificare Viena: 24.17.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
1. Produse chimice destinate industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, rășini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
40. Tratament de materiale.

───────

(210) M 2018 07991
(151) 27/11/2018
(732) CHINA TOBACCO

INTERNATIONAL EUROPE
COMPANY SRL, STRADA
CERNICA, NR. 21, JUDEŢUL
ILFOV, PANTELIMON, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
GOLDEN MONKEY

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

34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
───────

(210) M 2018 07992
(151) 27/11/2018
(732) SOLEN CIKOLATA GIDA

SANAYI VE TICARET ANONIM
SIRKETI, 4.ORGANIZE SANAYI
BÖLGESI 83412 NOLU CAD.
NO:4, SEHITKAMIL, GAZIANTEP,
TURCIA

(740) ZMP INTELLECTUAL PROPERTY
SRL, STR. C. A. ROSETTI NR. 17,
ET.3, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(540)

Biscolata NIRVANA Roll

(531) Clasificare Viena: 08.01.09; 05.07.06;
27.05.01; 27.05.02; 29.01.13

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

clase:
30. Cacao, produse de patiserie, produse de
cofetărie, bomboane de ciocolată, biscuiţi,
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biscuiţi crocanţi (crackers), napolitane, ciocolată
cu lapte, ciocolată şi produse de cofetărie cu
caramel.

───────

(210) M 2018 07993
(151) 27/11/2018
(732) SC ENIGMA TRADING 2000 SRL,

STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

epack

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane, bice,
harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi, lese şi
îmbrăcăminte pentru animale (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 07994
(151) 27/11/2018
(732) SARGON INVEST SRL, CALEA

GIULEŞTI NR. 111, BL. 5, SC. B,
AP. 60, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, ȘOS.
BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE, NR.
11A, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Sargon

(531) Clasificare Viena: 01.05.23; 01.05.25;
27.05.02; 27.05.04; 27.05.06; 29.01.12

(591) Culori revendicate:albastru
(HEX=#16478C), alb
(HEX=#FEFEFE),roşu (HEX=#E31F18)

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

7. Dispozitive electronice de comanda pentru
motoare, dispozitive electronice de comanda
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pentru masiniunelte, roboti (maşini), braţe
robotizate de uz industrial, maşini-unelte cu
comandă numerică, comenzi pneumatice pentru
maşini şi motoare, maşini destinate utilizării în
procesul de fabricaţie al circuitelor electrice şi
electronice, dispozitive de control al procesului
industrial (pneumatice), dispozitive de control
al procesului industrial (hidraulice), dispozitive
de control al procesului industrial (electronice),
instrumente pentru comanda şi controlul
procesului (mecanice), instrumente pentru
comanda şi controlul procesului (hidraulice),
instrumente pentru comanda şi controlul
procesului (pneumatice), roboţi pentru maşini-
unelte.
9. Echipamente şi aparatură electrică şi optică
de măsurare, semnalizare, testare şi control
al calităţii, în legătură cu procesele industriale
automatizate, sisteme de colectare de date şi
loggere de date pentru controlul industrial, pentru
testarea automată şi pentru controlul calităţii,
sisteme industriale de măsurare şi control pentru
procese de fabricaţie şi testare automată a
produselor, aparate electronice de control al
proceselor industriale, aparate de înregistrare
de date, aparate electrice de testare, plăci
de circuite electronice, instrumente electronice
de control, sisteme electronice de comandă
pentru maşini, digitizoare, aparate de control
al proceselor (electronice), senzori electronici,
aparate de testare a anduranţei, software
pentru automatizare industrială, aparate pentru
comenzi de automatizare industrială, aparate
şi instrumente de laborator, instrumente şi
aparate de măsurat, programe de controlare
a proceselor, controlere logice programabile,
aparate de control de la distanţă, aparate pentru
cercetare ştiinţifică şi de laborator, aparate
şi simulatoare educaţionale, bancuri de probe
electronice.
42. Furnizor de servicii de aplicaţii informatice
pentru automatizarea industrială, controlul
proceselor industriale şi testarea automată
a produselor, proiectare de plăci cu circuite
electrice pentru automatizarea industrială
şi pentru controlul proceselor industriale,
programare de sisteme de control electronic
pentru procesul de fabricaţie şi pentru testarea
produselor fabricate, proiectare, analiză, testare,
updatare, mentenanţă (service) şi consultanţă
pentru sisteme şi procese de automatizare
industrială, inclusiv pentru sisteme de colectare
de date, servicii de calibrare privind aparatele
electronice, desen industrial asistat de
calculator, proiectare de produse industriale,
proiectare de instrumente, proiectare de sisteme
de măsurare, consultanţă tehnică în materie de

testare, servicii de inginerie pentru proiectarea
de utilaje, dezvoltare de procese industriale,
cercetare ştiinţifică şi industrială, proiectare de
sisteme electronice, servicii de inginerie privind
proiectarea de sisteme electronice.

───────

(210) M 2018 07995
(151) 27/11/2018
(732) SC SANTO TOUR

INTERNATIONAL SRL, STR.
FRUMOASA NR. 2, CAMERA
3, TR. 1, BL. 918, ET. 7, AP.
25, JUDEŢUL IAŞI, IAŞI, IAȘI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Viva Coco

(531) Clasificare Viena: 05.07.06; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, maro,
albastru, alb, negru

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 07996
(151) 27/11/2018
(732) SC ENIGMA TRADING 2000 SRL,

STR. MATEI BASARAB NR.18,
PARTER, CAMERA 1, JUDEŢUL
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

e

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
bunurilor, aranjamente de călătorie. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 07997
(151) 27/11/2018
(732) OLDAGER COM S.R.L., STR.

MAGUREI NR. 5, AP. 15, JUDEȚUL
MUREȘ, TÂRGU MUREȘ, MUREȘ,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

18GYM FITNESS CLUB

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01; 27.07.17; 05.07.13; 29.01.12

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

clase:
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41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2018 07998
(151) 27/11/2018
(732) AMMA QUALITY LEARNING SRL,

STR. GHIOCEI NR. 1, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Qriser

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.21; 26.13.25

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
41. Educație, instruire, divertisment, activitați
sportive și culturale.

───────

(210) M 2018 07999
(151) 27/11/2018
(732) S.C. SIMOS COM S.R.L., STR.

NICU GANE NR. 6, JUDEȚUL
SUCEAVA, FĂLTICENI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

SIMOS

(531) Clasificare Viena: 05.03.14; 05.03.17;
27.05.01; 27.05.17; 27.05.21; 29.01.12

(591) Culori revendicate:verde (Pantone
355C), roșu (Pantone 485C)

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

3. Preparate cosmetice și articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinți nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esențiale, preparate de albire și
alte substanțe de spălare, preparate de curățare,
lustruire, degresare și abrazive.
18. Piele și imitații de piele, piei de animale
și piei brute, bagaje și genți de transport,
umbrele de ploaie și de soare, bastoane, bice,
harnașament și articole de șelărie, zgărzi, lese și
îmbrăcăminte pentru animale.
21. Ustensile și recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit și articole pentru masă,
cu excepșia furculițelor, cuțitelor și lingurilor,
piepteni și bureți, perii, cu excepția pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curățare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepția
sticlei pentru construcții, sticlărie, porțelan și lut.
24. Textile și înlocuitori pentru textile, lenjerie de
uz casnic, perdele din material textil sau plastic.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării și obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și de sport, decorațiuni pentru pomul
de Craciun.
29. Came, pește, păsări de curte și vânat,
extracte din carne, fructe și legume conservate,
congelate, uscate și coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri
și grăsimi alimentare.
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30. Cafea, ceai, cacao și cafea artificială,
orez, tapioca și sago, făină și preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie și produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar,
oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață (apă
înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere brute și neprocesate, grăunțe și
semințe brute și neprocesate, fructe și legume
proaspete, ierburi proaspete, plante și flori
naturale, bulbi, puieți și seminte pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, malț.
32. Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea
băuturilor.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34. Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcții de birou.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
bunurilor, organizarea de călătorii.
43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 08000
(151) 27/11/2018
(732) ROMPETROL DOWNSTREAM

SRL, PIATA PRESEI LIBERE
NR. 35, CITY GATE NORTHERN
TOWER, ETAJ 2, SECTOR 1,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Castigi din mers

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

4. Uleiuri şi unsori industriale, lubrifianţi, produse
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi
materiale pentru iluminat, lumânări şi fitiluri.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 08001
(151) 27/11/2018
(732) BRD GROUPE SOCIETE

GENERALE SA, BD. ION
MIHALACHE NR. 1-7, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011171,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DISTRICT 40 NON-
STOP CULTURAL

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

35. Publicitate, publicitate On-line.
41. Educaţie, instruire, divertisment.

───────

(210) M 2018 08003
(151) 27/11/2018
(732) ASOCIAȚIA CLUBUL DE ARTE

MARȚIALE BUDO-SEISHIN, STR.
PÂNCOTA NR. 9, BL. 11 NORD,
SC. 4, ET. 5, AP. 108, SECTOR
2, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

BUDO SEISHIN-ROMANIA

(531) Clasificare Viena: 03.01.08; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.01.05; 29.01.12

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

clase:
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
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41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 08004
(151) 27/11/2018
(732) ASOCIAŢIA CLUBUL DE ARTE

MARŢIALE BUDO-SEISHIN , STR.
PÂNCOTA NR. 9, BL. 11 NORD,
SC. 4, ET. 5, AP. 108, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
BUDO SEISHIN-ROMANIA

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

25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
28. Jocuri, jucării, articole de gimnastică şi sport,
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 08005
(151) 27/11/2018
(732) SARGON INVEST SRL, CALEA

GIULEŞTI NR. 111, BL. 5, SC. B,
AP. 60, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) MAGOO – INTELLECTUAL
PROPERTY ADVISOR, ȘOS.
BUCUREȘTI – TÂRGOVIȘTE, NR.
11A, SC. A, ET. 1, AP. 4, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

SARGON AUTOMATION

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 27.03.12; 26.01.03; 01.13.01

(591) Culori revendicate:albastru (HEX
#16478C), roşu (HEX #E31F18), alb
(HEX #FEFEFE)

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

7. Dispozitive electronice de comandă pentru
motoare, dispozitive electronice de comandă
pentru maşini-unelte, roboti (masini), braţe
robotizate de uz industrial, maşini-unelte cu
comandă numerică, comenzi pneumatice pentru
masini si motoare, maşini destinate utilizării în
procesul de fabricaţie al circuitelor electrice si
electronice, dispozitive de control al procesului
industrial (pneumatice), dispozitive de control
al procesului industrial (hidraulice), dispozitive
de control al procesului industrial (electronice),
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (mecanice), instrumente pentru
comanda și controlul procesului (hidraulice),
instrumente pentru comanda și controlul
procesului (pneumatice), roboţi pentru masini-
unelte.
9. Echipamente si aparatură electrică şi optică
de masurare, semnalizare, testare şi control
al calităţii, în legatură cu procesele industriale
automatizate, sisteme de colectare de date si
loggere de date pentru controlul industrial, pentru
testarea automată si pentru controlul calităţii,
sisteme industriale de măsurare şi control pentru
procese de fabricaţie şi testare automată a
produselor, aparate electronice de control al
proceselor industriale, aparate de înregistrare
de date, aparate electrice de testare, plăci
de circuite electronice, instrumente electronice
de control, sisteme electronice de comandă
pentru maşini, digitizoare, aparate de control
al proceselor (electronice), senzori electronici,
aparate de testare a andurantei, software pentru
automatizare industrială, aparate pentru
comenzi de automatizare industriaăa, aparate
si instrumente de laborator, instrumente şi
aparate de măsurat, programe de controlare
a proceselor, controlere logice programabile,
aparate de control de la distanţă, aparate pentru
cercetare ştiinţifică si de laborator, aparate
şi simulatoare educaţionale, bancuri de probe
electrice.
42. Furnizor de servicii de aplicații informatice
pentru automatizarea industriala, controlul
proceselor industriale si testarea automata
a produselor, proiectare de placi cu circuite
electrice pentru automatizarea industriala
si pentru controlul proceselor industriale,
programare de sisteme de control electronic
pentru procesul de fabricatie si pentru testarea
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produselor fabricate, proiectare, analiza, testare,
updatare, mentenanta (service) si
consultanta pentru sisteme si procese de
automatizare industriala, inclusiv pentru sisteme
de colectare de date, servicii de calibrare privind
aparatele electronice, desen industrial asistat
de calculator, proiectare de produse industriale,
proiectare de instrumente, proiectare de sisteme
de măsurare, consultanţă tehnică în materie de
testare, servicii de inginerie pentru proiectarea
de utilaje, dezvoltare de procese industriale,
cercetare ştiintifică şi industrială, proiectare de
sisteme electronice, servicii de inginerie privind
proiectarea de sisteme electronice.

───────

(210) M 2018 08006
(151) 27/11/2018
(732) VENDING ZONE SRL, SOS

CHITILEI NR. 3, SECTOR
1, BUCURESTI, 054317,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SELF BISTRO

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

30. Cafea.
35. Servicii de vânzare de băuturi prin magazine
de desfacere cu amănuntul fără personal, servicii
de vânzare de alimente prin magazine de
desfacere cu amănuntul fără personal, servicii de
comerţ.
36. Servicii de schimb valutar, servicii de plată
prin comerț electronic.
43. Restaurante cu autoservire, restaurante
(servirea mesei).

───────

(210) M 2018 08007
(151) 27/11/2018
(732) UNIVERSITATEA ROMÂNO-

AMERICANĂ, BD. EXPOZIŢIEI
NR. 1B, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

UNIVERSITATEA
ROMÂNO-AMERICANĂ

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
29.01.13; 26.11.12; 24.07.23

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2018 08008
(151) 27/11/2018
(732) INNER CHI NATURE SRL,

BD. MAMAIA NR. 284, JUD.
CONSTANŢA, , CONSTANŢA ,
ROMANIA

(740) ALACARTE IP SRL, ALEEA
FETEŞTI NR. 11, BL. F1, SC. C,
AP. 26, SECTOR 3, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
ATOPRIN

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

5. Preparate farmaceutice, medicale și de uz
veterinar, produse igienice pentru medicină,
alimente și substanțe dietetice adaptate pentru
uz medical sau veterinar, alimente pentru
bebeluși, suplimente alimentare dietetice pentru
oameni și animale, plasturi și materiale pentru
pansamente, materiale pentru plombarea dinților
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și pentru mulaje dentare, dezinfectante, produse
pentru distrugerea animalelor dăunătoare,
fungicide, ierbicide.

───────

(210) M 2018 08009
(151) 27/11/2018
(732) SC FOLCLOROFILA SRL, ŞOS.

ŞTEFAN CEL MARE NR. 39,
BL. 32, SC. B, AP. 74, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Folclorofila

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.03.11;
26.04.02; 26.04.03; 05.03.13

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

9. Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă,
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii, suporturi
magnetice de stocare a datelor, discuri de vinil,
compactdiscuri, DVD-uri şi alte suporturi de
înregistrare digitale, echipamente de prelucrare
a datelor şi calculatoare, software pentru
computere, receptoare audio şi video, aparatură
didactică audiovizuală, suporturi de înregistrare
audio, aparate de transmitere a sunetelor,
aparate de înregistrare a sunetelor, aparate de
reproducere a sunetelor.
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte
şi pentru acoperirea capului, tricotaje
(îmbrăcăminte), tricouri cu mânecă scurtă.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou,
informaţii şi consiliere comercială pentru
consumatori, consiliere pentru managementul
afacerilor, marketing, servicii de publicitate,
marketing şi promovare, promovare anunţuri/

oferte, servicii de meditatii, publicitate
online, închirierea minutelor publicitare în
cadrul mediilor de comunicare, închiriere
spaţii publicitare, scrierea textelor publicitare,
promovarea de produse în medii de comunicare
online, servicii de comerţ online, promovarea
afacerilor, promovarea vânzării de articole de
îmbrăcăminte şi articole electronice/produse
tehnice, de birotică, promovare birotică şi
rechizite, materiale educaţionale, promovarea
de evenimente.

───────

(210) M 2018 08010
(151) 27/11/2018
(732) SC LADA CU PESTE SI VIN

SRL, STR. PLT. PETRE D.
IONESCU NR. 51, BL. 7, SC. 1,
AP. 60, CAMERA 1, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC ROMPATENT DESIGN SRL,
STR. TEPES VODA NR. 130, ET. 1,
AP. C1, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

LADA CU PESTE SI VIN

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 06.03.02

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

29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
servicii de furnizare de alimente şi băuturi printr-
un autovehicul, servicii de bar, servicii de bufet
pentru gustări.
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───────

(210) M 2018 08011
(151) 27/11/2018
(732) ALIN-CORNEL MAGDA-

PĂTRAŞCU, STR. MAREŞAL
AVERESCU NR. 77, JUD.
MEHEDINTI,, DROBETA-TURNU
SEVERIN, MEHEDINȚI, ROMANIA

(740) SC RODALL SRL, STR.POLONĂ
NR.115, BL.15, AP.19, SECTOR 1,
BUCURESTI

(540)
PAPICO

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de cofetărie şi gelaterie, plăcintării, patiserii,
servicii de catering, servicii oferite de baruri,
cafenele.

───────

(210) M 2018 08012
(151) 27/11/2018
(732) Concept Apps Development SRL,

BLD. REPUBLICII NR. 19, BL. A4,
ET. 2, AP. 1, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Caraoke

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizare de călătorii.
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 2018 08013
(151) 27/11/2018
(732) Concept Apps Development SRL,

BLD. REPUBLICII NR. 19, BL. A4,
ET. 2, AP. 1, JUDEŢ PRAHOVA,
PLOIEŞTI, PRAHOVA, ROMANIA

(540)
Vamos

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou.
39. Transport, ambalarea şi depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.
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 2018 08014
(151) 27/11/2018
(732) MIHAI CIPRIAN ROGOJAN,

DRUMUL OPALULUI NR. 1-43,
SECTOR 3, CARTIER FELICITY,
BLOC PAUN, SC. A, AP. 12,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
2 GENTS

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

41. Educaţie, furnizare de instruire, divertisment,
activităţi sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 08015
(151) 27/11/2018
(732) REDLACK PROD SRL, STRADA:

GRIGORE IONESCU, NUMAR: 63,
CAMERA 1, BL. T73, SCARA
2, ETAJ 4, APART. 42, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)
MOBINARTA

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

20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08016
(151) 27/11/2018
(732) USKO SERV SRL, STR. SERBOTA

NR. 3, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) NOMENIUS SRL, PIAŢA PACHE
PROTOPOPESCU NR. 1, ETAJ 2,
AP. 6, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
021401, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DELICII PENTRU

NEHOTARATI
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
29. Carne, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri
şi grăsimi alimentare (Solicităm protecţie pentru

întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, tapioca şi sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, produse de patiserie şi produse
de cofetărie, glazuri comestibile, zahăr, miere,
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar,
oţet, sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă (apă
îngheţată) (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
32. Bere, ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri de
fructe, siropuri şi alte preparate pentru fabricarea
băuturilor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, funcţii de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
27/11/2018

(210) M 2018 08018
(151) 27/11/2018
(732) CALIN-HORATIU IOVITA,

STRADA: BLVD. NICOLAE
TITULESCU, NUMAR: 27, BL. D1,
APART. 6, JUDEŢ CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

I Esthetic HUMAN DESIGN

(531) Clasificare Viena: 02.09.14; 27.05.01;
27.05.02

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

40. Tratarea materialelor (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 08019
(151) 27/11/2018
(732) SAMER TN S.R.L., SAT AFUMAŢI,

STR. LINIA DE CENTURĂ NR.
17, SPAŢIUL COMERCIAL NR.
227 SITUAT IN HALA C DIN
COMPLEXUL CHINA TOWN,
JUDEŢ ILFOV, AFUMAŢI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)

TAGHDIS Porcelain Co.

(531) Clasificare Viena: 02.01.22; 04.03.07;
27.05.17; 27.05.01; 27.05.02

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

21. Sticlă brută sau semiprelucrată ( cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie respectiv:
vaze, carafe, ghivece de flori, căni, veselă,
farfurii, borcane, vase pentru fructe, damigene,
butelci, dopuri de sticlă, obiecte decorative
(figurine, statuete) din sticlă.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou, servicii de import-
export, regruparea la un loc în avantajul terţilor
a diverselor produse în mod special a celor
solicitate în clasa 21 (exceptând transportul),
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod prin magazine en
gros sau en detail, prin cataloage de vânzare prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
prin intermediul site-urilor web, prin intermediul
caselor de comenzi şi prin intermediul emisiunilor
de teleshopping.

───────
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(210) M 2018 08020
(151) 27/11/2018
(732) AHMAD SINAN, STR. DOAMNA

GHICA NR.8, BL. 3BIS, SC.1,ET.2,
AP.7, SECTOR 2, BUCURESTI,
BUCURESTI, RO, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
CLAUDIA MONICA FRISCH, ŞOS.
PANTELIMON, NR.243, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, 021608

(540)
AIR TIME

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

5. Produse pentru odorizarea şi purificarea
aerului.
35. Servicii de import-export, regruparea în
avantajul terţilor a diverselor produse, în mod
special a celor solicitate în clasa 5 (cu excepţia
transportului lor) permiţând consumatorilor să
le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod
prin magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă, prin
mijloace electronice, prin intermediul site-urilor
web, prin intermediul caselor de comenzi şi prin
intermediul emisiunilor de teleshoping.

───────

(210) M 2018 08021
(151) 27/11/2018
(732) DRAGOMIR FLORIN COSTIN

PERSOANA FIZICĂ AUTORIZATĂ,
STR. BUŞTENI NR. 14, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

FIX your BODY

(531) Clasificare Viena: 02.03.08; 02.03.24;
27.05.17

(591) Culori revendicate:negru (Pantone
5467), gri (Pantone 5487)

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────
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(210) M 2018 08022
(151) 27/11/2018
(732) DEA NOX SECURITY S.R.L.,

STRADA: B-DUL MUNCII, NUMAR:
18, BL CORP A, ET. 4(PARTIAL),
CAMERA11,JUDET: CLUJ, CLUJ
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

(540)

DEA NOX SECURITY DNS

(531) Clasificare Viena: 23.01.01; 24.01.01;
27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

clase:
45. Servicii personale și sociale oferite de către
terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

───────


