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Cereri Mărci publicate în 08/03/2018
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2018 01347 01/03/2018 GHIURCA PETRU ÜBP

2 M 2018 01348 01/03/2018 DEICANTO SRL ISABELLA BOUTIQUE HOTEL

3 M 2018 01349 01/03/2018 ATO PROTECTION SRL ATO PROTECTION

4 M 2018 01350 01/03/2018 COSMIN MIRCEA POSTOLE
GEORGE ADRAGAI

BERMAN COFFEE

5 M 2018 01351 01/03/2018 SERVICII PUBLICE PODARI
SRL

S.P.S. SERVICIUL DE
PROTECTIE SI SIGURANTA
PODARI SERVICII PUBLICE
PODARI

6 M 2018 01352 01/03/2018 SC CRAMA LA SALINA SRL CRAMA LA SALINA

7 M 2018 01353 01/03/2018 SC CRAMA LA SALINA SRL ISSA

8 M 2018 01354 01/03/2018 SC ECOMBRAINS ADS SRL THE 1% CLUB

9 M 2018 01355 01/03/2018 SC CRAMA LA SALINA SRL SATYR

10 M 2018 01356 01/03/2018 SC ECOMBRAINS ADS SRL ECOMHACKERS

11 M 2018 01357 01/03/2018 MIHAI GRIGORAS Mad Monkeyz

12 M 2018 01358 01/03/2018 ȘERBAN TALPOȘ-NICULESCU CONFIDENT dr talpos

13 M 2018 01359 01/03/2018 ASCENDIS CONSULTING
S.R.L.
CO-FACTOR PERFORMANCE
MANAGEMENT S.R.L.

CODE OF TALENT

14 M 2018 01361 01/03/2018 CALIN-SEBASTIAN CRISAN
CLUBUL SPORTIV ATLETIC
CLUJ

IT AND INNOVATION RUN

15 M 2018 01362 01/03/2018 SC ALSIM MEAT
DISTRIBUTION SRL

ALSIM alege gustul

16 M 2018 01363 01/03/2018 Beatrice Stoicovici Designer Floral Profesionist

17 M 2018 01364 01/03/2018 BOGDAN-ADRIAN BECIU
MARIAN-DANIEL ALEXANDRU

JAP JAP

18 M 2018 01366 01/03/2018 ERTEC IDEAL GRUP SRL ERTEC cash & carry

19 M 2018 01367 01/03/2018 COCA-COLA HBC ROMANIA
SRL

#LaTINEri ESTEPUTEREA

20 M 2018 01368 01/03/2018 COCA-COLA HBC ROMANIA
SRL

#LaTINEri ESTEPUTEREA
#DescoperăDezvoltăReuşeste

21 M 2018 01369 01/03/2018 STOUT ORECONST S.R.L. iAdministrator
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2018 01370 01/03/2018 ASOCIATIA PHILSON YOUNG, BMI BUCHAREST MUSIC

INSTITUTE

23 M 2018 01371 01/03/2018 GABRIEL BUZNA glasul Aradului

24 M 2018 01372 01/03/2018 GABRIEL BUZNA GLSA.RO

25 M 2018 01373 01/03/2018 ADRIAN NICOLAE HUTU STICLĂRIA

26 M 2018 01375 01/03/2018 AGPC IMPORT HOUSE SRL DRAMSYLVANIA

27 M 2018 01376 01/03/2018 SC RESITEX GROUP SRL RESITEX UNIQUE DECOR FOR
UNIQUE HOMES

28 M 2018 01377 01/03/2018 SILVIU COSMIN ȚINTARU dentcare

29 M 2018 01379 01/03/2018 CRISTIAN-ALEXANDRU
TUDOR

SKY FARM

30 M 2018 01380 01/03/2018 PROFI ROM FOOD SRL PITĂ DOMNEASCĂ

31 M 2018 01381 01/03/2018 Farmer Group Hellas SRL ELIA

32 M 2018 01382 01/03/2018 LOGITRADE S.R.L. BALDINI
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(210) M 2018 01347
(151) 01/03/2018
(732) GHIURCA PETRU, STR.

SOIMILOR NR. 23, JUDEŢUL
MUREŞ, TARNAVENI, MUREȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA PFA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)

ÜBP

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.03; 14.01.07; 15.07.04;
15.07.11

(591) Culori revendicate:verde închis, verde
deschis, alb

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

6. Materiale metalice pentru edificare şi
construcţii, construcţii transportabile metalice,
cabluri şi fire neelectrice din metale comune, mici
articole de fierărie, containere metalice pentru
depozitare sau transport, tevi, tuburi, furtunuri,
garnituri pentru acestea, supape, conducte din
metal, suporturi metalice de conducte, valve
metalice, racorduri metalice, coliere metalice
de prindere, conectori metalici de imbinari
pentru conducte şi tevi, armaturi metalice, coturi
din metal, mansoane de conducte din metal,
colectoare metalice pentru conducte.
11. Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de refrigerare,
de uscare, de ventilare, de distribuire a apei
şi de uz sanitar, instalaţii sanitare, instalaţii de
alimentare cu apă, echipamente de salubritate,
instalaţii de saună, instalaţii de purificare pentru
canalizare, instalaţii de conducte cu apa,
instalaţii de încălzire, instalaţii pentru încălzirea
apei, instalaţii de distribuire a apei, instalaţii de
purificare a apei, instalaţii de udare automată,
instalaţii de dedurizare a apei, accesorii pentru

───────

(210) M 2018 01348
(151) 01/03/2018
(732) DEICANTO SRL, STR. OLTULUI

NR. 5, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTUL GHEORGHE, 520027,
COVASNA, ROMANIA

(540)
ISABELLA BOUTIQUE HOTEL

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────

17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi înlocuitori ai acestor materiale, neprocesate
şi semiprocesate, materiale plastice şi răşini
extrudate destinate utilizării în producţie, ţevi,
tuburi şi furtunuri flexibile, nu din metal,
conducte, supape şi fitinguri pentru conducte,
racorduri nemetalice, coturi nemetalice pentru
ţevi şi conducte, materiale nemetalice de
ranforsare pentru conducte şi ţevi, materiale
de călăfătuire, etanşare şi izolare, corpuri
de etanşare pentru îmbinări, garnituri, bandă
izolatoare, garnituri de etanşare, chit, mansoane
de conducte, materiale şi articole izolante şi
opritoare, dopuri, capace, inele de cauciuc,
ventile din cauciuc.

instalaţii sanitare, accesorii pentru instalaţii de
alimentare cu apă, accesorii de reglare şi
siguranţă pentru instalaţii de apa şi gaz, fitinguri,
armături pentru instalaţiile din baie, ţevi pentru
apă şi gaz, robinete, racorduri pentru conducte,
conducte  (componente  ale  instalaţiilor 
sanitare), ţevi  (tuburi)  de  boiler  pentru 
instalaţiile  de încălzire,  filtre  pentru  uz 
industrial  sau casnic, vane pentru controlarea 
nivelului în rezervoare.

19. Materiale de construcţie nemetalice, asfalt,
smoală şi bitum, construcţii transportabile
nemetalice, monumente nemetalice, materiale şi
elemente de construcţii şi edificare, nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii.
20. Dispozitive de fixare pentru ţevi, conectori şi
suporturi, nu din metal.
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(210) M 2018 01349
(151) 01/03/2018
(732) ATO PROTECTION SRL, STR.

ORHIDEELOR NR. 30F, PARTER,
CAMERA NR. 1, AP. 61, SAT
DUDU, COMUNA CHIAJNA,
JUDEŢUL ILFOV, CHIAJNA, ILFOV,
ROMANIA

(540)

ATO PROTECTION

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 24.01.09; 24.01.15; 03.01.16;
03.01.01

(591) Culori revendicate:galben, albastru,
negru

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2018 01350
(151) 01/03/2018
(732) COSMIN MIRCEA POSTOLE,

DRM. FUNIGENILOR NR.
32-36, BL. C1, SC. B, ET. 2, AP.
25, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
GEORGE ADRAGAI, CALEA
VITAN NR. 58, ET. 1, AP. 9,
SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BERMAN COFFEE

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.18; 11.03.04

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

clase:
30. Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi
cofetărie, îngheţată comestibilă, miere, sirop de
melasă, drojdie, praf de copt, sare, muştar, oţet,
sosuri (condimente), mirodenii, gheaţă.
43. Servicii de alimentaţie publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2018 01351
(151) 01/03/2018
(732) SERVICII PUBLICE PODARI SRL,

STR. DUNĂRII NR. 67, JUDEŢUL
DOLJ, PODARI, 207465, DOLJ,
ROMANIA

(540)

S.P.S. SERVICIUL DE
PROTECTIE SI SIGURANTA

PODARI SERVICII
PUBLICE PODARI

(531) Clasificare Viena: 01.01.05; 01.11.08;
03.01.01; 03.01.24; 09.01.10; 21.03.21;
23.01.01; 26.01.15; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

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

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

45. Servicii de pază.
───────

(210) M 2018 01352
(151) 01/03/2018
(732) SC CRAMA LA SALINA SRL, STR.

DEALUL VIILOR NR. 10, JUDEŢUL
CLUJ, TURDA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

(531) Clasificare Viena: 07.01.01; 07.01.09;
07.01.24; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 167
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
14. Brelocuri, amulete, monede, gablonţuri
(bijuterii), portchei decorative.
16. Broşuri, fluturaşi publicitari, bilete (tichete),
felicitări, calendare, fotografii, plicuri (papetărie),
carduri, carduri cadou (tipărite) de plată, carduri
promoţionale (tipărite), carduri (tipărite) de
fidelitate, carduri (tipărite) de abonament, semne
de carte, carneţele de notiţe, afişe, cutii din
carton sau hârtie, instrumente de scris, reviste
(publicaţii periodice), ziare, invitaţii (papetărie),
plase din hârtie, cataloage, pancarte din carton
sau hârtie, poster, tipărituri, etichete din hârtie.
18. Piele şi imitaţii din piele, geamantane,
valize, poşete, genţi de mână, umbrele, umbrele
de soare, bastoane, eşarfe pentru transportul
copiilor mici, port-bebe, saci de plajă, portofele,
ghiozdane, serviete, plase pentru cumpărături,
îmbrăcăminte pentru animale, rucsacuri, genţi de
cumpărături pe roţi.
25. Tricouri, pulovere, hanorace, uniforme,
veste, şepci (articole pentru acoperirea capului),
pălării, pălării din hârtie, halate de baie,

  CRAMA LA SALINA
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papuci de baie, eşarfe, baticuri, saluri, obiecte
promoţionale (îmbrăcăminte).
31. Struguri proaspeţi, butaşi de viţă de vie, tufe
de struguri, tulpini de struguri.
32. Vinuri nealcoolice, must de struguri, cidru
non-alcoolic.
33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii),
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
35. Regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
alcoolice şi anume vinuri şi băuturi spirtoase,
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazinele en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web,
prezentare de produse, târguri şi expoziţii
cu caracter publicitar şi comercial, servicii
import-export, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale.
39. Servicii de îmbuteliere, depozitare şi livrare
de vinuri şi băuturi spirtoase.
40. Producţie pentru terţi de vinuri şi băuturi
alcoolice, cu excepţia berii.
41. Organizare de petreceri, de evenimente
muzicale, organizare de evenimente pentru
divertisment, divertisment de tipul degustărilor
de vinuri, evenimente de degustări de vinuri în
scopuri educative, organizare de divertisment
pentru nunţi.
43.  Servicii de bar, restaurante, cafenele,
servicii de degustare de vinuri (furnizare de
băuturi).
44. Cultivarea de struguri pentru producerea
vinului (servicii de agricultură).

───────

(210) M 2018 01353
(151) 01/03/2018
(732) SC CRAMA LA SALINA SRL, STR.

DEALUL VIILOR NR. 10, JUDEŢUL
CLUJ, TURDA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

ISSA

(531) Clasificare Viena: 27.05.09; 27.05.10;
29.01.07

(591) Culori revendicate:(Pantone 167)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
respectiv: vin, vinuri spumante, vinuri roze, vinuri
dulci, vinuri de masă, vinuri neacidulate, coniac,
bitter, cidru, digestive (lichioruri şi spirturi),
băuturi alcoolice care conţin fructe, vodcă,
whisky.
35. Regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
alcoolice şi anume vinuri şi băuturi spirtoase,
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazinele en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web,
prezentare de produse, târguri şi expoziţii
cu caracter publicitar şi comercial, servicii
import-export, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale.

───────
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(210) M 2018 01354
(151) 01/03/2018
(732) SC ECOMBRAINS ADS SRL,

STR. AV. PETRE CREŢU NR.
1A, CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

THE 1% CLUB

(531) Clasificare Viena: 24.17.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.24; 27.07.11

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

9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton, 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 învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────
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(210) M 2018 01355
(151) 01/03/2018
(732) SC CRAMA LA SALINA SRL, STR.

DEALUL VIILOR NR. 10, JUDEŢUL
CLUJ, TURDA, CLUJ, ROMANIA

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

(540)

SATYR

(531) Clasificare Viena: 02.01.03; 02.01.23;
04.05.15; 26.01.14; 26.01.15; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.07

(591) Culori revendicate:maro (Pantone 167)
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
33. Băuturi alcoolice, cu excepţia berii,
respectiv: vin, vinuri spumante, vinuri roze, vinuri
dulci, vinuri de masă, vinuri neacidulate, coniac,
bitter, cidru, digestive (lichioruri şi spirturi),
băuturi alcoolice care conţin fructe, vodcă,
whisky.
35. Regruparea în avantajul terţilor a băuturilor
alcoolice şi anume vinuri şi băuturi spirtoase,
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le achiziţioneze
cât mai comod, prin magazinele en gros sau
en detail, prin cataloage de vânzare, prin
corespondenţă sau prin mijloace electronice,
respectiv prin intermediul site-urilor web,
prezentare de produse, târguri şi expoziţii
cu caracter publicitar şi comercial, servicii
import-export, servicii de publicitate, marketing
şi promovare, realizare de reclame, anunţuri
publicitare, publicitate online, promoţii, informaţii
comerciale.

(210) M 2018 01356
(151) 01/03/2018
(732) SC ECOMBRAINS ADS SRL,

STR. AV. PETRE CREŢU NR.
1A, CAMERA 2, ET. 1, SECTOR
1, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

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

(540)

ECOMHACKERS

(531) Clasificare Viena: 18.01.19; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.12

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

clase:
9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
16. Hârtie, carton, 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 învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere

───────
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tipografice, forme de tipar (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
38. Telecomunicaţii (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
42. Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferente,
servicii de analiză şi cercetare industrială,
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor şi persoanelor, servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru
satisfacerea unor nevoi individuale (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii incluse
în această clasă conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01357
(151) 01/03/2018
(732) MIHAI GRIGORAS, STR.

COSTACHE NEGRI BL. A7, SC. A,
AP. 4, JUDEŢUL BACĂU, TÂRGU
OCNA, BACĂU, ROMANIA

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

(540)
Mad Monkeyz

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2018 01358
(151) 01/03/2018
(732) ȘERBAN TALPOȘ-NICULESCU,

CAL. ARADULUI NR. 18, SC.
B, AP.1, JUDEȚUL TIMIS,
TIMIȘOARA, TIMIȘ, ROMANIA

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

(540)

CONFIDENT dr talpos

(531) Clasificare Viena: 27.03.15; 27.05.01;
27.05.02; 29.01.13

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

clase:
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de igienă şi înfrumuseţare pentru oameni
sau pentru animale, servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────
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(210) M 2018 01359
(151) 01/03/2018
(732) ASCENDIS CONSULTING S.R.L.,

(540)

CODE OF TALENT

(531) Clasificare Viena: 26.11.08; 26.11.12;
27.03.15; 27.05.01; 27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, albastru
(Pantone 299C)

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum
și servicii de cercetare și de creație,
referitoare la acestea, servicii de analiză și
cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.

───────

(210) M 2018 01361
(151) 01/03/2018
(732) CALIN-SEBASTIAN CRISAN, STR.

UNIRII NR. 3, AO. 11, JUDEȚUL
CLUJ, CLUJ-NAPOCA, CLUJ,
ROMANIA
CLUBUL SPORTIV ATLETIC
CLUJ, STR. SESUL DE SUS NR.
176, SC. I, ET. 1, AP. 8, JUDEȚUL
CLUJ, SAT FLOREȘTI, CLUJ,
ROMANIA

(540)
IT AND INNOVATION RUN

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, organizarea de competiții
sportive.

───────

(210) M 2018 01362
(151) 01/03/2018
(732) SC ALSIM MEAT DISTRIBUTION

SRL, LOCALITATEA DUMBRĂVENI
NR. 2153, JUDEȚUL SUCEAVA,
LOC. DUMBRĂVENI, SUCEAVA,
ROMANIA

(540)

ALSIM alege gustul

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 02.01.11;
08.05.02; 25.01.19; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.15

(591) Culori revendicate:alb, roșu, auriu,
vișiniu, gri, negru, roz

STR. ION IONESCU DE LA
BRAD, NR. 2B, COMPLEXUL DE
BIROURI ''GABRIELLE CENTER'',
TRONSON 1, CAMERA 2, SECTOR
1, BUCUREŞTI, ROMANIA
CO-FACTOR PERFORMANCE
MANAGEMENT S.R.L., BD.
PRIMAVERII NR. 51, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 011973,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

29. Carne, peşte, păsări şi vânat, extracte de
carne, fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite, jeleuri, dulceţuri, compoturi,
ouă, lapte şi produse lactate, uleiuri şi grăsimi
comestibile.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
39. Transport, ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizare de călătorii.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01363
(151) 01/03/2018
(732) Beatrice Stoicovici, ȘOS.

COLENTINA NR. 49, BL. OD 46,
AP. 15, SECTOR 4, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Designer Floral Profesionist

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
31. Decorațiuni florale (naturale).
41. Servicii educaționale în domeniul designului,
formare în domeniul designului (instruire).
42. Servicii de design pentru centre comerciale.
44. Servicii de aranjament floral, servicii de
amenajare a aranjamentelor florale pentru
interiorul clădirilor.

───────

(210) M 2018 01364
(151) 01/03/2018
(732) BOGDAN-ADRIAN BECIU, STR.

PETRE NEGULESCU NR. 4,
JUDEȚUL PRAHOVA, PLOIEȘTI,
PRAHOVA, ROMANIA
MARIAN-DANIEL ALEXANDRU,
STR. VRANCEI NR. 7, JUDEȚUL
PRAHOVA, PLOIEȘTI, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)
JAP JAP

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

43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────

(210) M 2018 01366
(151) 01/03/2018
(732) ERTEC IDEAL GRUP SRL, B-DUL

VOLUNTARI NR. 86, COMPLEX
COMERCIAL SMART EXPO
CONSTRUCT, PAVILION FLORA,
BIROUL NR. 7, JUDEŢ ILFOV
, VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

ERTEC cash & carry

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.02; 26.01.16; 26.01.18; 01.11.08;
26.02.05

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2018 01367
(151) 01/03/2018
(732) COCA-COLA HBC ROMANIA SRL,

ŞOSEAUA BUCUREŞTI NORD
NR. 10, GLOBAL CITY BUSINESS
PARK, CLĂDIREA O23, JUD.
ILFOV
, VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3 ,AP. 13, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

#LaTINEri ESTEPUTEREA

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.09;
27.05.10; 24.17.25; 19.07.01; 19.07.17

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

clase:
16. Articole de papetărie şi accesorii educative
(tipărituri), hârtie şi carton, buletine informative,
reviste (publicaţii periodice), material didactic
(cu excepţia aparatelor), fise cu informaţii,
publicaţii imprimate, sacoşe şi articole pentru
ambalare, împachetare şi depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, produse din hârtie de unică
folosinţă, materiale pentru filtrare din hârtie,
suporturi pentru bani, obiecte de artă şi figurine
din hârtie şi carton şi machete arhitectonice,
cărţi educative, materiale educative tipărite,
reviste generaliste, pliante, broşuri, materiale
imprimate, panouri publicitare din hârtie, postere
din hârtie, afişe publicitare, agende, bannere din
hârtie, caiete, calendare, embleme imprimate,
felicitări, fluturaşi publicitari, fotografii.
24. Produse textile şi înlocuitori ai acestora,
bannere din material textil sau plastic, batiste
din material textil, decoraţiuni de perete,
etichete textile imprimate, insigne fabricate din
material textil, materiale adezive sub formă de
autocolante (textile), etichete din materiale textile
pentru prindere pe haine şi lenjerie, perdele din
materiale textile sau din materiale plastice, feţe
de masă, produse textile pentru bucătărie şi

masă, şervete de masă (cu excepţia celor din
hârtie).
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălţăminte.
32. Bere şi produse de bere, băuturi
carbogazoase aromatizate, sucuri, ape, siropuri
şi alte preparate pentru producerea băuturilor.

39. Ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
transport şi livrare de bunuri, transport de marfă
şi cargo şi servicii de debarasare, servicii de
stocare în camere frigorifice, depozitare de
containere, închirieri de containere, închirierea
de congelatoare, depozitarea mărfurilor,
depozitare de produse, ambalare de articole
pentru transport, servicii de ambalare.
41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive, organizare de competiţii, turnee
sportive, evenimente recreative, spectacole,
publicare de afişe, broşuri, reviste, publicarea
de materiale multimedia online, organizare de
programe de instruire pentru tineri, activităţi
culturale.

───────

35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi
a presei, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
informare comercială a consumatorilor, comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuirea de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, organizare
de promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii
de marketing, dezvoltare şi organizare de
campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare
de date, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasele 16, 24, 25, 32.
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(210) M 2018 01368
(151) 01/03/2018
(732) COCA-COLA HBC ROMANIA SRL,

ŞOSEAUA BUCUREŞTI NORD
NR. 10, GLOBAL CITY BUSINESS
PARK, CLĂDIREA O23, JUD.
ILFOV
, VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(740) COSMOVICI ŞI ASOCIAŢII SRL,
STR. TACHE IONESCU NR. 5, ET.
3 ,AP. 13, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.09;
27.05.10; 24.17.25; 19.07.01; 19.07.17

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

clase:
16. Articole de papetărie şi accesorii educative
(tipărituri), hârtie şi carton, buletine informative,
reviste (publicaţii periodice), material didactic
(cu excepţia aparatelor), fise cu informaţii,
publicaţii imprimate, sacoşe şi articole pentru
ambalare, împachetare şi depozitare din hârtie,
carton sau plastic, materiale şi mijloace pentru
decorare şi artă, produse din hârtie de unică
folosinţă, materiale pentru filtrare din hârtie,
suporturi pentru bani, obiecte de artă şi figurine
din hârtie şi carton şi machete arhitectonice,
cărţi educative, materiale educative tipărite,
reviste generaliste, pliante, broşuri, materiale
imprimate, panouri publicitare din hârtie, postere
din hârtie, afişe publicitare, agende, bannere din
hârtie, caiete, calendare, embleme imprimate,
felicitări, fluturaşi publicitari, fotografii.
24. Produse textile şi înlocuitori ai acestora,
bannere din material textil sau plastic, batiste
din material textil, decoraţiuni de perete,
etichete textile imprimate, insigne fabricate din
material textil, materiale adezive sub formă de
autocolante (textile), etichete din materiale textile
pentru prindere pe haine şi lenjerie, perdele din
materiale textile sau din materiale plastice, feţe
de masă, produse textile pentru bucătărie şi

masă, şervete de masă (cu excepţia celor din
hârtie).
25. Articole pentru acoperirea capului, articole
de îmbrăcăminte, articole de încălţăminte.
32. Bere şi produse de bere, băuturi
carbogazoase aromatizate, sucuri, ape, siropuri
şi alte preparate pentru producerea băuturilor.
35. Servicii de publicitate, marketing şi
promovare, servicii de relaţii cu publicul,
prezentări de produse şi servicii de afişare
a produselor, servicii de târguri comerciale şi
de expoziţii comerciale, servicii de fidelizare,
motivare şi recompensare, închiriere spaţiu
publicitar, închirierea minutelor publicitare şi
a presei, distribuirea de materiale publicitare,
de marketing şi materiale promoţionale,
servicii de asistenţă şi consultanţă pentru
publicitate, marketing şi promovare, servicii de
informare comercială a consumatorilor, comerţ
cu amănuntul şi cu ridicata, vânzare prin
licitaţie publică, administrare a programelor
de stimulare pentru promovarea vânzărilor,
pregătirea şi distribuirea reclamelor, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii pentru terţi prin
distribuirea de materiale tipărite şi organizarea
de concursuri promoţionale, servicii publicitare
privind vânzarea de bunuri mobile, servicii de
vânzare cu amănuntul şi cu ridicata, organizare
de promoţii prin mijloace audiovizuale, campanii
de marketing, dezvoltare şi organizare de
campanii promoţionale, publicitate online,
servicii de comenzi online, publicare de materiale
publicitare online, servicii online de prelucrare
de date, toate aceste servicii în legătură cu
produsele din clasele 16, 24, 25, 32.
39. Ambalarea şi depozitarea mărfurilor,
transport şi livrare de bunuri, transport de marfă
şi cargo şi servicii de debarasare, servicii de
stocare în camere frigorifice, depozitare de
containere, închirieri de containere, închirierea
de congelatoare, depozitarea mărfurilor,
depozitare de produse, ambalare de articole
pentru transport, servicii de ambalare.
41. Servicii educative, de divertisment şi
sportive, organizare de competiţii, turnee
sportive, evenimente recreative, spectacole,
publicare de afişe, broşuri, reviste, publicarea
de materiale multimedia online, organizare de
programe de instruire pentru tineri, activităţi
culturale.

───────

#LaTINEri ESTEPUTEREA
#DescoperăDezvoltăReuşeşte
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(210) M 2018 01369
(151) 01/03/2018
(732) STOUT ORECONST S.R.L., BD.

FERDINAND I NR. 97, BL. P17,
SC. A, ET. 10, AP. 20, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

iAdministrator

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.07; 02.01.23

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

35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2018 01370
(151) 01/03/2018
(732) ASOCIATIA PHILSON YOUNG,,

STR. VESPASIAN NR. 26,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 010924,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

BMI BUCHAREST
MUSIC INSTITUTE

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.22; 26.11.08; 16.01.13; 22.01.05;
22.01.21

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

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

(210) M 2018 01371
(151) 01/03/2018
(732) GABRIEL BUZNA, STR. BOGDAN

VOIEVOD NR. 28, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL, STR. URANUS, NR. 1,
BLOC.1, SCARA B, ETAJ 2, AP.11,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(540)

glasul Aradului

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.09; 27.05.10

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

clase:
16. Hârtie şi carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie şi articole de birou, cu excepţia
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen şi materiale pentru artişti,
pensule, materiale didactice şi de instruire
(cu excepţia aparatelor), foi, folii şi pungi din
material plastic pentru împachetare şi ambalare,
caractere şi clişee tipografice.

───────

─────
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(210) M 2018 01372
(151) 01/03/2018
(732) GABRIEL BUZNA, STR. BOGDAN

VOIEVOD NR. 28, JUD. ARAD,
ARAD, ARAD, ROMANIA

(740) SC INTELECTUAL TRADEMARKS
SRL , STR. URANUS NR. 1, BL.
1, SC. B, ET. 2, AP. 11, JUD.
BRAŞOV, BRAŞOV, 500361,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)
GLSA.RO

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

16. Hârtie și carton, produse de imprimerie,
articole pentru legătorie, fotografii, articole de
papetărie și articole de birou, cu excepția
mobilei, adezivi pentru papetărie sau menaj,
materiale de desen și materiale pentru artiști,
pensule, materiale didactice și de instruire
(cu excepția aparatelor), foi, folii și pungi din
material plastic pentru împachetare și ambalare,
caractere și clișee tipografice.

───────

(210) M 2018 01373
(151) 01/03/2018
(732) ADRIAN NICOLAE HUTU, STR.

BISTREI NR. 11, JUD. TIMIȘ,
TIMIȘOARA, 300320, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)
STICLĂRIA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2018 01375
(151) 01/03/2018
(732) AGPC IMPORT HOUSE SRL, STR.

CETULUI NR. 489, JUD. ARGEȘ,
COMUNA BRADU, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
DRAMSYLVANIA

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
───────

(210) M 2018 01376
(151) 01/03/2018
(732) SC RESITEX GROUP SRL, STR.

IULIU MANIU, BL. 6, AP. 8, JUD.
HUNEDOARA, DEVA, 330058,
HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

RESITEX UNIQUE DECOR
FOR UNIQUE HOMES

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.12

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

clase:
24. Textile și înlocuitori de textile, lenjerie de
casă, perdele din materiale textile sau plastice.

───────

(210) M 2018 01377
(151) 01/03/2018
(732) SILVIU COSMIN ȚINTARU, STR.

MIORIȚEI NR. 31, BL. 31, ET. 5, AP.
22, JUD. BACĂU, BACĂU, 600241,
BACĂU, ROMANIA

(540)
dentcare

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

44. Servicii medicale.
───────
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(210) M 2018 01379
(151) 01/03/2018
(732) CRISTIAN-ALEXANDRU TUDOR,

STR. FN NR. 54, COM. GORGOTA,
JUD. PRAHOVA, FINARI,
PRAHOVA, ROMANIA

(740) KEYPI - AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. TURDA NR. 127, BL. 2,
SC. C, AP. 91, PARTER, SECTOR
1, BUCUREŞTI

(540)

SKY FARM

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.03

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

31. Produse agricole, horticole şi forestiere,
boabe şi seminţe crude şi neprelucrate, fructe
şi legume proaspete, plante şi flori naturale, în
special comestibile şi proaspete.
35. Organizarea de evenimente în scop de
afaceri, relaționare şi afaceri comerciale.
41. Organizare, planificare şi coordonare de
evenimente şi alte activităţi de divertisment
sau recreative, individuale, de grup sau
pentru persoane juridice, pentru timp liber
sau pentru afaceri, organizarea de evenimente
în scop de divertisment, cultural, social sau
sportiv, consultanţă referitoare la planificarea de
evenimente festive şi alte evenimente speciale,
organizarea de cursuri şi seminarii, conferinţe şi
simpozioane, ateliere, workshop-uri.

───────

(210) M 2018 01380
(151) 01/03/2018
(732) PROFI ROM FOOD SRL , CALEA

SEVER BOCU NR.31, JUD TIMIS,
TIMISOARA, TIMISOARA, TIMIȘ,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA PFA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)
PITĂ DOMNEASCĂ

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

30. Faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, produse de
brutărie.

───────

(210) M 2018 01381
(151) 01/03/2018
(732) Farmer Group Hellas SRL, ŞOS.

LINIA DE CENTURĂ NR. 2, JUD.
ILFOV, COMUNA ŞTEFĂNEŞTII DE
JOS, ILFOV, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA PFA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)
ELIA

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

29. Măsline conservate, măsline preparate,
pastă de măsline.
31. Măsline crude.

───────
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(210) M 2018 01382
(151) 01/03/2018
(732) LOGITRADE S.R.L., STR.

ZBORULUI NR. 8, SC. A, ET. 7,
AP. 26, JUD. TIMIŞ, TIMISOARA,
TIMIȘ, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
- NEGOMIREANU LIVIA PFA,
ŞOS. NICOLAE TITULESCU NR.
94, BL.14A, SC.4, AP.127, ET. 2,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011146

(540)

BALDINI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
29.01.13; 25.01.19

(591) Culori revendicate:auriu (Pantone
871C), negru, alb

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

25. Articole de imbrăcăminte.
───────



Erată 

Referitor la depozitul M2018/01184, publicat în data de 01.03.2018, se scoate de la 

publicare deoarece plata a fost efectuată incorect. 


