Nr. 9/19.01.2018
Către: Președintele Federației Columbofile Internaționale
Comitetul Director al Federației Columbofile Internaționale
Urmare a scrisorii noastre transmisă către FCI în data de 31.12.2017, conducerea Federației Crescătorilor de
Porumbei din România (FCPR), reprezentată prin președintele Marius Tunduc, vice-președinte FCI, și-a
exprimat poziția față de problema inelelor (supusă atenției FCI), printr-un comunicat și o notificare, ambele
publicate pe site-ul FCPR, pe care le anexăm acestei scrisori, în original și traduse în engleza (link-ul paginii cu
comunicatul si notificarea FCPR: http://www.federatianationalacolumbofila.ro/articol-comunicat-12.html)
Pentru anul 2017 conducerea FCPR a transmis către Uniunea Columbofililor Profesioniști din România (UCPR)
acordul pentru folosirea logo-ului FCI pe inele justificând că, cităm ”decizia noastră este bazată pe speranța
că veți dori să participați în Campionatul Olimpic organizat de FCPR, începând cu anul viitor” (scr. nr.
18/12.05.2016, anexată). UCPR și-a păstrat deschiderea și dorința de a participa la Campionatul Olimpic și alte
evenimente internaționale FCI. În mod inexplicabil însă, conducerea FCPR a hotărât sa blocheze accesul UCPR
la acțiunile FCI și interzice fără motive intemeiate folosirea în continuare a logo-ului FCI pe inelele UCPR.
Pe plan național, începând cu 5 ianuarie 2018 se înregistrează un exod al columbofililor de la FCPR către
UCPR, chiar dacă NU mai au acces la activitățile internaționale FCI. Uniunea Columbofililor Profesioniști din
România a primit solicitări de afiliere de la 10 cluburi FCPR și alți membri FCPR, totalizând 925 membri FCPR
(vezi tabel anexat).
În contextul prezentat mai sus, suntem nevoiți să vă solicităm din nou acceptul urgent pentru folosirea logo-ului
FCI pe inelele UCPR pentru încă o comandă de 250.000 inele. Dorim să menționăm că UCPR nu este
distribuitor de inele, acest surplus fiind datorat noilor membri veniți în cursul lunii ianuarie 2018.
UCPR urmărește dezvoltarea sportului columbofil național și internațional alături de membrii FCPR (așa cum se
poate vedea în videoclipul realizat cu ocazia vizitei campionului mondial, dl. Gerard Koopman, la expozitia
națională UCPR din 2017: https://www.youtube.com/watch?v=tltiHu3ON6U&feature=youtu.be). În contextul
blocajului actual în discuțiile cu actuala conducere FCPR, Uniunea Columbofililor Profesionisti din

România este dispusă să plătească individual cotizația la Federația Columbofilă Internațională
pentru accesul la evenimentele internaționale ale FCI.

Președinte Uniunea Columbofililor Profesioniști din România
Emil Bondilă

ANEXĂ LA ADRESA F.C.I. nr. 9 / 19.01.2018
CERERI DE AFILIERE DE LA CLUBURI F.C.P.R. ŞI CLUBURI NOI CU MEMBRI F.C.P.R.
- începând cu sezonul competiţional 2018 (3 – 15ianuarie 2018) NR.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CUBUL
BASCOV
C.S.C. REAL BRADU
BUJORU PLENITA
DUNĂREA CALAFAT
OLTENIA CRAIOVA
SEGARCEA DOLJ NR.8
MARATON
”TRAIAN NIȚESCU” GALAȚI
C.S.C. STEJARUL
COCORĂȘTII MISLII
C.S.C. GORNET
OLIMPIC MARATON 2018
POAIANA CÂMPINA

JUDEŢ

NUMĂR DE MEMBRI

OBSERVAŢII

ARGEȘ

28

ARGEȘ

25

DOLJ

33

Club F.C.P.R.

DOLJ

65

Club F.C.P.R.

DOLJ

49

Club F.C.P.R.

DOLJ

25

Club F.C.P.R.

GALAȚI

25

Club F.C.P.R.

PRAHOVA

22

PRAHOVA

40

PRAHOVA

39

Club nou, cu membri
F.C.P.R.
Club nou, cu membri
F.C.P.R.

Club nou, cu membri
F.C.P.R.
Club nou, cu membri
F.C.P.R.
Club nou, cu membri
F.C.P.R.

TOTAL MEMBRI PROVENIŢI DE LA CLUBURI F.C.P.R. CLUB: 351

MEMBRI F.C.P.R. AFILIAŢI LA CLUBURI U.C.P.R.
ÎNCEPÂND CU 3.01.2018
Nr.
CRT.

JUDEŢ

NUMĂR DE MEMBRI

1

ARGEȘ, PRAHOVA, VÂLCEA, MEHEDINŢI, DOLJ

574

TOTAL MEMBERI: 574
TOTAL MEMBRI F.C.P.R. AFILIAŢI LA CLUBURI U.C.P.R. ÎNCEPÂND CU 3.01.2018:

925 MEMBERI

CERERI DE AFILIERE MEMBRI PROVENIND DE LA ALTE FEDERAŢII
- începând cu sezonul competiţional 2018 Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CLUBUL

JUDEŢ

C.C.S. STEJARUL ONEȘTI
VOIAJORUL MOINEȘTI
C.S.C. ULMENI
FLACĂRA MORENI
C.S.C. URZICENI
C.S.C. PLOPU
VOIAJORUL MIZIL
TOMȘANI
TÎRGȘORUL VECHI
SPORTING RĂDĂUȚI

NUMĂR DE MEMBRI

OBSERVAŢII

BACĂU

35

F.R.S.C.

BACĂU

42

F.R.S.C.

BUZĂU

23

F.R.S.C.

DÂMBOVIȚA

32

Club nou

IALOMIȚA

21

F.R.S.C.

PRAHOVA

24

F.R.S.C.

PRAHOVA

25

F.R.S.C.

PRAHOVA

28

F.R.S.C.

PRAHOVA

31

F.R.S.C.

SUCEAVA

40

F.R.S.C.

TOTAL MEMBERI PROVENIND DE LA ALTE FEDERAŢII: 301

TOTAL MEMBRI PROVENIŢI DE LA F.C.P.R. ŞI F.R.S.C. AFILIAŢI LA U.C.P.R.
ÎNCEPÂND CU 2018:

1226 MEMBERI

TOTAL INELE PENTRU MEMBRII NOU AFILIAŢI LA U.C.P.R.:
245,000 – 250,000 buc.
(înseriate de la 500,001 la 750,000)

Notă: Inele 2018 U.C.P.R. (de la 000,001 la 500,000) au deja logo-ul F.C.I, inscripţionat (a se
vedea prima scrisoare către F.C.I.). Pentru inelele înseriate de la 500,001 la 750,000, vă rugăm
să aprobaţi inscripţionarea logo-ului F.C.I., acestea urmând a fi livrate membrilor provenind de
la F.C.P.R.

Nr. 468 / 31.12.2017
Către: Comitetul Director al FCI
Prin prezenta, Uniunea Columbofililor Profesioniști din România vă supune atenției următoarele:


Statul Român, prin Guvernul României, a transmis cererea de aderare la FCI ȋn anul 1967 şi a fost
acceptat ȋn anul 1969. Până ȋn anul 1994, ȋn România a existat o singură entitate columbofilă numită
“Uniunea Federaţiilor Columbofile din România” (UFCR).
 În anul 1994, urmare a unor neȋnţelegeri ȋntre membrii uniunii, pe probleme sportive legate de formula
de joc şi planurile de zbor, membri din UFCR s-au desprins şi au format “Uniunea Columbofililor
Profesionişti din România” (UCPR). Unul dintre membrii fondatori ai UCPR este Dr. Popescu Dan, fost
preşedinte al UFCR ȋntre 1985-1990 şi primul român care a candidat şi a ajuns membru ȋn Comitetul
Director al FCI. În prezent, UCPR are 5625 membri ȋnregistraţi pentru anul 2017 şi numărul acestora e
ȋn creştere.
 Din 1994, cele două uniuni au activat ȋn paralel ȋn România. Pe plan internaţional, UCPR a căutat să
ajungă la o ȋinţtelegere cu UFCR pentru ca participarea României la olimpiadele FCI să fie reprezentată
de o singură echipă formată din membrii celor doua federaţii, pe baza rezultatelor celor mai bune. Acest
lucru s-a realizat ȋn 1996 când UCPR şi UFCR au participat ȋmpreuna, ca o singura echipă, atât la
evenimentele columbofile internaţionale cât şi la cele naţtionale, şi ȋn anul 2008 la campionatul mondial
din Germania, deşi ȋntârzierea cu o zi a lotului de porumbei ai României a dus la neluarea lor in calcul
la arbitraj.
Erată: UCPR a participat alături de FCPR la Olimpiada columbofilă din Germania (2009) şi în Polonia
2011. În 2008 nu s-a organizat Olimpiadă columbofilă.



Din anul 2007, UFCR s-a reorganizat sub numele de “Federaţia Crescătorilor de Porumbei din România”
(FCPR).
Din 2010, ȋn România activeaza a treia federaţie columbofila: “Federaţia Româna de Sport Columbofil”
(FSCR), afiliată Ministerului Tineretului şi Sportului din România. Această federaţie are ȋn jur de 1500 de
membri ȋnregistraţi.

Întrucât, ȋn prezent, ȋn România activează trei entităţi columbofile independente, legal constituite, dorim să vă
atragem atenţia asupra faptului că “Federaţia Crescătorilor de Porumbei din România”, al cărei preşedinte este
dl. Marius Tunduc, nu reprezintă, ȋn acest moment, pe plan internaţional toţi columbofilii din România, ci doar
membrii acestei federaţii.
Din păcate, putem spune că FCPR a confiscat dreptul celorlalte entităţi sportiv-columbofile din România, de a
participa şi reprezenta România la Olimpiade şi Cupa Europei. Pe plan naţional, de asemenea, FCPR
boicotează desfăşurarea activităţii celorlalte federaţii prin ȋnregistrarea la OSIM (Oficiul de Stat pentru Invenţii şi
Mărci), a unor sintagme comun folosite ȋn sportul columbofil precum: “crescătorul anului”, “porumbelul
anului”,“columbofilul anului”, “campionat naţional”, “expoziţie naţională”.
Chiar şi după ȋnfiintarea FRSC sub Ministerul Tineretului şi Sportului, FCPR a ȋnregistrat la OSIM (nr. inreg.
110888, vezi anexa) până şi titulatura “Federaţia Româna de Sport Columbofil”, abuz reglementat ulterior de
justiţia româna.
UCPR şi-a manifestat ȋn permanenţă deschiderea şi a fost gata să colaboreze cu FCPR atât pentru competiţiile
internaţionale cât şi pentru cele naţionale. Am discutat, de asemenea, cu FRSC cu scopul de a găsi modalităţi
mai bune de dezvoltare şi promovare a sportului columbofil pe plan naţional, cu perspectiva realizării unui
campionat naţional comun bazat pe regulamentul FCI. De fapt, dorim să avem un campionat naţional comun
pentru toţi iubitorii sportului columbofil din România.

Din pacăte, anul acesta, imediat dupa ȋncheierea ȋnţelegerii dintre UCPR şi FRSC, FCPR a suspendat orice
colaborare cu UCPR. Ca urmare, deşi pentru anul 2017 FCPR a acordat UCPR permisiunea de a folosi logo-ul
FCI pe inele UCPR (vezi anexat documentul nr.18/12.05.2016), nu a vrut sa reȋnnoiască această permisiune
pentru anul 2018.
UCPR a lansat comanda de inele pentru 2018 cerând producătorului ca logo-ul FCI să nu apară pe inele (vezi
anexa confirmare comandă). Totuşi, producătorul din Olanda a inserat ȋn mod eronat acest logo având ȋin
vedere comanda din anul trecut.
În ȋncercarea remedierii aceastei probleme, din schimbul de mesaje dintre producător si preşedintele FCPR, dl.
Marius Tunduc, a reieşit clar că, conducerea FCPR este citam “totally against the UCPR using the logo of FCI”
(ȋn ȋntregime, ȋmpotriva folosirii logo-ului FCI de către UCPR - vezi anexă convorbiri ȋntre Frederic Basch,
producător inele si Marius Tunduc, preşedinte FCPR). Pretextul suprapunerii seriilor nu este valid din două
motive:
 permisiunea a fost dată ȋn 2017 pentru serii de la 000001 la 450000, serii ȋn mare parte identice cu cele
din 2018 (de la 000001 la 500000).
 pe inelele UCPR este trecut indicele de federaţie (UCP), deci nu este nici o problemă ȋn programul de
clasamente.
În contextul refuzului FCPR, ne adresăm dumneavoastră pentru acordarea permisiunii folosirii logo-ului FCI pe
inelele UCPR din 2018 şi pe mai departe, ȋntrucât federaţia noastră doreşte să reprezinte România ȋmpreună cu
FCPR la evenimentele columbofile internaţionale pe baza rezultatelor celor mai bune, şi nu dorim să fim excluşi
de la activitaţile sportive internaţionale.
Prin prezenta adresă, considerând problemele expuse mai sus şi ştiind că de curând aţi soluţionat cu succes o
situaţie similară ȋn Ucraina, avem rugămintea să mediaţi stabilirea unui parteneriat ȋntre UCPR şi FCPR pentru
accesul tuturor columbofililor români la competiţiile FCI.
Vă mulţumim!
Vă dorim un 2018 fericit, cu sănătate, bucurie şi pace sufletească!
Preşedintele Uniunii Columbofililor Profesionişti din România,
Emil Bondilă

F.C.P.R. a înregistrat la OSIM marca “Federaţia Română de Sport Columbofil - FRSC”, însă a pierdut
procesul intentat de această federaţie columbofilă şi, implicit, dreptul de a folosi marca în cauză.

Comanda de inele genealogice 2018 efectuată de U.C.P.R către producătorul olandez.
A se observa că U.C.P.R. specifică clar “fără logo F.C.I.”
Order confirmation sheet

Order
Name Client
Shipping address

1
page

1
Romania
Romania

To be delivered

nov-17

Model
Year text
Text
Numbering
Quantity

Aluminium / plastic standard rings
2018
RO UCP
No fci logo but with fci colour
000001 till 500000
500.000

Remarks

bigger font when possible

Colour

white
black
green
blue
yellow
gold
purple
red
Brown
Pink

x FCI colour

Ring layout

RO
2018

UCP

000001

Corespondenţa purtată între Emil Bondilă, producătorul inelelor 2018 şi Marius Tunduc

On Thursday, December 28, 2017 4:37 PM, Frederic Basch
<frederic_basch@hotmail.com> wrote:
Hello Emil,
Thank you will send the invoice.
Thank you for sending the payment.
Did you get all 26 boxes?
Have a nice day Best regards
Frederic Verstuurd vanaf mijn iPhone Op 28 dec. 2017 om 15:33 heeft Ecitcor sa
<ecitcorsa@yahoo.com> het volgende geschreven:
Dear Frederic,
Could you please send us the invoice with the amount we have to pay? We would
like
to make the payment tomorrow.
Thank you. Best regards,. Emil
-------------------------------------------On Thu, 12/28/17, Frederic Basch <frederic_basch@hotmail.com> wrote: Subject:
Re:
problems with the rings
To: "Ecitcor sa" <ecitcorsa@yahoo.com> Date: Thursday, December 28, 2017,
10:42
AM
Good morning Emil,
Another 260.000 rings are out for delivery today!
The remaining will be with you early next week.
Would you be so kind to send me also the remaining amount. Then i can pay some
bills
again with that ? Thank you very much
Best regards
Frederic With kind regards / met vriendelijke groet,
Frederic Basch Deil Electronics BV -Pigeon products Mega System Electronic
clocking
System /Footrings / bird rings / Fancy pigeon rings / Pigeon products -Jonoub
Parssan
Nanotechnology products - Aviomed Beemdstraat 4a 4158 EM Deil Holland
Tel:+31345
612600 frederic_basch@hotmail.com Call Send SMS Add to Skype You'll need
Skype
24

CreditFree via Skype Van: Ecitcor sa <ecitcorsa@yahoo.com> Verzonden: dinsdag
26

december 2017 20:59 Aan: Frederic Basch Onderwerp: Re: problems with the
rings
Dear Frederic,
Could you please give us an estimate of the arrival date for the rest of the rings ?
Difficult situations have their positive side. They can bring people closer to one
another. I am happy to be considered a friend. Both me and Marius Andrei will
stand by
you and be glad to be among your friends.
All the best, Emil
-------------------------------------------On Mon, 12/25/17, Frederic Basch <frederic_basch@hotmail.com> wrote: Subject:
Re:
problems with the rings To: "Ecitcor sa" <ecitcorsa@yahoo.com> Date: Monday,
December 25, 2017, 4:52 PM
Hello Emil
Thank you for the email. You are welcome I must say i had some sleepless night
the
ladt nights for wondering.That is also what i said to mr tunduc! In these times we
must
help each other. We all must be there for the fanciers I will get the rest of the rings
to
you Enjoy christmas my friend!
Best regards Frederic
Verstuurd vanaf mijn iPhone Op 25 dec. 2017 om 15:34 heeft Ecitcor sa
<ecitcorsa@yahoo.com> het volgende geschreven:
Dear Frederic,
Thank you for your efforts and I am deeply sorry you had to go through this difficult
time during Chistmas which was supposed to be a time of peace and joy with your
family. We think this is a time when people should be kinder to one another and
forget
their personal interests and help develop this sport in their own country in order to
represent Romania with pride and dignity abroad. Please do not worry because the
owner of the fci logo is the FCI and the Romanian state adhered to it in 1967 for all
the
Romanian citizens who had a passion for pigeons. We wish you peace of heart and
have joy with your family during these days of celebration. We wait for the rest of
the
rings.
All the very best,
Emil
25

-------------------------------------------On Mon, 12/25/17, Frederic Basch <frederic_basch@hotmail.com> wrote:

Subject: Re: problems with the rings To: "Ecitcor sa" <ecitcorsa@yahoo.com>
Date:
Monday, December 25, 2017, 3:47 PM
Hello Emil
Thank you for the reply.I Do worry as i want the best for my clients and help
everywhere i can.I offered him even 5000 euro but did not accept this. He is saying
it is
not about the money.This was his reply.
Dear Frederic
The big problem is these have the same series from 1 to 500.000 These is
imposible.
Sorry. Is not about money. Is about series and about what they do against us in
Romania. Our future colaboration is imposible. I undestand you but I can not help.
So sorry
Marius
Prior reaction from mr Tunduc
Dear Frederic
We can not accept to have the same series. Is imposible. Than ... here is a lot of
conflicts and our board not accept them to use the FCI logo
Sorry for your mistake. Nice day
Marius Tunduc
Prior reaction from mr tunduc
Dear Frederic I am so sorry
We have the same series. So is imposible to help you. And I discous with a part of
our
board and they are totaly agains the Ucp using the logo of FCI.I am sorry for you
but I
can not help.
Merry Christmas
Marius .
So in the meantime i get all remaining rings delivered correct? And not set up a
complete new production of all rings just to confirm. This will take about 3 1/2 week
26

production time with urgent production. Ok i will wait then for the reply.He did not
accept 5000 euro and he is telling it is not about the money. So do not know if he
accept an larger amount as well.Indeed that is right as your ring federation id is
complete different.Ok but i still worry as i want find a solution as well. Will try to try
to
enjoy the time. In the mean time i will get the rest of the rings delivered.Will not
take
steps for reproduction at this moment and will wait for your news.
Best regards Frederic
Verstuurd vanaf mijn iPhone

Op 25 dec. 2017 om 14:16 heeft Ecitcor sa <ecitcorsa@yahoo.com> het volgende
geschreven:
Dear Frederic,
I do not think there is time to remake the rings.For the moment, I cannot give you
the
final answer regarding the rings. I have to have a meeting with the board directors
of
our federation first to see what will be the final decision.. I will have this meeting
before the New Year. So, then we will have the final decision. Meanwhile, could
you try
to negotiate with Mr. Tunduc for what amount of money we can use the rings as
they
are without remaking them? What he claims is not true regarding the numbering
being
double. Every ranking program in the competition has not only the series but an
index
specific to each federation so any confusion can be avoided. Please do not worry
too
much. Enjoy the time with your family in peace.
Best regards,
Emil
-------------------------------------------On Mon, 12/25/17, Frederic Basch <frederic_basch@hotmail.com> wrote:
Subject: Re: problems with the rings To: "Ecitcor sa" <ecitcorsa@yahoo.com>
Date:
Monday, December 25, 2017, 2:44 PM
Hello Emil
I tried all but tgey refuse. As the numbering is double and they do not other
federation
use fci logo And they complain about your federation is doing in romania.
Nonsence
ofcourse. So what must we do? Reproduce i need to know as it I big amount of ring
and
also i lot of cost for us as well. We are also a small family company so ther cost are
not
not easy for us as well. Then in relation of the time frame i need to start now also
otherwise with the production.
Best regards
Frederic With kind regards / met vriendelijke groet,
Frederic Basch
27

Deil Electronics BV - Pigeon products Mega System Electronic clocking System /
Footrings / bird rings / Fancy pigeon rings / Pigeon products - Jonoub Parssan

Nanotechnology products - Aviomed Beemdstraat 4a 4158 EM Deil Holland
Tel:+31 345
612600 info@baschholland.com
frederic_basch@hotmail.com Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype
CreditFree
via Skype Van: Ecitcor sa <ecitcorsa@yahoo.com> Verzonden: zondag 24
december
2017 21:40:01 Aan: Frederic Basch Onderwerp: Re: problems with the rings
Dear Mr. Frederic Basch,
Yes, you may give him the information. I truly appreciate your efforts. Thank you! I
will
try my best as well. All the very best wishes to you and your beloved ones!
Emil
-------------------------------------------On Sun, 12/24/17, Frederic Basch <frederic_basch@hotmail.com> wrote: Subject:
Re:
problems with the ringsTo: "Ecitcor sa" <ecitcorsa@yahoo.com> Date: Sunday,
December 24, 2017, 10:16 PM
Dear mr Emil Bondila
I hope that i can confince mr tunduc to accept it and not make a problem for these
rings. I am not sure if i can confince him but i do my best. I already email him and
apologise and explained the problem. He asked how rings it was related to and
which
serie. Can i give this information. Hope to confince him and that he accept this for
one
time. Looking forward in hearing from you
Best regards
Frederic With kind regards / met vriendelijke groet, Frederic Basch
Deil Electronics BV - Pigeon products Mega System Electronic clocking System /
Footrings / bird rings / Fancy pigeon rings / Pigeon products - Jonoub Parssan
Nanotechnology products - Aviomed Beemdstraat 4a 4158 EM Deil Holland Tel:
+31
345 612600
frederic_basch@hotmail.com Call Send SMS Add to Skype You'll need Skype
CreditFree
via Skype Van: Ecitcor sa <ecitcorsa@yahoo.com> Verzonden: zondag 24
december
2017 10:30:14 Aan: Frederic Basch
Onderwerp: Re: problems with the rings
Dear Mr. Frederic Basch,
28

Indeed in 2017 the fci logo was allowed, but not in 2018. However, we will try to
solve

the problem without remaking the rings. We want to continue collaborating with All
the very best for 2018 and peaceful holidays,
Emil Bondila
-------------------------------------------On Fri, 12/22/17, Frederic Basch <frederic_basch@hotmail.com> wrote: Subject:
Re:
problems with the rings To: "Ecitcor sa" <ecitcorsa@yahoo.com> Date: Friday,
December 22, 2017, 7:53 PM
Dear mr emil bondila,
As when i am correct in 2017 it was allowed to use fci logo? So i need to know now
if
they need to be reproduced or no
Best regards Frederic
Verstuurd vanaf mijn iPhone Op 22 dec. 2017 om 17:57 heeft Ecitcor sa
<ecitcorsa@yahoo.com> het volgende geschreven:
Dear Mr. Frederic Basch,
The rings we received have the FCI logo contrary to what we requested and was
confirmed by you. See the email and the order you sent for confirmation below. We
have received only 110 000 rings today with the FCI logo as mentioned above.
Please
discuss with Miki Hegedus in order to find a solution to this problem.
Merry Christmas and all the best!
Emil Bondila
Call Send SMS
Add to Skype You'll need Skype CreditFree via Skype Van: Ecitcor sa
<ecitcorsa@yahoo.com> Verzonden vrijdag 18 augustus 2017 14:55
Aan:Frederic Basch Onderwerp: prepayment rings
Dear Mr. Frederic Basch,
Attached you find the confirmation for prepayment.We decided to keep the FCI
dark
green color, drop the FCI logo and have only RO 2018 UCP with numbering from
000001 to 500000.
We would like that the numbers are made more visible with bigger fonts.
Kind regards, Emil Bondila
<order romania 2018.xlsx>

