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Cereri Mărci publicate în 19/08/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2019 05827 12/08/2019 RONY GRUP CORPORATION

SRL
RONY GRUP CORPORATION
PROTECŢIE MONITORIZARE
INTERVENŢIE PAZĂ

2 M 2019 05832 12/08/2019 SC MINON INVESTMENT SRL D & L Cuisine Fresh Healthy
Mediterranean

3 M 2019 05852 12/08/2019 TRUCKTRONIC SRL POWER TRUCK DIESEL

4 M 2019 05853 12/08/2019 CHOCCO MAX PROD SRL BALATON

5 M 2019 05854 12/08/2019 CHOCCO MAX PROD SRL Sport

6 M 2019 05855 12/08/2019 SC RESTAURANTE
TRATTORIA IL CALCIO SRL

RISTORANTE IL CALCIO

7 M 2019 05856 12/08/2019 SC BIALAN INNOVATION SRL BYALIANO

8 M 2019 05857 12/08/2019 ASOCIATIA CLUB SPORTIV
MSE

MAROSVÁSÁRHELYI
SPORTEGYLET - SOCIETATEA
SPORTIVA MSE

9 M 2019 05858 12/08/2019 S.C. SZILASSY S.R.L. SAPAC

10 M 2019 05859 12/08/2019 SOCIETATEA MORTASIFU
CONCEPT S.R.L

Macaronserie

11 M 2019 05860 12/08/2019 BRANDS MAKER
INTERNATIONAL SRL

Oh la la

12 M 2019 05861 12/08/2019 COMPLEX APICOL VECESLAV
HARNAJ S.A.

NECTARUL STUPILOR

13 M 2019 05862 12/08/2019 KRUGER-BRENT AGENCY SRL INFINIBLACK

14 M 2019 05863 12/08/2019 KRUGER-BRENT AGENCY SRL INFINIBROW

15 M 2019 05864 12/08/2019 OTP BANK NYRT. OTP Plus

16 M 2019 05865 12/08/2019 MARIA BĂBU Tocan de oaie Stâna Ştefanu

17 M 2019 05866 12/08/2019 Carrefour Romania SA DESCHIDEM VINUL
ROMÂNESC

18 M 2019 05867 12/08/2019 NICULAI TAND NICOLAI

19 M 2019 05868 12/08/2019 SC ANCHOR REAL ESTATE
DEVELOPMENT SRL

Select Residence by Anchor
Grup

20 M 2019 05869 12/08/2019 SC ANGELLI SPUMANTE &
APERITIVE SRL

ANGELLI FRAGOLA
ALCOHOLFREE-SENZA
ALCOOL

21 M 2019 05870 12/08/2019 IDAVA SOLUTIONS SRL iStoma Jobs
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
22 M 2019 05871 12/08/2019 IDAVA SOLUTIONS SRL iStoma - Aplicatia Medicilor

Eficienti

23 M 2019 05872 12/08/2019 MARIUS-GRATIAN STAN AUTO OWNERS CLUB RO Cars
& Friends

24 M 2019 05873 12/08/2019 RASVAN-PAUL BALTAG Dr. Paul

25 M 2019 05874 12/08/2019 RASVAN-PAUL BALTAG zencelar

26 M 2019 05875 12/08/2019 IONUT ADRIAN DOBRE NETVERS
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(210) M 2019 05827
(151) 12/08/2019
(732) RONY GRUP CORPORATION

SRL, STR. 9 MAI NR.17 BIS, JUD.
HUNEDOARA, HUNEDOARA,,
331142, HUNEDOARA, ROMANIA

(540)

RONY GRUP CORPORATION
PROTECŢIE MONITORIZARE

INTERVENŢIE PAZĂ

(531) Clasificare Viena: 24.01.07; 24.01.13;
26.05.18; 27.05.02; 27.05.17; 27.05.24

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

clase:
38. Telecomunicatii, servicii ce permit unei
persoane sã vorbeascã cu altă persoana,
transmiterea de mesaje de la o persoană la alta
si punerea unei persoane în comunicare orală cu
altă persoană.
45. Servicii juridice, servicii de securitate pentru
protecţia bunurilor și persoanelor, servicii
personale și sociale oferite de terți pentru
satisfacerea unor nevoi individuale.

───────

(210) M 2019 05832
(151) 12/08/2019
(732) SC MINON INVESTMENT SRL,

(540)

D & L Cuisine Fresh
Healthy Mediterranean

(531) Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.15

(591) Culori revendicate:verde, portocaliu,
turcoaz, negru, alb

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

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 05852
(151) 12/08/2019
(732) TRUCKTRONIC SRL, TOPA DE

SUS NR. 33, JUDEȚUL BIHOR,
BIHOR, ROMANIA

(540)
POWER TRUCK DIESEL

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

4. Uleiuri industriale şi unsori, ceară, lubrifianţi,
compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi
legarea unsorii, ceară, lubrifianţi, compoziţii
pentru absorbţia, umezirea şi legarea prafului,
combustibili şi surse de iluminat, lumânări şi fitile
pentru iluminat.

───────

(210) M 2019 05853
(151) 12/08/2019
(732) CHOCCO MAX PROD SRL, STR.

DEPOZITELOR NR. 17A, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)
BALATON

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea, orez,
paste făinoase și tăieței, tapioca și sago, faină
și preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, înghețată, sorbeturi și alte

BD. EXPOZIŢIEI NR. 2, CORP C3,
ET. 1, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA
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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).

───────

(210) M 2019 05854
(151) 12/08/2019
(732) CHOCCO MAX PROD SRL, STR.

DEPOZITELOR NR. 17A, JUDEŢUL
MUREŞ, TÂRGU MUREŞ, 540240,
MUREȘ, ROMANIA

(740) INTELLEMMI CONSULT S.R.L.,
STR. SÂRGUINȚEI NR. 39,
AP. 12, JUDEȚUL MUREȘ,
TÂRGU MUREȘ, 540543, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

Sport

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
24.17.02

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

30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și
sago, faină și preparate din cereale, pâine,
produse de patiserie și cofetărie, 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).

───────

(210) M 2019 05855
(151) 12/08/2019
(732) SC RESTAURANTE TRATTORIA

IL CALCIO SRL, STR. TACHE
IONESCU NR. 2, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, ROMANIA

(540)
RISTORANTE IL CALCIO

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

43. Servicii de furnizare de alimente și băuturi.
───────

(210) M 2019 05856
(151) 12/08/2019
(732) SC BIALAN INNOVATION SRL,

B-DUL INDEPENDENȚEI NR. 3,
CAMINUL NR. 3, GARSONIERA
NR. 72, ET. 3, JUDEȚUL
PRAHOVA, LOC. PLOPENI,
PLOPENI, PRAHOVA, ROMANIA

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

(540)

BYALIANO

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.06; 27.05.24; 29.01.13

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

clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
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14. Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase,
ceasornice şi instrumente pentru măsurarea
timpului. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de
tipar. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
18. Piele şi imitaţii de piele, piei de animale
şi piei brute, bagaje şi genţi de transport,
umbrele de ploaie şi de soare, bastoane,
bice, harnaşament şi articole de şelărie, zgărzi,
lese şi îmbrăcăminte pentru animale. (Solicităm
protecție pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform Clasificării de la NISA)
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar. (Solicităm protecție pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)
21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut. (Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
24. Textile şi înlocuitori pentru textile, lenjerie
de uz casnic, perdele din material textil sau
plastic.(Solicităm protecție pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform Clasificării de la NISA)
28. Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment,
aparate pentru jocuri video, articole de
gimnastică şi de sport, decoraţiuni pentru pomul
de Crăciun. (Solicităm protecție pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
(Solicităm protecție pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la NISA)
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură. (Solicităm protecție
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform Clasificării de la NISA)

───────

(210) M 2019 05857
(151) 12/08/2019
(732) ASOCIATIA CLUB SPORTIV MSE,

STR. SG. MAJ. MIRCEA ROBU
NR. 19/A, JUDEŢ MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

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

(540)
MAROSVÁSÁRHELYI

SPORTEGYLET -
SOCIETATEA SPORTIVA MSE

(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).

───────
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(210) M 2019 05858
(151) 12/08/2019
(732) S.C. SZILASSY S.R.L., STR.

MUREŞULUI NR. 102, COM.
BIHARIA, JUD. BIHOR, SAT
BIHARIA, BIHOR, ROMANIA

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

(540)
SAPAC

(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).
12. Vehicule, aparate de deplasare pe uscat,
în aer sau pe apă (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 05859
(151) 12/08/2019
(732) SOCIETATEA MORTASIFU

CONCEPT S.R.L, STR. UNIRII
BL. 2D, PARTER, AP. 1, BUZĂU,
BUZĂU, ROMANIA

(540)

Macaronserie

(531) Clasificare Viena: 29.01.01; 27.05.01;
27.05.13

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

clase:
30. Produse de patiserie şi produse de cofetărie,
ciocolată, îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri
comestibile.

───────

(210) M 2019 05860
(151) 12/08/2019
(732) BRANDS MAKER

INTERNATIONAL SRL, INTRAREA
ODOBEŞTI NR. 4, PARTER, CAM.
1 DIN AP.3, BLOC V10, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) DILIGENS INTELLECTUAL
PROPERTY SRL, SPLAIUL
INDEPENDENŢEI NR. 3,
BL.17, SC.2, AP.27, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, 040011

(540)

Oh la la

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

clase:
3. Adezivi pentru fixarea unghiilor false, adezivi
pentru gene, păr şi unghii false, apă de
parfum, apă de toaletă, apă parfumată,
articole de parfumerie şi odorizante, preparate
cosmetice pentru baie, beţişoare parfumate,
bile efervescente de baie, burete impregnat
cu săpun, corectoare anticearcăne, corector
facial, motive decorative autocolante de
uz cosmetic, cosmetice, cosmetice colorate,
cosmetice de îngrijire a frumuseţii, cosmetice
decorative, cosmetice nemedicinale, cosmetice
pentru buze, cosmetice pentru tratarea pielii
uscate, cosmetice pentru unghii, cosmetice
pentru vânzare sub formă de kit, preparate
cosmetic pentru slăbire, cosmetice şi preparate
cosmetice, creioane corectoare pentru lacul
de unghii, creioane cosmetice pentru obraji,
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creioane de contur pentru buze, creioane de
conturare a buzelor, creioane de machiaj,
creioane de ochi de uz cosmetic, creioane de
uz cosmetic, creioane dermatografe, creioane
pentru buze, creioane pentru gene, creioane
pentru obraz, creioane pentru ochi, creioane
pentru sprâncene, cremă cosmetică pentru
mâini, cremă cosmetică pentru piele, cremă
de noapte, cremă pentru cuticule, cremă
pentru faţă care nu este medicinală, cremă
pentru fixarea coafurii, cremă pentru ochi,
cremă pentru ten deschis, cremă pentru unghii,
creme anti-îmbătrânire, creme anticelulitice,
creme antirid, creme aromoterapeutice, creme
cosmetice, creme cosmetice de mâini, creme
cosmetice pentru duş, creme cosmetice pentru
fermitatea pielii din jurul ochilor, creme de baie
(nemedicinale), creme de corp (nemedicinale),
creme de curăţare, creme de curăţare pentru
piele, creme de îngrijire a pielii, altele decât
cele pentru uz medical, creme de întreţinere,
creme de masaj, nemedicinale, creme de
noapte (cosmetic), creme de păr, creme
de piele nemedicinale, creme de zi, creme
hidratante pentru corp, creme hidratante pentru
piele (produse cosmetic), creme hrănitoare
de uz cosmetic, creme împotriva îmbătrânirii,
creme, loţiuni şi geluri hidratante, creme
nemedicinale, creme nemedicinale de curăţare,
creme (nemedicinale) pentru curăţarea pielii,
creme nemedicinale pentru picioare, creme
nutritive (nemedicinale), creme parfumate,
creme pentru buze, creme pentru corp, creme
pentru corp parfumate, creme pentru corp
(produse cosmetic), creme pentru demachiere,
creme pentru epilare, creme pentru faţă, creme
pentru faţă de uz cosmetic, creme pentru faţă
(produse cosmetic), creme pentru mâini de uz
cosmetic, creme pentru măşti corporale, creme
pentru ochi (nemedicinale), creme pentru piele,
creme pentru spălare, creme pentru ten deschis
(de uz cosmetic), creme şi loţiuni cosmetice,
creme şi loţiuni pentru bronzat, altele decât cele
pentru uz medical, creme tonifiante (produse
cosmetice), dizolvanţi pentru lac de unghii
(produse cosmetic), fard cremos de obraz, fard
de obraz, fard de obraz lichid, fard de pleoape,
fard pentru efect de pleoapă dublă, farduri,
farduri cosmetice, farduri cosmetice pentru ochi,
farduri cosmetice pentru pleoape, farduri de
obraz, farduri de pleoape sub formă de creioane
şi pudră, farduri de sprâncene, farduri pentru
obraz şi buze, farduri pentru ochi, farduri pentru
pleoape, farduri pentru truse de machiaj, fond
de ten, fond de ten (machiaj), fond de ten sub
formă de cream, fonduri de ten, gene, adezivi
pentru fixarea genelor false, gene false, produse
cosmetice pentru gene, lac de bază pentru

unghii, lac de unghii, lapte de corp, lapte de
curăţare de uz cosmetic, lapte de curăţare pentru
îngrijirea pielii, lapte de curăţare pentru faţă,
lapte de curăţare pentru uz cosmetic, lapte de
înfrumuseţare, lapte demachiant, lipici pentru
întărirea unghiilor, loţiuni cosmetice pentru faţă,
loţiuni de curăţare, loţiuni de înfrumuseţare,
loţiuni de uz cosmetic, loţiuni parfumate pentru
corp, loţiuni parfumate (preparate de toaletă),
luciu de buze, machiaj pentru faţă, machiaj
pentru ochi, machiaj pentru piele, produse pentru
machiaj, măşti corporale, măşti cosmetice, măşti
cosmetice de curăţare pentru faţă, măşti cu
gel pentru ochi, măşti de curăţare, măşti de
frumuseţe, măşti de înfrumuseţare pentru faţă,
măşti de mâini pentru îngrijirea pielii, măşti
de piele (cosmetice), măşti hidratante pentru
piele, măşti pentru coafat, măşti pentru faţă,
odorizante de casă, odorizanţi de cameră, ojă
de unghii, preparate pentru ondularea părului,
parfumuri, perle de baie, preparate cosmetice
pentru baie (nu de uz medical) preparate
cosmetice pentru bronzat, preparate cosmetice
pentru regenerare pielii, preparate cosmetice
pentru îngrijirea corpului, produse cosmetice
pentru piele, produse cosmetice pentru îngrijirea
unghiilor, produse cosmetice pentru deschiderea
tenului, produse cosmetice pentru spălarea feţei,
produse cosmetice pentru machiaj (aplicate
pe piele), produse de machiaj pentru faţă şi
corp, produse de masaj, nemedicamentoase,
produse de parfumare pentru cameră, produse
hidratante, produse hidratante anti-îmbătrânire,
produse hidratante anti-îmbătrânire de uz
cosmetic, produse hidratante pentru ten
(produse cosmetice), produse pentru curăţarea
feţei (produse cosmetice), pudră de corp, pudră
de machiaj, pudră de mâini, rimel, rimel pentru
păr, rimeluri, ruj de buze, rujuri, rujuri cremoase,
săruri de baie, spumă de baie, spumă de baie şi
de duş, spumă de curăţare, spumă de curăţat,
spumă de duş, spumă de protecţie pentru păr,
spumă de ras, trusă pentru cosmetice, tuş lichid
pentru ochi, ulei de baie, uleiuri de baie de uz
cosmetic, uleiuri de curăţare, uleiuri de cuticule,
uleiuri şi loţiuni pentru masaj, uleiuri pentru corp
(produse cosmetice), uleiuri pentru îngrijirea
părului, unghii false, unghii false de uz cosmetic,
unt de corp.
14. Accesorii pentru bijuterii (elemente
componente ale acestora), accesorii pentru
ceasuri (elemente componente ale acestora),
ace (bijuterii), ace bijuterii pentru pălării, ace
de ceasornic, articole de bijuterie, bijuterii,
casete de bijuterii, bijuterii confecţionate din
pietre semipreţioase, bijuterii confecţionate
di plastic, bijuterii confecţionate din metale
nepreţioase, brăţări, bijuterii ornamentale,
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bijuterii-pandantive, bijuterii pentru cap, bijuterii
pentru împodobire personală, bijuterii pentru
uz personal, brăţări de ceas, brelocuri, broşe
(bijuterie), casete de bijuterii, casete pentru
bijuterii şi cutii pentru ceasuri, ceasuri, ceasuri
de birou, cercei, coliere (bijuterii), inele (bijuterii),
inele şi lanţuri de chei, lanţuri (bijuterii),
medalioane (bijuterii),ornamente din sau placate
cu metale preţioase sau semipreţioase sau
pietre, sau imitaţii ale acestora, perle artificiale,
perle (bijuterie), statuete şi figurine, din sau
placate cu metale preţioase sau semipreţioase
sau pietre, sau imitaţii ale acestora, ornamente
pentru rochii sub formă de bijuterii.
18. Cadre pentru umbrele sau umbrele de
soare, casete din piele sau din piele artificială,
casete pentru accesorii de frumuseţe, cufere şi
geamantane, curele de umăr, curele de umăr din
piele, curele din imitaţie de piele, curele din piele,
curele din piele (şelarie), cutii de machiaj din
piele şi înlocuitori, cutii de palării din imitaţie de
piele, cutii de pălării, pentru voiaj, cutii din imitaţii
de piele, geamantane cu rotile, geamantane de
mici dimensiuni, geamantane mari (cufere) de
călătorie, cutii din piele, cutii din piele pentru
pălării, cutii pentru cărţi de vizită (portvizite), cutii
pentru corespondenţă şi documente de valoare,
genţi, genţi cu rotile, genţi cu structură moale,
genţi de călătorie, genţi casual, genţi de lucru,
genti de mână, genţi de mână pentru barbaţi,
genti de mână (poşete), genţi de muzică, genţi
de pânză, genţi de plajă, genţi de seară, genţi
de stradă, genţi de transport universal, genţi de
umăr, genţi de umăr pentru copii, genţi de voiaj
cu rotile, genţi de voiaj de mână, genţi de voiaj
din imitaţie de piele, genţi de voiaj din materiale
plastic, genţi de voiaj din pânză, genţi de voiaj din
piele pentru haine, genţi de voiaj pentru avion,
genţi de voiaj pentru îmbrăcăminte sport, genţi
de voiaj pentru pantofi, genţi din imitaţie de piele,
genţi din pânză, genţi din piele, genţi pentru
şcolari, genţi pentru sport, genţi servietă, genţi
şi portofele din piele, genţi sport de uz general,
genţi sportive, gentuţe cosmetice, ghiozdane,
ghiozdane şcolare, huse pentru costume,
cămăşi şi rochii, huse pentru îmbrăcăminte,
pentru voiaj, huse pentru încălţăminte, huse
pentru pantofi, huse pentru umbrele, huse
pentru umbrele de soare, mini-rucsacuri, plase
de cumpărături, portcarduri (marochinărie),
portchei, portofele, portofele cu compartimente
pentru carduri, portofele, inclusiv portcarduri,
portofele pentru carduri, poşete, poşete de
damă, poşete de mână, poşete de seară, poşete
din imitaţie de piele, poşete din piele, poşete
din zale împletite, poşete la modă, poşete
mici de purtat sub braţ, poşete mici (genţi de
mână), poşete, portmonee şi portofele, poşetuţe,

rucsacuri, rucsacuri cu rotile, rucsacuri de
munte, rucsacuri de zi, rucsacuri mici, serviete,
serviete (articole din piele), servietle din imitaţie
de piele, serviete din piele, serviete diplomat,
serviete (marochinărie), serviete pentru bărbaţi,
serviete pentru documente, serviete pentru
şcolari, serviete şi genţi diplomat, umbrele,
umbrele de ploaie, umbrele de plajă, umbrele
de soare, umbrele şi parasolare, umbrele pentru
copii, valize, valize cu rotile, valize de piele.
20. Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nemetalice, pentru depozitare sau
transport, os neprelucrat sau semiprelucrat,
corn, os de balenă sau sidef, scoici, spumă
de mare, chihlimbar, accesorii de interior
pentru garderobe, respectiv cârlige pentru
îmbrăcăminte, nemetalice, agăţători pentru
haine/agăţători pentru îmbrăcăminte, huse
pentru îmbrăcăminte (depozitare), accesorii
pentru dulapuri (nemetalice), respectiv rafturi
pentru dulapuri de registratură, rafturi pentru
depozitare, accesorii pentru perdele, respectiv
călăreţi pentru prinderea perdelei de şină,
inele pentru perdele, accesorii pentru prinderea
perdelelor altele decât cele din materiale
textile, bare pentru haine, benzi decorative din
lemn pentru canturi utilizate pentru mobilier,
benzi decorative din lemn pentru canturi
utilizate pentru accesorii de geamuri, benzi
decorative din lemn pentru canturi utilizate
pentru mobilier la comandă, benzi decorative din
materiale plastice pentru canturi utilizate pentru
accesoriile pentru uşi, benzi decorative din
materiale plastice pentru canturi utilizate pentru
mobilier încastrat, ornamente pentru cadre
(rame), cârlige nemetalice pentru decoraţiuni de
perete (tapiserii, covoraşe), cârlige nemetalice
pentru prosoape, cârlige pentru bare de haine,
cârlige pentru cortina de duş, cârlige pentru
îmbrăcăminte, cârlige pentru perdele, cârlige
pentru porţi din materiale nemetalice, cârlige
pentru prosoape, nemetalice, coşuri decorative
din lemn, coşuri decorative din paie, coşuri
decorative din rachită, coşuri împletite, cuiere
de haine (mobilier), cuiere de pălării din metal,
cuiere pentru paltoane, cutii din lemn, cutii
din plastic, decoraţii pentru masă (ornamente)
confecţionate din lemn, dispozitive de agăţare
a perdelelor, draperii cu falduri, huse adaptate
pentru mobilier, huse ajustate, din stofă, pentru
mobilier, huse de protecţie pentru mobilier
(adaptate), huse de protecţie pentru mobilier
(ajustate), huse de scaune (adaptate) pentru
mobilier, huse de schimb (ajustate) pentru
scaune (piese de mobilier), huse matlasate
de saltele, huse matlasate pentru saltele,
huse pentru haine, huse pentru îmbrăcăminte
(garderobe), jaluzele de interior şi accesorii
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pentru perdele şi jaluzele de interior, jaluzele
verticale (de interior), măsuţe, măsuţe de
ceai, măsuţe de toaletă, mobilă şi mobilier,
oglinzi (mobilier), oglinzi de mâna (oglinzi de
toaletă), paturi, aşternuturi, saltele şi perne,
perdele decorative din mărgele, perdele din
mărgele, pereţi despărţitori, perne decorative,
perne pentru scaune, perne pentru scaune
ca piese de mobilier, pufuri (mobilier), rame,
rame (cadre) nemetalice pentru containere,
rame de fotografie din piele, baghete pentru
rame de tablouri (şipci), rame din lemn pentru
fotografii, rame din lemn pentru tablouri, rame
din metal pentru fotografii, şine pentru perdele,
statuete, figurine, ornamante şi decoraţiuni
din materiale ca lemn, ceara, ghips sau
plastic, suporturi de cărţi (mobilier), suporturi
de covor pentru protejarea picioarelor de
mobilier, suporturi de fotografii (rame), suporturi
de şerveţele (fixe) nemetalice, suporturi de
umbrele, suporturi pentru oglindă, suporturi
pentru pălării, suporturi pentru plante, suporturi
pentru prosoape (mobilier), suporturi pentru
reviste, taburete mobile (mobilier), umeraşe şi cu
era pentru haine, unităţi de depozitare (mobilier),
unităţi de mobilier, statuete, figurine, lucrări de
arta, ornamante şi decoraţiuni din materiale
ca lemn, ceară, ghips sau plastic, incluse în
această clasă, suport de pălării (mobilier), coşuri
de depozitare (mobilier), mobilier expunere
mărfuri (nemetalic), mobilier pentru expunerea
produselor, suport pentru broşuri (mobilier),
comode (mobilier), paravane (mobilier), mese
(mobilier), paravane separatoare (mobilier).
21. Material pentru curăţare, material pentru
îngrijirea articolelor de îmbrăcăminte şi
încălţăminte, perii şi alte articole pentru curăţare,
material pentru perii, perii şi articole pentru
confecţionarea periilor, produse pentru curăţare,
statui, figurine, plăci şi obiecte de artă din
materiale ca porţelan, teracotă sau sticlă, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu utilizare
nespecificată, ustensile cosmetice şi de toaletă
şi articole de baie, veselă, articole de bucătărie
şi recipiente, boluri pentru decoraţiuni florale,
boluri pentru flori, ghivece de ceramic, ghivece
de flori, ghivece de flori din porţelan, ghivece
de lut, bureţi abrazivi, bureţi abrazivi de
bucătărie sau de uz casnic, bureţi abrazivi
pentru bucătărie, bureţi abrazivi pentru utilizare
în bucătărie (curăţare), bureţi artificiali pentru
uz casnic, bureţi de baie, bureţi de curăţat
de uz casnic, bureţi de mare naturali, bureţi
de menaj, cârpă pentru ochelari, cârpe de
bumbac pentru curăţat, cârpe de curăţat, cârpe
de şters pentru ştergerea ochelarilor, cârpe de
şters praful, cârpe pentru curăţare, cârpe pentru
lustruit, dozatoare de săpun, distribuitoare de

săpun, distribuitoare pentru săpun lichid (pentru
uz casnic), perii de baie, perii de curăţare,
perii pentru curăţarea covoarelor, perii pentru
haine, perii pentru igienă personal, ustensile
de bucătărie, vase pentru bucătărie, căni, cutii
pentru ceai, ceainice, coşuri de uz casnic, farfurii
din plastic, farfurii din plastic (veselă), farfurii din
sticlă, furculiţe de servit, fructiere, inele pentru
şerveţele, inele pentru şerveţele, nu din metale
preţioase, infuzoare de ceai, instrumente de
uz casnic, linguri pentru gătit şi servit, mănuşi
de bucătărie, oale de gătit, oliviere, pahare
din carton, pahare din hârtie, pahare, vase de
băut şi articole pentru baruri, platouri pentru
aperitive, platouri (veselă), porţelan decorative,
porţelanuri, recipiente de uz casnic, servicii de
cafea (veselă), set recipiente de bucătărie, seturi
de cafea formate din ceşti şi farfurii, seturi de
condiment, seturi de masă pentru condiment,
sfeşnice, suporturi de căni, suporturi pentru
aşezat vasele fierbinţi pe masă, suporturi pentru
hârtia de bucătărie, suporturi pentru beţisoare
chinezeşti, suporturi pentru ceainice, suporturi
pentru scobitori, suporturi pentru şerveţele de
masă, tăvi de uz casnic, tăvi de servit, tigăi,
termosuri, ustensile casnice şi de bucătărie,
ustensile de bucătărie, ustensile de bucătărie din
silicon, ustensile de menaj, vase de bucătărie,
vase de ceramic, veselă, veselă, altele decât
cuţite, furculiţe şi linguri, aplicatoare cosmetic,
aplicatoare de fard, aplicatoare pentru cosmetic,
aplicatoare pentru fardurile de ochi, aplicatoare
pudră, articole pentru curăţarea dentară, bureţei
pentru machiaj, bureţi, ustensile cosmetice,
dispozitive de demachiere, dispozitive pentru
săpun lichid, dozatoare de gel dus, dozatoare de
săpun, dozatoare de săpun de mâini, dozatoare
pentru creme de îngrijire a pielii, savoniere.
25. Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului, articole de
îmbrăcăminte, articole de încălţăminte.
28. Decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de
Crăciun, jucării, seturi de jucării, jucării, jocuri,
articole de joacă şi articole pentru petrecere,
ornamente pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru petrecere şi pomi de Crăciun artificiali,
ornamente pentru pomul de Crăciun (cu excepţia
articolelor de iluminat şi a dulciurilor), ornamente
muzicale pentru pomul de Crăciun, ornamente
pentru suportul pomului de Crăciun.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul în legătură
cu bijuterii, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la bijuterii, publicitate online,
servicii de comenzi online, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul
online referitoare la articole de îmbrăcăminte,
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servicii de vânzare cu amănuntul online
referitoare la genţi de mână, servicii de vânzare
cu amănuntul online referitoare la articole de
voiaj, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu îmbrăcăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul legătura cu bijuterii, servicii de
vânzare cu amănuntul în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu amănuntul în legătura
cu genţi, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătura cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu vesela, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu jocuri,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu jucării, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu tacâmuri, servicii de vânzare
cu amânuntul online referitoare la produse
cosmetice, servicii de vânzare cu amănuntul în
legătură cu materiale textile, servicii de vânzare
cu amănuntul în legătură cu preparate pentru
parfumare, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu cuţite de bucătărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu produse de
toaletă, administrare afacerilor pentru puncte de
vânzare cu amănuntul, administrare a afacerilor
pentru puncte de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul, servicii de analiză de piaţă privind
vânzarea de bunuri, servicii de comandă cu
ridicata, servicii de vânzare cu ridicata de
echipamente horticole, servicii de vânzare cu
ridicata referitoare la blănuri, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu bijuterii, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu mobile, servicii
de vânzare cu ridicata în legătură cu umbrele,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu încălţăminte, servicii de vânzare
cu ridicata în legătură cu genţi, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu materiale
textile, servicii de vânzare cu ridicata în legătură
cu decoraţiuni festive, servicii de vânzare cu
ridicata în legătură cu echipamente de iluminat,
servicii de vânzare cu ridicata în legătură cu
materiale de arta, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu obiecte de papetărie, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu preparate
pentru parfumare, servicii de vânzare cu ridicata
în legătură cu articole de mobilier, servicii de
vânzare cu ridicata în legătură cu articole de
curăţare, servicii de vânzare cu ridicata în
legătură cu articole care servesc la acoperirea
capului, servicii de comercializare cu amănuntul
de articole de îmbrăcăminte şi accesorii pentru
îmbrăcăminte, servicii de vânzare cu amănuntul
în legătură cu îmbrăcăminte.

───────

(210) M 2019 05861
(151) 12/08/2019
(732) COMPLEX APICOL VECESLAV

HARNAJ S.A. , B-DUL. FICUSULUI
NR. 42, SECTOR 1
, BUCUREŞTI, 013975,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NECTARUL STUPILOR

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

30. Miere.
35. Publicitate.

───────

(210) M 2019 05862
(151) 12/08/2019
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INFINIBLACK

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

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2019 05863
(151) 12/08/2019
(732) KRUGER-BRENT AGENCY

SRL, CALEA 13 SEPTEMBRIE
NR. 123, BL. 129, ET. 7, AP. 31,
SECTOR 5, BUCUREȘTI, 050717,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
INFINIBROW

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



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/08/2019

3. Produse cosmetice și produse de toaletă
nemedicinale, produse nemedicinale pentru
curățarea dinților, produse de parfumerie,
uleiuri esenţiale, preparate pentru albit și
alte substanțe pentru spălat, preparate pentru
curățare, lustruire, degresare și șlefuire.

───────

(210) M 2019 05864
(151) 12/08/2019
(732) OTP BANK NYRT., NADOR UTCA

16,, BUDAPEST, 1051, UNGARIA
(740) SC CABINET M OPROIU SRL,

STR. POPA SAVU NR. 42,
SECTOR 1, BUCUREŞTI, 011434

(540)
OTP Plus

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

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
38. Telecomunicaţii.
39. Transport, ambalarea și depozitarea
mărfurilor, organizarea de călătorii.

───────

(210) M 2019 05865
(151) 12/08/2019
(732) MARIA BĂBU, STR. GILORŢEL

NR. 5, JUDEŢ GORJ, NOVACI,
GORJ, ROMANIA

(540)

Tocan de oaie Stâna Ştefanu

(531) Clasificare Viena: 06.01.02; 03.04.11;
05.01.01; 29.01.13; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:verde, negru, roşu
(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.
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară.

───────

(210) M 2019 05866
(151) 12/08/2019
(732) Carrefour Romania SA, STR.

GARA HERĂSTRĂU NR. 4C,
GREEN COURT BUCHAREST,
CLĂDIREA B, ET. 4-7, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

DESCHIDEM
VINUL ROMÂNESC

(531) Clasificare Viena: 11.03.01; 11.03.02;
26.03.01; 29.01.15; 27.05.01; 27.05.17

(591) Culori revendicate:gri (Pantone 426 c),
mov (Pantone 2597 c), (Pantone 254
c), (Pantone 2587 c), (Pantone 228 c),
(Pantone 227 c), roz inchis (Pantone
193 c), roz deschis (Pantone 709 c),
portocaliu (Pantone 1595 c), galben
(Pantone 1495 c)
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(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:

21. Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de
bucătărie, vase de gătit şi articole pentru masă,
cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor,
piepteni şi bureţi, perii, cu excepţia pensulelor,
materiale pentru perii, articole de curăţare, sticlă
neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia
sticlei pentru construcţii, sticlărie, porţelan şi
lut (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi
pentru acoperirea capului (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de produse incluse în
această clasă conform clasificării de la Nisa).

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, grăunţe şi
seminţe brute şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, ierburi proaspete, plante şi flori
naturale, bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare,
animale vii, hrană şi băuturi pentru animale,
malţ (Solicităm protecţie pentru întreaga listă
de produse incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).

35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
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 (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).

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

───────

(210) M 2019 05867
(151) 12/08/2019
(732) NICULAI TAND, STR. EROU

IANCU NICOLAE NR. 75 A, SC.
A, ET. 2, AP. A9, JUDEȚUL ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

(540)

NICOLAI

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roşu-Pantone
1795C, albastru-Pantone 3005C,
maro-Pantone 451C, mov-Pantone
5135C, portocaliu-Pantone 1815C,
ocru-Pantone 7503C, galbenPantone
145C

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
43. Restaurante şi cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 05868
(151) 12/08/2019
(732) SC ANCHOR REAL ESTATE

DEVELOPMENT SRL , B-DUL
TIMIŞOARA NR. 26Z, CLĂDIREA
ANCHOR PLAZA, BLOC CORP
B, ET.12, BIROUL NR. 12B01,
SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

Select Residence
by Anchor Grup

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.13

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

clase:
35. Publicitate, servicii de intermediere
comercială între clienţi şi prestatorii de servicii
şi producătorii de bunuri, în special în
cadrul centrelor comerciale, mall-urilor, galeriilor
comerciale, strângerea la un loc, în beneficiul
terţilor, în cadrul unui centru comercial sau
a unui mall, a unei varietăţi de magazine
en detail, precum şi restaurante, fast-food-
uri, săli de cinema, locuri de joacă şi de
îngrijire pentru copii, servicii de divertisment,
educaţie şi sport, saloane de frumuseţe, servicii
bancare, pentru a permite clienţilor să vadă
şi să achiziţioneze comod bunurile şi să
utilizeze şi să achiziţioneze serviciile, strângerea
la un loc, în beneficiul terţilor, pe internet,
a unei varietăţi de retaileri şi prestatori de
servicii, într-un mall de tip virtual, pentru a
permite clienţilor să vadă şi să achiziţioneze
cât mai comod bunurile şi să utilizeze şi
să achiziţioneze serviciile prin intermediul
mijloacelor de telecomunicaţii, strângerea la un
loc, în beneficiul terţilor, a următoarelor produse:
îmbrăcăminte, încălţăminte, articole de acoperit
capul, accesorii de îmbrăcăminte, bijuterii,

gablonţuri, parfumuri, cosmetice, produse de
întreţinere a igienei, produse de curăţat,
maşini, biciclete, cărţi, ziare, produse de
papetărie, produse electrice şi electronice,
calculatoare, televizoare, telefoane, jucării,
jocuri, produse farmaceutice şi veterinare,
articole şi echipamente de sport, articole şi hrană
destinate animalelor de companie, produse
alimentare destinate consumului uman, băuturi
alcoolice şi nealcoolice, apă îmbuteliată, mobilă,
veselă, decoraţiuni pentru casă, flori, arbuşti,
ţigări, scrumiere, chibrituri, tutun, animale vii,
bagaje, genţi, covoare, carpete, lenjerie de pat
şi masă, ceasuri, ochelari de soare, DVD-uri,
CD-uri, aparate fotografice şi cinematografice,
instrumente pentru fotografiat, instrumente
muzicale, vopsele, lumânări, obiecte de artă,
alimente pentru sugari, scutece pentru sugari,
maşini şi maşini unelte, articole pentru casă şi
gradină, scule şi instrumente de mană acţionate
manual, tacâmuri de masă, aparate de ras, arme
albe, aparate pentru înregistrarea, transmiterea,
reproducerea sunetului sau imaginilor, software
pentru calculatoare, aparate şi instrumente
medicale şi veterinare, aparate de încălzit,
aparate de iluminat, aparate de gătit, instalaţii
sanitare, vehicule, arme de foc, focuri de artificii,
umbrele, bastoane, oglinzi, rame, perii, piepteni,
obiecte din sticlă, cristal, porţelan, corturi, saci
de dormit, nasturi, dantele, broderii, şireturi,
copci, flori artificiale, fire de uz textil, seminţe,
plante, tapete murale, parchet, gresie, faianţă,
perdele, materiale de construcţii, vopsele,
produse chimice (exceptând transportul lor)
pentru a permite clienţilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, aceste servicii
pot fi asigurate de magazine en gros sau
en detail, outlet-uri, mall-uri, supermarket-uri,
prin cataloage de vânzare prin corespondenţă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor
de teleshopping, servicii de abonamente la
servicii de telecomunicaţii, pentru terţi, servicii
de promovare, pentru terţi, a mall-urilor,
magazinelor, reţelelor de magazine, servicii
de promovare şi publicitate, pentru terţi, a
sălilor de jocuri, centrelor de divertisment,
parcurilor de distracţie şi/sau tematice, gestiunea
afacerilor comerciale, administraţie comercială,
lucrări de birou, servicii de abonamente la ziare,
pentru terţi, administrarea comercială a licenţelor
produselor şi serviciilor, pentru terţi, cercetări
pentru afaceri, consultanţă pentru conducerea
afacerilor, consultanţă profesională în afaceri,
expertiză în afaceri comerciale, informaţii despre
afaceri comerciale, investigaţii, pentru afaceri,
servicii de relocare pentru afaceri, estimări
referitoare la afaceri, servicii de agenţii de
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import-export, agenţii de informaţii comerciale,
agenţii de publicitate, analiza preţului de
cost, difuzare de anunţuri publicitare, servicii
de achiziţionare pentru terţi, asistenţă în
conducerea şi managementul afacerilor, servicii
de audit, închiriere de automate de vânzare,
închiriere de maşini şi aparatură de birou, birouri
de plasare, căutare de sponsorizare, cercetarea
pieţei, prelucrare administrativă pentru cereri de
mărfuri, servicii pentru compararea preţurilor,
compilarea informaţiilor în fişiere electronice,
compilaţii statistice, prezentarea produselor
prin toate mijlocele de comunicare pentru
vânzarea cu amănuntul, consultanţă pentru
probleme legate de personal, informaţii şi sfaturi
comerciale pentru consumatori, contabilitate,
cronică publicitară, întocmire de declaraţii
fiscale, decorarea vitrinelor pentru magazine,
distribuire de eşantioane, distribuire de materiale
publicitare, organizare de expoziţii şi târguri în
scopuri comerciale sau publicitare, organizarea
de festivaluri în scopuri publicitare, comerciale
şi de promovare a vânzărilor, organizarea de
evenimente în scopuri publicitare, întocmire
de extrase de conturi, facturare, gestionarea
de fişiere informatice, administrarea hotelurilor,
închiriere de material publicitar, închiriere de
spaţii publicitare, închiriere de timp publicitar în
mijloacele de comunicare, publicitate prin poştă,
vânzare la licitaţie, servicii de manechine în
scop publicitar sau de promovare a vânzărilor,
sondaje de opinie, studii de piaţă, pregătirea şi
publicarea de texte publicitare, publicitate online
într-o reţea computerizată, publicitate televizată,
publicitate radiofonică, relaţii publice, servicii de
revista presei, servicii de secretariat, servicii de
promovare a vânzărilor pentru terţi, publicitate
cu privire la serviciile de construcţii, publicitate
cu privire la afacerile imobiliare, publicitate cu
privire la magazine şi reţele de magazine, mall-
uri, publicitate cu privire la serviciile de shopping
personalizat, publicitate cu privire la sălile de
jocuri, centrele de divertisment, parcurile de
distracţie şi/sau tematice, promovarea vânzării
de bunuri şi servicii ale terţilor prin distribuirea
de carduri de discount şi vouchere, promovarea
vânzării de bunuri şi servicii ale altora, prin
distribuirea de materiale tipărite şi concursuri
de promovare, promovarea vânzării de bunuri
şi servicii ale altora prin acordarea de puncte
de achiziţie pentru utilizarea cardurilor de credit,
promovarea vânzării de bunuri şi servicii ale
altora prin oferirea de discount-uri ori promoţii,
servicii de publicitate outdoor, publicitate şi
promovarea vânzărilor cu privire la bunuri şi
servicii, oferite prin mijloace de telecomunicaţii
sau pe cale electronică, administrarea afacerilor
(îndrumări în conducerea şi administrarea

lor) pentru magazine en gross şi en
detail, mall-uri, centre comerciale, servicii de
consiliere referitoare la promovarea vânzărilor,
organizarea, exploatarea şi supravegherea
vânzărilor şi a programelor promoţionale de
stimulate a vânzărilor, organizarea, exploatarea
şi supravegherea de programe de stimulare
a vânzărilor, consultanţă legată de vânzările
promoţionale, urmărirea volumului de vânzări
pentru terţi, închirierea de standuri pentru
vânzare, organizarea, utilizarea şi monitorizarea
de programe de loialitate pentru clienţi şi
scheme de recompensare în scopul promovării
vânzărilor, servicii de fidelizare a clienţilor în scop
comercial, promoţional şi publicitar, organizarea
şi administrarea programelor de loialitate care
implică discount-uri sau stimulente pentru client,
în scopul promovării vânzărilor, administrarea
unui program de promovare a vânzărilor ce
permite participanţilor ca, prin intermediul unui
card de membru, să obţină reduceri la preţul
bunurilor şi serviciilor, ori servicii îmbunătăţite,
organizarea de campanii publicitare şi de
promovare, pentru terţi, gestiunea afacerilor
comerciale pentru imobiliare, pentru terţi, servicii
de control a stocurilor de marfă, servicii
de card de loialitate, servicii de vânzare
la licitaţie a proprietăţilor imobiliare, servicii
comerciale online în cadrul cărora vânzătorul
publică produsele care urmează a fi licitate,
iar licitaţia are loc pe internet, furnizare de
ghiduri publicitare online dotate cu funcţie de
căutare pentru mărfuri şi servicii ale altor
comercianţi online de pe internet, compararea
serviciilor de shopping, administraţie comercială
cu privire la licenţierea de bunuri şi servicii ale
altora, servicii de preluare a apelurilor telefonice
pentru abonaţi nedisponibili, demonstraţii de
bunuri, servicii de reproducere a documentelor,
organizarea de spectacole de modă în
scopuri promoţionale şi/sau publicitare, servicii
de layout în scopuri publicitare, marketing,
cercetări în marketing, studii de marketing,
servicii de achiziţionare pentru alţii (procurarea
de bunuri şi servicii pentru alte afaceri),
producţia de filme publicitare, servicii de testare
psihologică pentru selectarea de personal,
dactilografiere, stenografie, compilarea de
statistici, servicii de telemarketing, organizarea
de campanii publicitare pentru mall-uri,
centre comerciale, centre de distracţie,
parcuri de distracţie, publicitate pentru filme
cinematografice, intermedierea de contracte
pentru terţi, privind vânzarea şi cumpărarea
de mărfuri, intermedierea de contracte pentru
terţi, privind prestarea de servicii, servicii de
call center, pentru terţi, închirierea panourilor
de afişaj (panouri publicitare), licitare, postarea



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/08/2019

de afişe publicitare, informaţii în domeniul
afacerilor, compilarea de informaţii în baze
de date, servicii de intermediere comercială,
demonstraţii cu produse, proiectarea de
materiale publicitare, publicitate directă prin,
poştă, răspândirea materialelor publicitare,
distribuirea de eşantioane, servicii de
registru de cadouri, servicii de aşezare în
pagină pentru scopuri publicitare, machetare
pentru promoţiile publicitare sau de vânzări,
publicitate online pe o reţea de calculatoare,
furnizarea unei pieţe comerciale online pentru
cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri şi servicii,
publicitate exterioară, publicitate cu plată per
click, prezentarea produselor în mediile de
comunicare, în scopuri de comercializare cu
amănuntul, servicii de comparare a preţurilor,
servicii de achiziţie pentru terţi (achiziţionarea de
bunuri şi servicii pentru alte afaceri), promovarea
bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea
evenimentelor sportive, publicarea de texte
publicitare, închirierea de material publicitar,
scrierea de scenarii în scopuri de publicitate,
închirierea de standuri de vânzare, aranjarea
vitrinelor pentru magazine, marketing cu public
ţintă, servicii de telemarketing, închirierea
automatelor pentru vânzarea de produse,
procesarea cuvintelor, scrierea de texte
publicitare, cumpărarea de proprietăţi imobiliare
pentru alţii.
36. Asigurări, servicii de asigurări în domeniul
imobiliar, afaceri financiare, afaceri monetare,
afaceri imobiliare, administrarea de proprietăţi
imobiliare, servicii de administrare de imobile, şi
anume servicii de închiriere, estimare a bunurilor
imobiliare şi finanţare, agenţii de închiriere
proprietăţi imobiliare, agenţii imobiliare, emiterea
de carduri de credit şi de debit, servicii de
emitere de cartele telefonice, încasări de chirii,
concesionări de bunuri imobiliare, încheiere
de contracte de închiriere, credite pentru
contracte de închiriere, servicii de estimări
financiare de costuri de reparaţii, estimări
financiare, agenţii de încasare a creanţelor,
servicii de curtaj în proprietăţi imobiliare,
emitere de bonuri valorice, estimări financiare
imobiliare, estimări imobiliare, estimări financiare
de obiecte de artă, consultaţii şi informaţii
în domeniul financiar şi imobiliar, servicii de
finanţare, transfer electronic de fonduri, girare
de proprietăţi imobiliare, împrumuturi cu plata
în rate ori pe bază de amanet, închirieri
de apartamente, închirieri de spaţii pentru
birouri, închirieri de spaţii comerciale, închiriere
de spaţii comerciale în mall-uri, închirieri de
proprietăţi imobiliare, închirieri de exploatări
agricole, împrumuturi pe bază de ipotecă,
servicii financiare legate de ipoteci, finanţarea

împrumuturilor şi ipotecilor, tranzacţii financiare,
servicii pentru lichidarea unei intreprinderi,
investiţii de capital: servicii de girare de
imobile, curtaj în bursă, consultaţii şi informaţii
în domeniul asigurărilor, servicii financiare
legate de proprietăţi imobiliare, colectarea de
debite din închirierea de imobile, servicii de
management pentru investiţii imobiliare, servicii
oferite de trusturi de investiţii, holdinguri, servicii
de vânzare şi cumpărare de valută (schimb
valutar), managementul financiar al societăţilor
de portofoliu, servicii în domeniul asigurărilor,
cum sunt serviciile asigurate de agenţi sau
brokeri de asigurări, serviciile oferite asiguraţilor
şi servicii de subscriere de asigurări, emiterea
tichetelor de masă, emiterea de semne de
valoare, inclusiv carduri şi vouchere, în ceea
ce priveşte sistemele de fidelizare a clienţilor,
emiterea de semne de valoare, evaluări de
proprietăţi imobiliare, banking, home banking,
strângerea de fonduri în scopuri caritabile,
furnizarea de fonduri pentru cumpărarea în
rate şi pentru leasing, servicii de sponsorizare
financiară, împrumuturi financiare, fonduri de
investiţii şi economisire, servicii de închiriere
şi leasing cu privire la bunuri imobiliare,
leasing de spaţii comerciale, finanţare pentru
leasing cu privire la automobile, finanţare
pentru leasing, sponsorizarea financiară a
activităţilor de divertisment, sportive şi
culturale, servicii ale birourilor de cazare
(apartamente), managementul apartamentelor,
închirierea apartamentelor, evaluarea operelor
de artă, strângerea de fonduri caritabile,
depozite de valori, management financiar,
management imobiliar, evaluare financiară
(asigurări, servicii bancare, imobiliare), investiţii
în fonduri, evaluarea financiară a bijuteriilor,
organizarea colectelor, servicii de brokeri de
amanet, procesarea plăţilor efectuate cu cardul
de credit, procesarea plăţilor efectuate cu
cardul de debit, evaluări imobiliare, oferirea
de reduceri intreprinderilor participante ale
terţilor prin utilizarea unui card de membru,
colectarea chiriilor, evaluarea financiară a
timbrelor, emiterea de jetoane de valori.
37. Servicii de construcţii, reparaţii şi instalaţii
referitoare la ansambluri rezidenţiale, mall-
uri, centre comerciale, parcuri de divertisment,
centre de divertisment, servicii de instalare,
reparare şi întreţinere de maşini şi aparate de
amuzament, servicii de construire şi întreţinere
a piscinelor, servicii referitoare la construcţia de
clădiri, parcări, drumuri, poduri, baraje sau linii de
transmisie, servicii de închiriere de echipamente
sau material de construcţii, servicii de reparaţii,
şi anume servicii destinate recondiţionării
obiectelor în urma uzurii, defectării, deteriorării



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
12/08/2019

sau distrugerii parţiale (readucerea unui edificiu
sau a altui obiect în starea iniţială), instalarea
şi repararea aparatelor pentru condiţionarea
aerului, instalare şi reparaţii de antrepozite,
instalare şi reparaţii de aparate electrice,
instalare şi reparare de ascensoare, întreţinere,
reparaţii, spălarea şi curăţarea automobilelor,
instalarea, întreţinerea şi repararea aparaturii
de birou, instalaţii, întreţinere şi reparaţii de
calculatoare, repararea şi întreţinerea aparatelor
de proiecţie pentru cinema, curăţarea interiorului
clădirilor, construcţia standurilor de expoziţii şi
magazine, informaţii în domeniul construcţiilor şi
reparaţiilor, supervizarea lucrărilor de construcţii,
curăţarea drumurilor, demolări de construcţii,
curăţarea hainelor, deratizare (exterminarea
dăunătorilor), servicii de dezinfectare, curăţarea
la exterior a edificiilor, lucrări de etanşeizare,
instalarea de uşi şi ferestre, servicii de instalaţii
şi reparaţii telefoane, curăţarea geamurilor,
instalare şi reparaţii pentru instalaţii de încălzire,
lucrări de instalaţii, lucrări de izolare a
clădirilor, restaurări de mobilier şi operă de
artă, spălarea edificiilor în exterior, staţii
de service (alimentarea cu carburant şi
întreţinere), construcţii subacvatice, reparaţii
subacvatice, lucrări de tencuire, zidărie, lucrări
de zugrăvit, consultanţă în materie de construcţii,
spălătorii de maşini, încărcarea cartuşelor pentru
imprimante, asfaltare, zidire, izolarea clădirilor,
servicii de etanşarea clădirilor impermeabilizare
(izolare clădiri), construirea de magazine şi
gherete pentru târguri, servicii de tâmplărie,
curăţarea clădirilor (suprafaţa exterioară),
informaţii privind construcţia, dezinfectare,
instalarea şi repararea aparatelor electrice,
instalarea şi repararea elevatoarelor/instalarea
şi repararea ascensoarelor, instalarea şi
repararea proiectoarelor de film, instalarea
şi repararea echipamentelor, montarea
cablurilor, instalarea, întreţinerea şi reparaţia
echipamentelor şi maşinilor de birou, aplicarea
tapetului (tapetare), repararea umbrelelor de
soare, vopsire, interioară şi exterioară, tencuire,
reumplerea cartuşelor de toner, renovarea
articolelor de îmbrăcăminte, servicii pentru
acoperişuri, întreţinerea piscinelor, întreţinerea
şi repararea telefoanelor, tapiţare, staţii de
distribuţie a carburanţilor pentru vehicule
(realimentare şi întreţinere), spălare, curăţarea
geamurilor, lucrări de instalaţie de apă şi canal.

───────

(210) M 2019 05869
(151) 12/08/2019
(732) SC ANGELLI SPUMANTE &

APERITIVE SRL, BD. IULIU
MANIU NR. 341-359, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CABINET M OPROIU SRL, STR.
POPA SAVU NR. 42, SECTOR
1, , BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

ANGELLI FRAGOLA
ALCOHOLFREE-
SENZA ALCOOL

(531) Clasificare Viena: 26.04.15; 26.04.16;
26.04.18; 05.07.08; 03.13.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 29.01.15

(591) Culori revendicate:roz, roşu (deschis)
Pantone 192C, rosu (închis) Pantone
7426C, portocaliu (caramiziu) Pantone
173 C, auriu, negru, galben, verde,
maro, muştar, alb

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

32. Băuturi din fructe fără alcool, vinuri fără
alcool.

───────
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(210) M 2019 05870
(151) 12/08/2019
(732) IDAVA SOLUTIONS SRL, STR.

GHEORGHE IORGA NR. 1, BL.
59B, ET. 7, AP. 141, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
iStoma Jobs

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

7. Automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente de uz ştiintific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optica, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învaţământ, 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.
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 05871
(151) 12/08/2019
(732) IDAVA SOLUTIONS SRL, STR.

GHEORGHE IORGA NR. 1, BL.
59B, ET. 7, AP. 141, SECTOR
5, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
iStoma - Aplicatia
Medicilor Eficienti

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

7. Automate de vânzare (distribuitoare
automate).
9. Aparate şi instrumente de uz ştiintific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optica, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învaţământ, 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.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de
cercetare şi proiectare în legătură cu acestea,
analize industriale şi servicii de cercetare,
proiectarea şi dezvoltarea de componente
hardware şi software ale calculatorului.

───────

(210) M 2019 05872
(151) 12/08/2019
(732) MARIUS-GRATIAN STAN, STR.

ŞERBAN BOGDAN STAN NR.
7, BL. 305, SC. 4, ET. 1, AP.
39, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

AUTO OWNERS CLUB
RO Cars & Friends

(531) Clasificare Viena: 17.05.17; 27.05.01;
27.05.24; 29.01.13

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

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

───────
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(210) M 2019 05873
(151) 12/08/2019
(732) RASVAN-PAUL BALTAG, STR.

LT. SACHELARIE VISARION NR.
18, BL. 119, SC. A, ET. 8, AP.
36, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

Dr. Paul

(531) Clasificare Viena: 26.01.16; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical.
10. Dispozitive medicale.

───────

(210) M 2019 05874
(151) 12/08/2019
(732) RASVAN-PAUL BALTAG, STR.

LT. SACHELARIE VISARION NR.
18, BL. 119, SC. A, ET. 8, AP.
36, SECTOR 2, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

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

(540)

zencelar

(531) Clasificare Viena: 26.01.03; 27.05.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Suplimente alimentare de uz medical.
10. Dispozitive medicale.

───────

(210) M 2019 05875
(151) 12/08/2019
(732) IONUT ADRIAN DOBRE, STR.

SALCAMILOR NR. 26, JUDEŢUL
ARGEŞ, ŞTEFĂNEŞTI, ARGEȘ,
ROMANIA

(540)
NETVERS

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
38. Telecomunicaţii.
40. Tratament de materiale.
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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.

───────



E R A T Ă

Clasa 38: Telecomunicaţii; servicii de telecomunicaţii prestate pe platforme şi portaluri pe
internet  şi  pe  alte  suporturi  media;  telecomunicaţii  de  informaţii  (inclusiv  pagini  web);
furnizarea accesului la conţinut, pagini de internet şi portaluri.

Clasa  41:  Educaţie;  instruire;  divertisment;  activităţi  sportive  şi  culturale;  publicare  de
materiale educative tipărite; publicarea de materiale multimedia online.

Clasa 16: Hârtie şi carton; produse de imprimerie; fotografii; obiecte de artă şi figurine
din hârtie şi carton şi machete arhitectonice; cărţi; calendare; reviste (publicaţii
periodice);  broşuri;  imagini;  materiale  educative  tipărite;  reprezentări  grafice;  tipărituri;
materiale educative şi didactice; caractere tipografice; papetărie imprimată.

Referitor  la  depozitul  M2019/05755,  publicat  în  data  de 
13.08.2019,  clasele  de produse/servicii  au fost  mentionate eronat,  corect 
fiind:


