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Cereri Mărci publicate în 01/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 06747 24/09/2019 SC AVI-GIIS SRL OLTENIA DE SUB MUNTE

2 M 2019 06748 24/09/2019 SC AVI-GIIS SRL COCOŞUL DE SUB MUNTE

3 M 2019 06809 24/09/2019 SC NEOGEN SA Upsell

4 M 2019 06810 24/09/2019 RADIO XXI LIBERTY PARADE

5 M 2019 06811 24/09/2019 AUTORITATEA NAȚIONALĂ
PENTRU PROTECȚIA
CONSUMATORILOR

ANPC AUTORITATEA
NAȚIONALĂ PENTRU
PROTECȚIA
CONSUMATORILOR Te
respectă

6 M 2019 06812 24/09/2019 SDX CONCEPT SRL Sdx Market

7 M 2019 06813 24/09/2019 SKY I.G. CORPORATION SRL HO-HO PESCARUL

8 M 2019 06814 24/09/2019 SANDU DĂNUŢ SANDU ȘI ASOCIAȚII

9 M 2019 06815 24/09/2019 DĂNUȚ SANDU SPRITZEROL

10 M 2019 06816 24/09/2019 S.C. CONNA TONY S.R.L. CONNA TONY

11 M 2019 06817 24/09/2019 S.C. SPRING PROD COM
S.R.L.

meat BAZAAR est.2019

12 M 2019 06818 24/09/2019 ANTON NICULAE DAYTONA

13 M 2019 06819 24/09/2019 NICULAE ANTON DAYTONA

14 M 2019 06820 24/09/2019 SPRINT 2001 IMPORT EXPORT
SRL

SPRINT 2001

15 M 2019 06821 24/09/2019 SPRINT CAR DISTRIBUTION
SRL

SPRINT

16 M 2019 06822 24/09/2019 RPG SECURITY CENTER
S.R.L.

RPG SECURITY

17 M 2019 06823 24/09/2019 ce se poarta SRL BLUGZZ.RO

18 M 2019 06824 24/09/2019 MAGDALENA FLORIDRITE
MALONGA

Jolie d'Iris BISTRO GLUTEN
FREE SUGAR FREE

19 M 2019 06825 24/09/2019 GOLDEN AGE PRODUCTION
SRL

MNOM-MNOM Bubble Waffle &
Crêpes

20 M 2019 06826 24/09/2019 CENTRUL CULTURAL MIOVENI Festivalul Național de Teatru
Ludicus

21 M 2019 06827 24/09/2019 SHOPMANIA NET SRL M

22 M 2019 06828 24/09/2019 SC SHOPMANIA NET SRL MerchantPro

23 M 2019 06829 24/09/2019 SC SHOPMANIA NET SRL MerchantPro
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
24 M 2019 06830 24/09/2019 IDEAL HORECA SOLUTIONS

SRL
iDeal HORECA

25 M 2019 06831 24/09/2019 SOMONA-MIRELA
MITRĂNESCU

IMOLEGAL DREPT CĂTRE
CASĂ

26 M 2019 06832 24/09/2019 CENTRUL CULTURAL MIOVENI Luna de Teatru

27 M 2019 06833 24/09/2019 STELA ALEXANDRA
DIMOFTACHE

Mindful Society

28 M 2019 06834 24/09/2019 JORA GRUP SSP SECURITY
SRL

JORA GRUP SSP SECURITY

29 M 2019 06835 24/09/2019 SC LAC DE VERDE GOLF SRL LAC DE VERDE

30 M 2019 06836 24/09/2019 SC SANVINO PROD SRL Endorphine

31 M 2019 06837 24/09/2019 MARIAN PETCU Farmacia Ana-Maria, O farmacie
pentru intreaga familie

32 M 2019 06839 24/09/2019 NICOLAE COCOŞ MAHALAUA VECHE

33 M 2019 06840 24/09/2019 MIHAI CONSTANTIN MANELE NOI

34 M 2019 06841 24/09/2019 PRO TV SRL IMPERIUL LEILOR

35 M 2019 06842 24/09/2019 IONUT ALEXANDRU
FERENDINO

CONSTANTA LIVE

36 M 2019 06843 24/09/2019 ALEXANDRU- MIHAI BUGARIU Limonădăria Nea Tică DACĂ
VIAŢA ŢI-AR DA LĂMÂI, TU CE
AI FACE?

37 M 2019 06844 24/09/2019 SC ZAREA SA ARAD

38 M 2019 06845 24/09/2019 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A.

NET SECURITY

39 M 2019 06847 24/09/2019 TELEKOM ROMANIA
COMMUNICATIONS S.A.

NETSECURITY

40 M 2019 06849 24/09/2019 ARALIA & PORTO SRL IMOGOLD.RO ROMANIA 2019

41 M 2019 06850 24/09/2019 MOBILE TOUCH SRL Mașina Mea

42 M 2019 06851 24/09/2019 S.C.AUTO-TRUCK S.R.L. EX autotruck

43 M 2019 06852 24/09/2019 SC MAPAMOND EVENTS SRL Atelierul de BURGERI

44 M 2019 06853 24/09/2019 IRINA MIHAELA MATRAN
MARIA ROTARU

DERMACALM
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(210) M 2019 06747
(151) 24/09/2019
(732) SC AVI-GIIS SRL, COM.

MIHĂIEŞTI, JUD. VÂLCEA, SAT
STUPAREI, 247388, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

OLTENIA DE SUB MUNTE

(531) Clasificare Viena: 01.03.06; 01.03.15;
19.09.02; 27.05.01; 27.05.02; 27.05.17

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

29. Came, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de târguri cu scop cultural şi
educativ, organizarea de festivaluri şi expoziţii
de obiecte şi artă populară (divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizare de festivaluri cu
specific culinar popular (divertisment).

───────

(210) M 2019 06748
(151) 24/09/2019
(732) SC AVI-GIIS SRL, COM.

MIHĂIEŞTI, JUD. VÂLCEA, SAT
STUPAREI, 247388, VALCEA,
ROMANIA

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

(540)

COCOŞUL DE SUB MUNTE

(531) Clasificare Viena: 03.07.03; 24.15.01;
24.15.11; 27.05.02; 27.05.17

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

29. Came, peşte, păsări de curte şi vânat,
extracte din carne, fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi coapte, jeleuri, gemuri,
compoturi, ouă, lapte, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale,
organizarea de târguri cu scop cultural şi
educativ, organizarea de festivaluri şi expoziţii
de obiecte şi artă populară (divertisment),
organizarea de expoziţii în scopuri culturale
sau educaţionale, organizare de festivaluri cu
specific culinar popular (divertisment).

───────
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(210) M 2019 06809
(151) 24/09/2019
(732) SC NEOGEN SA, STR. TARGULUI

NR. 1, PARTER+ETAJ 1, CORP
B, JUDEŢUL MUREŞ, TARGU
MURES, MUREȘ, ROMANIA

(740) Cabinet Individual Santa
Valentina, STR. KOOS FERENCZ
NR. 21, BL. 21, AP. 44, JUD.
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540382

(540)
Upsell

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

35. Servicii de recrutare personal în domeniul
vânzărilor, managementul resurselor umane,
furnizare de personal în domeniul vânzărilor,
furnizare de personal de vânzări remunerat
pe bază de comision, urmărirea volumului de
vânzări pentru terți, management de personal
din domeniul vânzărilor, servicii de recrutare
de personal în domeniul vânzărilor și al
marketingului, consultanță în domeniul resurse
umane, consultanță în resurse umane pentru
intreprinderi, administrarea resurselor umane și
servicii de recrutare, îndeplinirea funcțiilor unui
departament de resurse umane pentru terți,
leasing de personal, servicii de externalizare
sub formă de intermediere de contracte de
servicii pentru terți, servicii de promovare și
publicitate, promovare a vânzărilor prin mijloace
audiovizuale, servicii de consultanță privind
promovarea de vânzări, servicii de promovare a
vânzărilor pentru terți, optimizarea motoarelor de
căutare pentru promovarea vânzărilor, servicii de
publicitate și de promovare de vânzări, servicii
de administrare a afacerilor pentru prelucrarea
vânzărilor realizate într-o rețea informatică
globală, servicii de intermediere și consultanță
în afaceri în domeniul vânzării de produse și
prestării de servicii.

───────

(210) M 2019 06810
(151) 24/09/2019
(732) RADIO XXI , ŞOSEAUA PIPERA

NR. 46D-46E-48 OREGON
PARK, CLĂDIREA B, PARTER,
SECTOR 2, BUCUREŞTI, 020112,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) ELENA STOICA CABINET
INDIVIDUAL DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ, STR. GHEORGHE
ŞTEFAN NR. 32, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, 013881

(540)
LIBERTY PARADE

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

9. Aparate și echipamente pentru înregistrarea,
stocarea, transmiterea, receptarea sau
reproducerea sunetelor, imaginilor și/sau video,
aparate și echipamente pentru studiouri de
producție cinematografică sau foto, aparate și
echipamente pentru laboratoare de procesare a
imaginii și sunetului.
16. Publicație tipărită, hârtie, carton, produse
de imprimerie, fotografii, albume, calendare,
autocolante, papetărie, materiale pentru
ambalare din hârtie sau carton, clișee.
35. Publicitate, afișare, difuzare de anunțuri
publicitare, publicitate radiofonică, publicitate
televizată, publicitate on-line prin rețea
informatică, închirierea timpului de publicitate
pentru orice mijloc de comunicație, închiriere
de spații publicitare, redactare de texte
publicitare, punere în pagină în scop publicitar,
actualizarea documentațiilor publicitare, difuzare
de materiale publicitare (prospecte, imprimate,
eșantioane), curierat publicitar, prezentarea
produselor prin orice mijloc de comunicație
pentru vânzare cu amănuntul, organizare
de expoziții cu scop comercial sau de
publicitate, demonstrații cu produse, distribuire
de eșantioane, relații publice, servicii de
manechine pentru scopuri comerciale sau
promovarea vânzărilor, gestionarea fișierelor
informatice, culegerea datelor într-un fișier
central, sistematizarea datelor într-un fișier
central, sondaje de opinie, conducerea
profesională a afacerilor artistice, căutare de
sponsorizări, servicii de secretariat, transcriere
de comunicări, prelucrare de texte, reproduceri
de documente, servicii de revistă a presei,
arhivarea pe orice tip de suport a producțiilor de
radio și de televiziune (lucrări de birou).
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38. Difuziune de programe radiofonice,
difuziune de programe de televiziune, difuziune
de programe audiovizuale și de date prin
cablu, comunicații prin rețea de fibre optice,
transmisiuni prin satelit, comunicații prin mijloace
radio electrice și optice, comunicații prin
terminale de calculator, acces la baze de date,
transmisie de mesaje și de imagini asistată
de calculator, mesagerie electronică, servicii de
telecomunicații, de afișare electronică, racordare
prin telecomunicații la o rețea de afișare
electronică, forumuri de discuții pe internet.
39. Informații referitoare la călătorii, transporturi
de persoane și de mărfuri, depozitarea fizică a
suporturilor de date sau a documentelor stocate
electronic, informații referitoare la trafic.
40. Tratament de materiale, servicii de tipărire,
de tipografiere, de înregistrare și de imprimare,
gravură, litografiere, developarea peliculelor,
prelucrarea filmelor.
41. Redactare de scenarii, punere în pagină,
alta decât în scop publicitar, traducere,
subtitrare, compoziție muzicală, producție de
filme, filmare, înregistrare de imagini și sunet,
microfilmare, realizare de reportaje audio-
vizuale, servicii de imagerie numerică, rnontaj de
film, fotografie, reportaje fotografice, montaj de
programe de radio și de televiziune, divertisment,
organizare de evenimente instructiv-educative
și de divertisment, servicii de studiouri de
radio, de televiziune, de film, divertisment
radiofonic, închiriere de înregistrări sonore,
divertisment televizat, producție de spectacole,
reprezentare de spectacole, organizare și dirijare
de concerte, servicii de discotecă, punere
la dispoziție de aparatură karaoke, cluburi
de divertisment sau educative, organizare de
concursuri cu tematică educativă sau de
divertisment, informații referitoare la activități
recreative, informații referitoare la divertisment,
informații referitoare la educație, organizare de
expoziții în scopuri culturale sau educative,
publicare electronică de carte sau de periodice
on-line, închiriere de posturi de radio și
de televiziune, închiriere de camere video,
închiriere de magnetoscoape, închirierea de
aparatură și de
accesorii cinematografice, închiriere de
aparatură de lumini pentru decoruri de teatru sau
pentru studiouri de televiziune, închiriere de filme
cinematografice.
•
42. Servicii de desenatori de artă grafică,
estetică industrială, decorațiuni interioare,
estetică vestimentară, creator de modă,
închiriere de servere web, conversia de date sau
de documente de pe un suport fizic pe un suport

electronic, alte conversii de date și de programe
pentru calculator decât conversia fizică, crearea
și întreținerea de site-uri web, găzduire de site-
uri web.
45. Servicii personale și sociale oferite pentru a
satisface nevoile indivizilor.

───────

(210) M 2019 06811
(151) 24/09/2019
(732) AUTORITATEA NAȚIONALĂ

PENTRU PROTECȚIA
CONSUMATORILOR, BDUL.
AVIATORILOR NR. 72, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ANPC AUTORITATEA
NAȚIONALĂ

PENTRU PROTECȚIA
CONSUMATORILOR

Te respectă

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
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───────

(210) M 2019 06812
(151) 24/09/2019
(732) SDX CONCEPT SRL, STR.

GENERAL NICOLAE MĂGEREANU
NR. 3, JUD. DOLJ, CRAIOVA,
DOLJ, ROMANIA

(540)
Sdx Market

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

9. Aparate și instrumente științifice, pentru
cercetare, de navigare, geodezice, fotografice,
cinematografice, audiovizuale, optice, de
cântărire, de măsurare, de semnalizare, de
detectare, de testare, de verificare, de
salvare și didactice, aparate si instrumente
pentru conducerea, distribuirea, transformarea,
acumularea, reglarea sau comanda curentului
electric, aparate și instrumente pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea sau
procesarea sunetului, imaginilor sau datelor,
suporturi media înregistrate și descărcabile,
software de calculator, suporturi media digitale
sau analogice de înregistrare și de stocare
fără conținut, mecanisme pentru aparate cu
preplată, case de marcat, dispozitive de
calculat, calculatoare și dispozitive periferice de
calculator, costume de scafandru, măști pentru
scafandri, tampoane de urechi pentru scafandri,
cleme nazale pentru scafandri și înotători,
mănuși de scafandru, aparate de respirat sub
apă pentru înot subacvatic, extinctoare.
28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică și sport, decorațiuni (ornamente)
pentru pomul de Crăciun.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 06813
(151) 24/09/2019
(732) SKY I.G. CORPORATION SRL,

COMUNA VETIȘ NR. 436D, JUD.
SATU MARE, SAT OAR, SATU
MARE, ROMANIA

(740) CABINET N.D. GAVRIL SRL, STR.
ŞTEFAN NEGULESCU NR. 6A,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011653

(540)

HO-HO PESCARUL

(531) Clasificare Viena: 03.09.01; 03.09.24;
11.01.04; 27.05.02; 27.05.11

(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, produse alimentare din pește,
extracte de pește, pește, fructe de mare și
moluște, nu vii, pește afumat, uscat, congelat,
marinat, conserve de pește, alimente refrigerate
din pește, pastă de pește, produse tartinabile pe
bază de pește, făină de pește pentru consum
uman, rulouri din pastă de pește (chikuwa), icre
de pește, alge de mare prăjite.
35. Publicitate, conducerea și administrarea
afacerilor, consultanță profesională în afaceri,
servicii de marketing, servicii de promovare,
servicii de comerț și regruparea în avantajul
terților a produselor precum: 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, produse
alimentare din pește, extracte de pește, pește,
fructe de mare și moluște, nu vii, pește
afumat, uscat, congelat, marinat, conserve de
pește, alimente refrigerate din pește, pastă de
pește, produse tartinabile pe bază de pește,
făină de pește pentru consum uman, rulouri
din pastă de pește (chikuwa), icre de pește,
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alge de mare prăjite (cu excepția tranportului)
pentru a permite clienților să le vadă și să
le achiziționeze cât mai comod și prezentarea
acestora pentru vânzare prin toate mijloacele
de vânzare cunoscute, inclusiv online, realizarea
de reclame, anunțuri publicitare, promoții pentru
aceste produse, informații, sfaturi comerciale
și servicii de asistență comercială, servicii de
agenții de import-export cu produse de tipul celor
sus-menționate, organizare de târguri în scopuri
comerciale și/sau de publicitate.

───────

(210) M 2019 06814
(151) 24/09/2019
(732) SANDU DĂNUŢ, STR. CÂMPIA

LIBERTĂŢII NR. 42, BL. B2,
SC. F, ET. 9, AP. 240, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SANDU ȘI ASOCIAȚII

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

45. Servicii juridice, servicii în domeniul
proprietății industriale, servicii în domeniul
proprietății intelectuale, servicii în domeniul
drepturilor de autor, servicii de înregistrare
nume de domenii web, servicii de securitate
pentru protecția bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale, servicii de
arbitraj, mediere, agenții de detectivi, cumpărare
și vindere (servicii juridice) de drepturi de
proprietate industrială și intelectuală.

───────

(210) M 2019 06815
(151) 24/09/2019
(732) DĂNUȚ SANDU, STR. CĂMPIA

LIBERTĂȚII NR. 42, BL. B2,
SC. F, ET. 9, AP. 240, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
SPRITZEROL

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

33. Băuturi alcoolice (cu excepţia berii), vinuri și
produse pe bază de vin.

───────

(210) M 2019 06816
(151) 24/09/2019
(732) S.C. CONNA TONY S.R.L.,

BULEVARDUL LUCIAN BLAGA BL.
94, AP. 4, JUDEŢ ALBA, SEBES,
ALBA, ROMANIA

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

(540)

CONNA TONY

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 24.15.01; 24.15.13

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

clase:
7. Maşini, maşini-unelte, unelte acţionate
electric, motoare, cu excepţia celor pentru
vehiculele terestre, cuplaje şi componente de
transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele
terestre, unelte agricole, altele decât uneltele
acţionate manual, incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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───────

(210) M 2019 06817
(151) 24/09/2019
(732) S.C. SPRING PROD COM

S.R.L., SPL. INDEPENDENTEI
NR. 17, BL. 101, TRONSON 4,
PARTER, SECTOR 5, 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)

meat BAZAAR est.2019

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.07.01

(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, brânză, unt, iaurt şi alte
produse lactate, uleiuri şi grăsimi alimentare
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

───────

(210) M 2019 06818
(151) 24/09/2019
(732) ANTON NICULAE, ŞOS.

BUCUREŞTI NORD NR. 7,
PIPERA, JUDEŢUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)
DAYTONA

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

2. Coloranţi, lacuri şi vopsele, produse pentru
prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului,
materiale pentru vopsit, mordanţi, răşini naturale
în stare brută, metale sub formă de folie sau
pulbere pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi
artă.
3. înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru pâr, pastă de
dinţi.
16. Hârtie carton, tipărituri, articole de legâtorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetârie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan si
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/09/2019

(210) M 2019 06819
(151) 24/09/2019
(732) NICULAE ANTON, ŞOS.

BUCUREŞTI NORD NR. 7, JUDEŢ
ILFOV, VOLUNTARI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

DAYTONA

(531) Clasificare Viena: 01.01.02; 27.05.01;
27.05.04; 29.01.12

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

clase:
16. Hârtie carton, tipărituri, articole de legâtorie,
fotografii, papetărie, adezivi pentru papetârie
sau menaj, materiale pentru artişti, pensule,
maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilierului), material didactic sau
pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
21. .Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite in construcţii), sticlărie, porţelan si
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 06820
(151) 24/09/2019
(732) SPRINT 2001 IMPORT EXPORT

SRL, STR. HORTENSIEI NR.
49 C, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

SPRINT 2001

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.07.02; 26.13.01

(591) Culori revendicate:albastru, portocaliu,
galben, negru

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

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 învăţământ (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
17. Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică
şi produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase, materiale plastice extrudate,
materiale de etanşare, de umplutură, materiale
izolante, ţevi flexibile nemetalice.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 06821
(151) 24/09/2019
(732) SPRINT CAR DISTRIBUTION

SRL, STR. HORTENSIEI NR.
49C, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
SPRINT

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

3. Înălbitori şi alte preparate pentru spălare,
preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi
preparate abrazive, săpunuri, parfumerie, uleiuri
esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de
dinţi.
21. Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie, piepteni şi bureţi, perii, materiale
pentru perii, materiale de curăţare, lână metalică,
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia
sticlei folosite în construcţii), sticlărie, porţelan şi
faianţă.
25. Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
31. Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale brute şi neprocesate, animale vii, fructe
şi legume proaspete, seminţe, plante şi flori
naturale, mâncare pentru animale, malţ.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.

───────

(210) M 2019 06822
(151) 24/09/2019
(732) RPG SECURITY CENTER S.R.L.,

STR. AZUGA NR. 2, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

RPG SECURITY

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
03.01.01; 24.01.01; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu, galben,
albastru închis, albastru deschis

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

37. Construcţii de clădiri, reparaţii, servicii de
instalaţii.
38. Telecomunicaţii.
45. Servicii de securitate pentru protecţia fizică
a bunurilor materiale şi a persoanelor, servicii
personale şi sociale prestate de terţi pentru a
satisface nevoile persoanelor.

───────

(210) M 2019 06823
(151) 24/09/2019
(732) ce se poarta SRL, STR. MIORITEI

NR. 2, AP. 26, JUD. BRĂILA,
BRĂILA, BRĂILA, ROMANIA

(540)
BLUGZZ.RO

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────
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(210) M 2019 06824
(151) 24/09/2019
(732) MAGDALENA FLORIDRITE

MALONGA, STR. D-NA GHICA
NR. 24, BL. 6, SC. 1, ET. 7, AP.
23, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Jolie d'Iris BISTRO GLUTEN
FREE SUGAR FREE

(531) Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 24.03.19

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
7467 C), roşu (Pantone 199 C)

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

30. Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială,
orez, paste şi tăiţei, tapioca şi sago, făină
şi preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie şi produse de cofetărie, ciocolată,
îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri comestibile,
zahăr, miere, melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii, ierburi conservate,
oţet, sosuri şi alte condimente, gheaţă (apă
îngheţată), (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse 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).

───────

(210) M 2019 06825
(151) 24/09/2019
(732) GOLDEN AGE PRODUCTION

SRL, STR. CARAIMAN NR. 1-3,
BL.PF6, SC. A, ET. 3 AP. 7, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANŢA,
CONSTANȚA, ROMANIA

(540)

MNOM-MNOM Bubble
Waffle & Crêpes

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 27.05.01;
27.05.17; 27.05.24; 26.04.18; 26.11.12

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

clase:
30. Făină şi preparate făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă.
35. Regruparea la un loc în avantajul terţilor a
făinii şi preparatelor făcute din cereale, pâine,
produse de patiserie şi cofetărie, îngheţată
comestibilă (exceptând transportul), pentru a
permite consumatorilor să le vadă şi să le
achiziţioneze cât mai comod.

───────

(210) M 2019 06826
(151) 24/09/2019
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

ALEEA ÎNVĂȚĂTOR ALEXANDRU
POPESCU NR. 5, JUD. ARGEŞ,
MIOVENI, 115400, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
Festivalul Național
de Teatru Ludicus

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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41. Educație, instruire, divertisment, activități
sportive și culturale.

───────

(210) M 2019 06827
(151) 24/09/2019
(732) SHOPMANIA NET SRL , STR.

MARASESTI NR.19, ETAJ 3, AP.5,
JUD. PRAHOVA
, PLOIESTI, 100023 , PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.19

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2745 C), verde deschis (Pantone 802
C), verde închis (Pantone 354 C)

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

35. Procesarea administrativă a ordinelor
de achiziţie, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, asistenţă în managementul
afacerilor, furnizarea de informaţii de afaceri
prin intermediul unui site web, compilarea
de informaţii în baze de date computerizate,
compilarea statisticilor, compilarea indexurilor
de informaţii pentru scopuri comerciale sau
publicitare, managementul computerizat al
fişierelor, facturare, publicitate online pe o
reţea de calculatoare, prezentarea produselor
în mediile de comunicare, în scopuri de
comercializare cu amănuntul, optimizare pe
motoarele de căutare pentru promovarea
vânzarilor, sistematizarea informatiilor în baze de
date computerizate, actualizarea şi menţinerea
datelor în bazele de date computerizate,
optimizarea traficului site-urilor web, indexare
web pentru scopuri comerciale sau publicitare.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, consultanţă

software pentru calculatoare, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi,
crearea şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile
web (servicii de tehnologia informaţiei),
dezvoltare de platforme de calculatoare,
stocarea electronică a datelor, design grafic
pentru materialele promoţionale, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii despre tehnologia calculatoarelor
şi programare prin intermediul unui site
web, platforma ca serviciu (PaaS), găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării de
software, închirierea serverelor web, consultanţă
în proiectarea site-urilor web, consultanţă
în tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, duplicarea programelor
de calculator, găzduirea site-urilor (site-uri web),
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
actualizarea software-ului pentru calculatoare.

───────

(210) M 2019 06828
(151) 24/09/2019
(732) SC SHOPMANIA NET SRL, STR.

MARASESTI NR.19, ETAJ 3,
AP.5, JUD.PRAHOVA, PLOIESTI,
100023, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

MerchantPro

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.19

(591) Culori revendicate: albastru ( Pantone
2745 C), verde deschis (Pantone 802
C), verde închis (Pantone 354 C)

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

35. Procesarea administrativă a ordinelor
de achiziţie, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, asistenţă în managementul
afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
24/09/2019

pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
facturare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor
web, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, consultanţă
software pentru calculatoare, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile
web (servicii de tehnologia informaţiei),
dezvoltare de platforme de calculatoare,
stocarea electronică a datelor, design grafic
pentru materialele promoţionale, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii despre
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, platforma ca
serviciu (PaaS), găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, consultanţă în
tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, duplicarea programelor
de calculator , găzduirea site-urilor (site-uri web),
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
actualizarea software-ului pentru calculatoare.

───────

(210) M 2019 06829
(151) 24/09/2019
(732) SC SHOPMANIA NET SRL, STR.

MARASESTI NR.19, ETAJ 3,
AP.5, JUD.PRAHOVA, PLOIESTI,
100023, PRAHOVA, ROMANIA

(540)

MerchantPro

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 25.01.19

(591) Culori revendicate:albastru (Pantone
2745 C), verde deschis (Pantone 802
C), verde închis (Pantone 354 C)

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

35. Procesarea administrativă a ordinelor
de achiziţie, asistenţă administrativă pentru
a răspunde la cererile de ofertă/asistenţă
administrativă pentru a răspunde la cererile de
propuneri (RFP), publicitate, servicii de agenţie
de publicitate, asistenţă în managementul
afacerilor, furnizarea de
informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, compilarea de informaţii în
baze de date computerizate, compilarea
statisticilor, compilarea indexurilor de informaţii
pentru scopuri comerciale sau publicitare,
managementul computerizat al fişierelor,
facturare, publicitate online pe o reţea de
calculatoare, prezentarea produselor în mediile
de comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, optimizare pe motoarele de căutare
pentru promovarea vânzărilor, sistematizarea
informatiilor în baze de date computerizate,
actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de
date
computerizate, optimizarea traficului site-urilor
web, indexare web pentru scopuri comerciale
sau publicitare.
42. Computerizare în nori (cloud computing),
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, consultanţă
software pentru calculatoare, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea
şi proiectarea pentru terţi de
indexuri de informaţii bazate pe site-urile
web (servicii de tehnologia informaţiei),
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dezvoltare de platforme de calculatoare,
stocarea electronică a datelor, design grafic
pentru materialele promoţionale, consultanţă în
domeniul tehnologiei informaţiei (IT), furnizarea
de informaţii despre
tehnologia calculatoarelor şi programare prin
intermediul unui site web, platforma ca
serviciu (PaaS), găzduire pe servere, software
ca serviciu (SaaS), dezvoltarea de software
în cadrul publicării de software, închirierea
serverelor web, consultanţă în proiectarea site-
urilor web, consultanţă în
tehnologia calculatoarelor, consultanţă în
securitatea informatică, duplicarea programelor
de calculator, găzduirea site-urilor (site-uri web),
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
actualizarea software-ului pentru calculatoare.

───────

(210) M 2019 06830
(151) 24/09/2019
(732) IDEAL HORECA SOLUTIONS

SRL, BD. PIPERA 34BIS,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cabinet de Proprietate Industrială
Vlad I.Anda, STR. PORII NR.152,
AP.96, JUD.CLUJ, FLOREŞTI,
CLUJ, ROMANIA

(540)

iDeal HORECA

(531) Clasificare Viena: 26.13.25; 27.05.01;
27.05.02; 27.05.07; 27.05.09; 27.05.10;
27.05.17; 29.01.12

(591) Culori revendicate:portocaliu ( Pantone
1505 C, negru (Pantone Black 6 C)

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 06831
(151) 24/09/2019
(732) SOMONA-MIRELA MITRĂNESCU,

STR. V.V. STANCIU NR. 16,
BL. 31, SC. 1, AP. 2, SECTOR
4, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) TRADE MARK AGENCY SRL,
STR. BANUL UDREA NR. 4, BL.
G8, SC. A, ET. 2, AP. 28, SECTOR
3, BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
IMOLEGAL DREPT

CĂTRE CASĂ
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
36. Afaceri imobiliare.
45. Servicii juridice.

───────

(210) M 2019 06832
(151) 24/09/2019
(732) CENTRUL CULTURAL MIOVENI,

ALEEA ÎNVĂȚĂTOR ALEXANDRU
POPESCU NR. 5, JUD. ARGEŞ,
MIOVENI, 115400, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
Luna de Teatru

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

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

───────
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(210) M 2019 06833
(151) 24/09/2019
(732) STELA ALEXANDRA

DIMOFTACHE, STR. NICOLAIE
RACOTA NR. 4, BL. 69, ET.7,
AP.43, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Mindful Society

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

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

───────

(210) M 2019 06834
(151) 24/09/2019
(732) JORA GRUP SSP SECURITY

SRL, STR. ERIE EROUL NR.
45, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
JORA GRUP SSP SECURITY

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

45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.

───────

(210) M 2019 06835
(151) 24/09/2019
(732) SC LAC DE VERDE GOLF SRL,

STR. CARIEREI NR. 44, JUDEŢUL
PRAHOVA, BREAZA, PRAHOVA,
ROMANIA

(540)

LAC DE VERDE

(531) Clasificare Viena: 07.01.24; 07.01.25;
01.07.01; 01.07.22; 01.15.11; 27.05.02;
27.05.17; 27.05.24

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

32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor.
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

───────

(210) M 2019 06836
(151) 24/09/2019
(732) SC SANVINO PROD SRL, STR.

NICOLAE CARAMFIL NR. 87, ET. 5,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 014142,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Endorphine

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

33. Vin.
───────
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(210) M 2019 06837
(151) 24/09/2019
(732) MARIAN PETCU , CALEA

MOŞILOR NR. 272, BL. 16,
SC. C, ET. 3, AP. 71, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) Cosmovici și Asociații SRL, STR.
POVERNEI NR. 7, ET. 2, AP.6,
SECTOR 1, BUCUREȘTI, 010641,
ROMANIA

(540)
Farmacia Ana-Maria,

O farmacie pentru
intreaga familie

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

3. Uleiuri esenţiale şi extracte aromatice,
produse pentru toaletă, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale,
uleiuri eterice, uleiuri pentru îngrijirea pielii
(nemedicinale), parfumuri, preparate cosmetice
nemedicinale, produse cosmetice si preparate
cosmetice, produse cosmetice naturale, produse
cosmetice organice, preparate pentru îngrijirea
pielii, a ochilor si a unghiilor, preparate şi
tratamente pentru păr, produse cosmetice de
îngrijire a frumuseţii, produse cosmetice pentru
îngrijirea pielii, preparate cosmetice pentru
îngrijirea părului, preparate pentru curăţarea
şi îngrijirea corpului, geluri de masaj, altele
decât cele pentru uz medicinal, balsamuri de
păr (balsamuri-şampon), loţiune de baie, loţiune
pentru piele, loţiune pentru curăţarea tenului,
cremă de bază preparat cosmetic), cremă
cosmetică pentru piele.
5. Suplimente alimentare şi preparate dietetice,
remedii naturale şi farmaceutice, produse
biotice, băuturi de uz
medical, alifii medicinale, alifii medicamentoase
mentolate, pentru mai multe scopuri, unguente
medicinale, unguente medicinale pentru
aplicarea pe piele, picături nazale de uz
medicinal, inhalanţi,
preparate farmaceutice de inhalat pentru
tratarea bolilor şi dereglărilor respiratorii,
preparate farmaceutice,
stimulente respiratorii, produse pentru
împrospătarea respiraţiei de uz medical, creme
farmaceutice,
preparate medicale.

35. Marketing promoţional, servicii de publicitate
pentru produse farmaceutice, servicii de vânzare
cu amănuntul
de preparate farmaceutice şi sanitare şi
de produse medicale, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie
comercială, lucrări de birou, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice şi
farmaceutice, servicii de publicitate pentru
produse cosmetice, studii de marketing în
domeniul produselor
cosmetice, de parfumerie, de înfrumuseţare
şi farmaceutice, servicii de informare şi de
consiliere comercială
pentru consumatori în domeniul produselor
cosmetice şi farmaceutice.
44. Servicii farmaceutice, consiliere
farmaceutică, consultaţii în domeniul
farmaceutic, servicii de consiliere
privind produsele farmaceutice, furnizare de
informaţii referitoare la produse farmaceutice,
eliberare de
produse farmaceutice, pe bază de prescripţie
medicală, consultanţă şi servicii de informaţii
oferite pe internet,
referitoare la produse farmaceutice, consiliere cu
privire la produse cosmetice.

───────

(210) M 2019 06839
(151) 24/09/2019
(732) NICOLAE COCOŞ, CALEA

VITAN NR. 203, BL. 41, SC. 1,
AP. 67, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
MAHALAUA VECHE

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

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

───────
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(210) M 2019 06840
(151) 24/09/2019
(732) MIHAI CONSTANTIN, BD. CAROL

I NR. 22A, JUDEŢUL DOLJ,
CRAIOVA, DOLJ, ROMANIA

(540)
MANELE NOI

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

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).

───────

(210) M 2019 06841
(151) 24/09/2019
(732) PRO TV SRL, B-DUL PACHE

PROTOPOPESCU NR. 105,
PARTER, CAM. 101, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
KINGSTON PETERSEN
CONSILIERE ÎN PROPRIETATE
INTELECTUALĂ S.R.L., STR.
BARBU VĂCĂRESCU NR.201,
CLĂDIREA GLOBALWORTH
TOWER, ET.17, SECTOR 2,
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
020276, ROMANIA

(540)
IMPERIUL LEILOR

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

16. Publicaţii periodice, reviste tipărite, albume
tipărite, cataloage şi broşuri tipărite, tipărituri.
35.  Publicitate, inclusiv închiriere şi servicii de
comerţ de spaţiu publicitar, respectiv punerea
la dispoziţia terţilor a unor spaţii publicitare
pentru promovarea produselor/serviciilor proprii
în cadrul emisiunilor de radio/televiziune şi
în pauzele publicitare ale acestora, în cadrul
publicaţiilor online şi offline, şi pe portaluri şi site-
uri web dedicate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

38. Telecomunicaţii, difuzare de programe şi
emisiuni de radio şi de televiziune, servicii de
forumuri de discuţii pe internet.
41. Divertisment, realizare de emisiuni de
televiziune şi programe radio, instruire, activităţi
sportive şi culturale.
42.  Creare şi menţinere site web şi pagini
dedicate în reţelele de socializare pe internet.

───────

(210) M 2019 06842
(151) 24/09/2019
(732) IONUT ALEXANDRU FERENDINO

, ALEEA ORHIDEELOR NR.
1B, BL. ST5, SC. A, ET. 3, AP.
21, JUDEŢUL CONSTANŢA,
CONSTANŢA, CONSTANȚA,
ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
DE CONSULTANŢĂ ÎN PI
IORGULESCU MARIANA,
STR. FAGETULUI NR. 144, BL.
ST2, SC. B, ET. 5, AP. 46, JUD.
CONSTANŢA, CONSTANTA,
ROMANIA

(540)

CONSTANTA LIVE

(531) Clasificare Viena: 01.03.02; 26.11.13;
27.05.01; 27.05.04; 29.01.13

(591) Culori revendicate:galben, negru,
albastru deschis

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

16. Buletine de știri (materiale tipărite), 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, foi,
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folii și pungi din material plastic pentru
împachetare și ambalare, caractere și clișee
tipografice.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
furnizare de informații și știri online în domeniul
publicităţii.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare, furnizare de
informații și știri online în domeniul imobiliar.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații, furnizare de informații și știri online
în domeniul construcţiilor şi al autorizaţiilor în
construcţii.
38. Transmiterea de emisiuni de știri,
transmitere electronică de știri, telecomunicaţii.
41. Furnizare de informații și știri online în
domeniul cultural , de divertisment, învăţământ,
formării profesionale în construcţii, educație,
instruire, divertisment, activități sportive și
culturale.

45. Furnizare de informații și știri online în
domeniul politicii.

───────

(210) M 2019 06843
(151) 24/09/2019
(732) ALEXANDRU- MIHAI BUGARIU ,

STR. CLOŞCA NR. 30, JUDEŢUL
CARAS-SEVERIN, CARANSEBEŞ,
CARAȘ SEVERIN, ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

Limonădăria Nea Tică
DACĂ VIAŢA ŢI-AR DA

LĂMÂI, TU CE AI FACE?

(531) Clasificare Viena: 02.01.01; 26.11.08;
27.05.01

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

43. Servicii de alimentaţie publică, servicii oferite
de restaurante şi bistro, servicii oferite de baruri
și cafenele, servicii de catering.

───────
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(210) M 2019 06844
(151) 24/09/2019
(732) SC ZAREA SA, B-DUL

BUCUREȘTII NOI, NR. 176,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
ROMANIA

(740) S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

(540)

ARAD

(531) Clasificare Viena: 03.01.02; 24.09.08;
24.09.03; 07.01.01; 23.01.01; 24.11.05;
25.01.06; 25.01.15; 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:galben, roșu, maro,
auriu, crem, alb

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

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

(210) M 2019 06845
(151) 24/09/2019
(732) TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS S.A., STR.
PIATA PRESEI LIBERE NR. 3-5,
TURNUL DE NORD, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NET SECURITY

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────

(210) M 2019 06847
(151) 24/09/2019
(732) TELEKOM ROMANIA

COMMUNICATIONS S.A., STR.
PIATA PRESEI LIBERE NR. 3-5,
TURNUL DE NORD, BUCUREȘTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NETSECURITY

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
38. Telecomunicaţii.
42. Servicii științifice și tehnologice, precum și
servicii de cercetare și de creație, referitoare
la acestea, servicii de analiză industrială și
de cercetare industrială, crearea și dezvoltarea
calculatoarelor și a programelor de calculator.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecția fizică a bunurilor materiale și a
persoanelor, servicii personale și sociale oferite
de către terți destinate să satisfacă nevoile
indivizilor.

───────
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(210) M 2019 06849
(151) 24/09/2019
(732) ARALIA & PORTO SRL, STR.

PRINCIPALA NR. 21, JUDEȚUL
SATU MARE, PAULESTI, 447230,
SATU MARE, ROMANIA

(540)

IMOGOLD.RO ROMANIA 2019

(531) Clasificare Viena: 24.05.03; 01.01.01;
01.01.09; 07.01.24; 07.03.02; 07.03.11;
26.01.03; 26.01.16; 27.05.01; 27.05.02;
29.01.02

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

clase:
35. Publicitate prin intermediul mediilor
electronice și îndeosebi prin Internet, promovare
de produse și servicii ale altor persoane prin
intermediul unei rețele globale de calculatoare.
36. Afaceri imobiliare, servicii privind afaceri
imobiliare, consiliere privind investițiile în
proprietăți imobiliare, servicii de consultanță
privind proprietățile imobiliare, servicii de
consiliere privind investițiile în proprietăți
imobiliare, servicii de cercetare privind achiziția
de proprietăți imobiliare, servicii de
consultanță în materie de bunuri imobiliare,
servicii de listare de proprietăți imobiliare
pentru închirierea de case și închirierea de
apartamente, servicii intermediere imobiliară pe
un site web (portal) în domeniul imobiliar, servicii
de management imobiliar privind tranzacțiile cu
proprietăți imobiliare.

───────

(210) M 2019 06850
(151) 24/09/2019
(732) MOBILE TOUCH SRL, SOS.

BUCIUM NR. 23, JUDEȚUL IAȘI,
IAȘI, 700282, IAȘI, ROMANIA

(540)
Mașina Mea

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

35. Publicitate, publicitate online, promovarea
afacerii (publicitate), servicii de publicitate,
publicitate şi reclamă, publicitate şi marketing,
agenţii de publicitate, consultanţă privind
publicitatea, publicitate, inclusiv publicitatea
online în reţele informatice, servicii promoţionale
de publicitate, servicii de publicitate privind
automobilele, servicii de promovare şi
publicitate, consultanţă în publicitate şi
marketing, publicitate pentru terţi pe internet,
servicii de reclamă şi publicitate, servicii de
publicitate şi marketing, servicii de agenţie
de publicitate, servicii de planificare pentru
publicitate, publicitate promoţională desfăşurată
prin telefon, cercetare de piaţă pentru
publicitate, servicii de publicitate privind industria
automobilelor, servicii
de publicitate furnizate prin internet, servicii
de publicitate furnizate pe internet, compilarea
informaţiilor în baze de date computerizate,
compilare şi sistematizare de informaţii în baze
de date, servicii publicitare privind baze de
date, actualizare şi întreţinere de date din baze
de date informatice, compilarea informaţiilor în
baze de date informatice, compilare de informaţii
în baze de date informatice, administrare şi
compilare de baze de date computerizate,
cercetarea pieţei prin intermediul unei baze de
date computerizate, culegere şi sistematizare de
informaţii în baze de date informatice, servicii
de publicitate furnizate prin intermediul unei
baze de date, compilarea şi sistematizarea
de informaţii în baze de date computerizate,
administrarea programelor de fidelizare a
consumatorilor, publicitate prin poştă, servicii
de planificare a programărilor, servicii de
reamintire a programărilor, licitare, postarea de
afişe publicitare, închirierea panourilor de afişaj
(panouri publicitare), asistenţă în managementul
afacerilor, întrebări privind afacerile, auditul
afacerilor, consultanţă în organizarea şi
managementul afacerilor, servicii specializate
privind
eficienţa afacerilor, evaluări ale afacerilor,
investigaţii privind afacerile, consultanţă în
organizarea afacerilor, cercetări privind afacerile,
consultanţă profesională în afaceri, furnizarea
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de informaţii de afaceri prin intermediul unui
site web, asistenţă privind managementul
comercial sau industrial, informaţii comerciale
şi consiliere pentru consumatori în alegerea
bunurilor şi serviciilor, administrare comercială
privind licenţierea bunurilor şi serviciilor
aparţinând terţilor, furnizarea de informaţii de
contact comerciale şi de afaceri, servicii de
intermediere comercială, servicii de informaţii
competitive, managementul computerizat al
fişierelor, consultanţă privind strategiile de
comunicare în relaţiile publice, analiza costurilor,
căutare de date în fişierele calculatorului
pentru terţi, consultanţă privind strategiile de
comunicare în publicitate, demonstraţii cu
produse, proiectarea de materiale publicitare,
publicitate directă prin poştă, răspândirea
materialelor publicitare, prognoze economice,
audit financiar, servicii de agenţie
de import-export, facturare, servicii de aşezare
în pagină pentru scopuri publicitare, studii de
marketing, cercetare de marketing, marketing,
marketing în cadrul editării produselor software,
machetare pentru promoţiile publicitare sau
de vânzări, negocierea şi încheierea de
tranzacţii comerciale pentru terţi, negocierea
contractelor de afaceri pentru terţi, închiriere
de echipamente şi maşini de birou, publicitate
online pe o reţea de calculatoare, furnizarea unei
pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi
vânzătorii de bunuri şi servicii, sondaje de opinie,
organizarea de târguri în scopuri comerciale sau
publicitare, publicitate exterioară, managementul
administrativ externalizat pentru companii,
servicii de externalizare, publicitate cu plata
per click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntu, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi, publicarea de
texte publicitare, publicitate radio, promovarea
vânzarilor pentru terţi, optimizare pe motoarele
de căutare pentru promovarea vânzărilor,
marketing cu public ţintă, servicii de depunere a
documentaţiei fiscale, pregătirea documentaţiei
fiscale, publicitate prin televiziune, optimizarea
traficului site-urilor web, indexare web pentru
scopuri comerciale sau publicitare, scrierea de
texte publicitare, procesarea cuvintelor.
36. Servicii de baze de date financiare,
asigurări, administrarea asigurărilor, brokeraj
de asigurări, asigurări de raspundere civilă,
servicii de asigurări pentru companii de asigurări,
evaluarea daunelor în asigurări, informaţii în
domeniul asigurărilor, consultanţă în domeniul
asigurărilor, consiliere în domeniul asigurărilor,
servicii de brokeraj de asigurări, servicii de
încheiere de asigurări, consultanţă şi informaţii
privind asigurările, soluţionarea cererilor în

domeniul asigurărilor, servicii de management al
asigurărilor, brokeraj de asigurări de transport
de bunuri, informaţii şi consultanţă în materie
de asigurări, brokeraj de asigurări pentru
vehicule cu motor, subscrierea asigurărilor
de accidente, servicii de birou de credit,
servicii de agenţie de colectare a debitelor,
servicii de consultanţă în ceea ce priveşte
debitele, depozite de valori, evaluare financiară,
management financiar, analiză financiară,
consultanţă financiară, informaţii
financiare, finanţare pentru achiziţia în rate/
finanţare pentru achiziţia prin închiriere, servicii
financiare, consultanţă în asigurări, Informaţii în
domeniul asigurărilor, subscrierea asigurărilor de
viaţă, servicii bancare online, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de credit, procesarea plăţilor
efectuate cu cardul de debit, servicii bancare de
economisire, servicii de brokeri/agenţi de bursă,
servicii de garanţii.
37. Întreţinerea vehiculelor, curăţarea
vehiculelor, servicii de reparaţii în cazul unei
defecţiuni a vehiculului, lustruirea vehiculelor,
spălarea vehiculelor, gresarea vehiculelor/
lubrifierea vehiculelor, echilibrarea anvelopelor,
vulcanizarea anvelopelor, curăţarea geamurilor,
spălare, staţii de distribuţie a carburanţilor
pentru vehicule, reparaţii de tapiţerie, lăcuire,
încărcarea bateriilor la vehicule.
42. Întreţinerea bazelor de date, dezvoltare
de baze de date, proiectare de baze de
date, actualizarea bazelor de date informatice,
proiectare şi dezvoltare de baze de date,
proiectare de baze de date computerizate,
software ca serviciu (saas), servicii de găzduire,
software ca şi serviciu şi închiriere de
software, servicii de instalare şi întreţinere de
software, proiectare, actualizare şi întreţinere de
software de calculator, proiectare, intreţinere şi
actualizare de software de calculator, servicii de
asistenţă şi întreţinere pentru
software de calculator, actualizare şi întreţinere
de software şi programe de calculator,
computerizare în nori (cloud computing),
programare computerizată, proiectare de
software pentru calculatoare, închirierea de
software pentru calculatoare, analiza sistemelor
informatice, proiectarea sistemelor informatice,
consultanţă software pentru calculatoare,
consultanţă în securitatea informatică, crearea şi
mentenanţa site-urilor web pentru terţi, crearea şi
proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii
bazate pe site-urile web, stocarea
electronică a datelor, găzduirea site-urilor,
consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei,
instalarea de software pentru calculatoare,
mentenanţa software-ului pentru calculatoare,
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platforma ca serviciu (PaaS), cercetarea şi
dezvoltarea de produse noi pentru terţi, găzduire
pe servere, software ca serviciu (SaaS),
dezvoltarea de software în cadrul publicării
de software, efectuarea inspecţiei tehnice auto
pentru vehicule, consultanţă în proiectarea site-
urilor web.

───────

(210) M 2019 06851
(151) 24/09/2019
(732) S.C.AUTO-TRUCK S.R.L., STR.

MIRESEI, NR. 12A, JUDETUL
TIMIS, TIMISOARA, 300642, TIMIȘ,
ROMANIA

(540)

EX autotruck

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
27.05.24

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 06852
(151) 24/09/2019
(732) SC MAPAMOND EVENTS SRL,

SOS. STEFAN CEL MARE, NR. 35,
BL. 31, ET. 9, AP. 113, SECTOR
2, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) SC CABINET ANI FUCIU SRL ,
STR. GAROAFELOR, BL. P53, SC.
A, PARTER, AP. 1, JUD. ILFOV,
SNAGOV, ROMANIA

(540)

Atelierul de BURGERI

(531) Clasificare Viena: 08.07.25; 08.01.07;
27.05.01

(591) Culori revendicate:galben, rosu, verde,
alb, negru

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

29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 06853
(151) 24/09/2019
(732) IRINA MIHAELA MATRAN, STR.

PRINCIPALA NR. 188, JUDETUL
SIBIU, TOPARCEA, 555601, SIBIU,
ROMANIA
MARIA ROTARU, STR. MIRON
COSTIN NR. 13, JUDETUL SIBIU,
SIBIU, 550326, SIBIU, ROMANIA

(540)
DERMACALM

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

5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi
alimente dietetice adaptate pentru scopuri
medicale sau veterinare, alimente pentru sugari,
suplimente
dietetice de uz uman şi veterinar, plasturi,
materiale de pansat, materiale pentru plombarea
dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi de uz
medical.

───────
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(210) M 2019 05682
(151) 17/10/2018
(732) e-gaming s.r.o., REVOLUČNÍ

1082/8, NOVÉ MĚSTO, CEHIA
, PRAGA, CZ-11000, CEHIA

(540)

Seasons

(531) Clasificare Viena: 29.01.14; 05.03.02;
05.03.04; 05.03.11; 05.03.13; 05.03.16;
05.03.20; 07.15.08; 27.03.11; 27.05.12;
29.01.14

(591) Culori revendicate:maro, roşu, negru,
verde

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

9. Software, software pentru jocuri, care
generează sau afişează rezultatele pariurilor
create de aparate de jocuri, jocuri video (jocuri pe
computer) sub forma programelor de computer
înregistrate pe transmiţătoare de date.
28. Aparate de jocuri de tip arcade, aparate de
jocuri pentru jocuri de noroc, aparate de jocuri
video cu funcţionare pe bază de jetoane, aparate
de jocuri video de tip arcade cu funcţionare pe
bază de monede, jocuri de tip arcade, jocuri
automate cu funcţionare pe bază de monede.
41. Livrarea de jocuri pe bază de sistem
computerizat, servicii de jocuri electronice,
inclusiv oferirea de jocuri computerizate online,
sau prin intermediul unei reţele globale de
computere, servicii de divertisment de jocuri
pe computer şi jocuri video, servicii de jocuri
furnizate prin reţele de computere şi reţele de
comunicaţii, furnizarea de jocuri pe computer
care pot fi accesate de utilizatorii unei reţele
globale, furnizarea de jocuri pe computer care
pot fi accesate în întreaga reţea de utilizatorii
unei reţele globale sau pe internet, servicii de
jocuri furnizate prin mijloace de comunicare
prin terminale de computer sau telefoane
mobile, servicii de jocuri electronice furnizate
prin internet, servicii de jocuri şi competiţii
electronice furnizate prin internet, servicii de
jocuri electronice furnizate prin intermediul unei
reţele globale de comunicaţii: servicii de jocuri
electronice furnizate dintr-o bază de date
computerizate prin intermediul internetului, jocuri
de divertisment de tip arcade, divertisment
interactiv online.

───────



 

ERATĂ 

 

Referitor la depozitele M 2019 01975, M 2019 01987, M 2019 01988, 

M 2019 01984 și M 2019 01979, publicate în data de 22/03/2019, 

denumirea mărcilor este cea specificată la punctul 3.3. din cererile 

depuse, respectiv JIDVEI. 




