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Cereri Mărci publicate în 27.01.2016
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 00277 20/01/2016 S.C. MEDIA SS VALEA JIULUI

S.R.L.
VOCEA STRĂZII Pagina celor
care mai au ceva de spus

2 M 2016 00278 20/01/2016 S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A. AI PUTEREA SA FACI
DIFERENTA

3 M 2016 00279 20/01/2016 IONESCU MARIN RESTAURANT CODRII
COSMINULUI

4 M 2016 00280 20/01/2016 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. CAROLI

5 M 2016 00281 20/01/2016 S.C. CAROLI BRANDS S.R.L. CAROLI FOODS

6 M 2016 00282 20/01/2016 PUSCOIU GABRIEL GEORGE CARNATI PLAINESTI

7 M 2016 00283 20/01/2016 S.C. ALEVIA S.R.L. Alevia

8 M 2016 00284 20/01/2016 FEDERATIA ROMANA DE
SCRIMA

FRS

9 M 2016 00285 20/01/2016 S.C. DOMENIILE VITICOLE
APOLD S.R.L.

APOLDIA

10 M 2016 00286 20/01/2016 S.C. ABV WINE S.R.L. PREMIAT HAIDUCESC

11 M 2016 00288 20/01/2016 S.C. ALEVIA S.R.L. Alevia

12 M 2016 00290 20/01/2016 FUNDATIA DEMOCRATIE PRIN
PRIN CULTURA

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL
DE TEATRU DE LA SIBIU - FITS

13 M 2016 00291 20/01/2016 POP MIHAELA-DANA DOCTOR ALIMENTE

14 M 2016 00292 20/01/2016 POP MIHAELA-DANA WINE DOCTOR

15 M 2016 00293 20/01/2016 FUNDATIA DEMOCRATIE PRIN
PRIN CULTURA

SIBIU INTERNATIONAL
THEATRE FESTIVAL - SITF

16 M 2016 00294 20/01/2016 BELLANTONI AMALIA BELLi Siciliani II gusto della
Sicilia

17 M 2016 00295 20/01/2016 PHILIP MORRIS BRANDS SARL
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18 M 2016 00296 20/01/2016 S.C. TIMIŞOARA IMOBILIARE &
CONSTRUCT S.R.L.

TIMISOARA IMOBILIARE &
CONSTRUCT

19 M 2016 00297 20/01/2016 S.C. IMPACT DEVELOPER &
CONTRACTOR S.A.

ANSAMBLUL PLATANILOR

20 M 2016 00298 20/01/2016 S.C. TRIBECA STUDIOS S.R.L. Furgoneta STREET CHEFS

21 M 2016 00302 20/01/2016 ASOCIATIA GREEN LEADERS Green Leaders

22 M 2016 00303 20/01/2016 COSTEA CALIN GABRIEL RR Respect România

23 M 2016 00304 20/01/2016 S.C. BON TON HOTELS S.R.L. LoletLola BON TON HOTEL

24 M 2016 00305 20/01/2016 SARBU ADRIAN ALEPH

25 M 2016 00306 20/01/2016 SUVAILA RARES SCIENCE ROCKS

26 M 2016 00307 20/01/2016 COSTEA CALIN GABRIEL RETEAUA ORASELOR
SANATOASE

27 M 2016 00308 20/01/2016 SUVAILA RARES GRAAL

28 M 2016 00309 20/01/2016 S.C. DANOTTI CLASS S.R.L. LE BARON COMPLEX
TURISTIC

29 M 2016 00310 20/01/2016 S.C. TERAPIA S.A. Aspenter comprimate filmate
gastrorezistente

30 M 2016 00311 20/01/2016 S.C. GENIUS NUTRITION SRL-D GENIUS NUTRITION

31 M 2016 00312 20/01/2016 S.C. DENTALUX CENTRUM
S.R.L.

UNIQUE SMILE DENTAL CARE
CENTER

32 M 2016 00313 20/01/2016 POP ESZTER DEKORATEX

33 M 2016 00314 20/01/2016 S.C. IMB SECURITY SYSTEMS
S.R.L.

IMB SECURITY

34 M 2016 00315 20/01/2016 OLARU LUCIAN DANIEL SHIATSU
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(210) M 2016 00298
(151) 20/01/2016
(732) S.C. TRIBECA STUDIOS S.R.L.,

Str. Fortului nr. 53, judeţul Ilfov,
COM. CLINCENI, ROMANIA 

(540)

Furgoneta STREET CHEFS

(591) Culori revendicate:negru, portocaliu

(531) Clasificare Viena:261107; 270501;
270502; 270508; 270511; 290112;  

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

43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00302
(151) 20/01/2016
(732) ASOCIATIA GREEN LEADERS,

Str. Muzelor nr. 3A, ap. 2, et. 1, sector
4, BUCUREŞTI, ROMANIA 

(540)

Green Leaders

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

(531) Clasificare Viena:050305; 050313;
050520; 050521; 270501; 270502;
270508; 290114;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetare şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şicercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software. 
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură,
horticultură şi silvicultură.

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri  Mărci depuse în data de 20.01.2016

4

(210) M 2016 00303
(151) 20/01/2016
(732) COSTEA CALIN GABRIEL, Str.

Călimăneşti nr. 7, bl. 29, ap. 28,
judeţul Arad,  ARAD, ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

RR Respect România

(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena:030701; 030716;
030724; 230101; 230125; 240903;
270508; 270514; 270517; 290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00304
(151) 20/01/2016
(732) S.C. BON TON HOTELS S.R.L.,

Str. Neagra nr. 9, judeţul Cluj, 40019,
CLUJ NAPOCA , ROMANIA 

(540)

Lol et Lola BON TON HOTEL

(591) Culori revendicate:roz (pantone
701C), gri închis (pantone 7540C), alb

(531) Clasificare Viena:241505; 241521;
270501; 270508; 270509; 290113;  

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

43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00282
(151) 20/01/2016
(732) PUSCOIU GABRIEL GEORGE,

Str. Bucegi nr. 3, bl. 3, ap. 5, jud.
Vrancea,  FOCŞANI, ROMANIA 

(540)

CARNATI PLAINESTI

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

29 Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte din
carne;fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
ouă, lapte şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00283
(151) 20/01/2016
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI, ROMANIA 

(540)

Alevia

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
fructe şi legume proaspete; cereale şi seminţe
crude şi neprocesate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00288
(151) 20/01/2016
(732) S.C. ALEVIA S.R.L., Str. Ana

Ipătescu nr. 9, jud. Suceava, 725200,
FĂLTICENI, ROMANIA 

(540)

Alevia

(591) Culori revendicate:gri, portocaliu

  
(531) Clasificare Viena:080122; 191321;

290112;  

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

29 Fructe şi legume conservate, congelate,
uscate şi fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi;
uleiuri şi grăsimi comestibile.
31 Produse agricole, horticole şi forestiere;
fructe şi legume proaspete; cereale şi seminţe
crude şi neprocesate.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00286
(151) 20/01/2016
(732) S.C. ABV WINE S.R.L., Str. Liceului

nr. 45, judeţul Iaşi, 707250,
HOLBOCA, ROMANIA 

(540)

PREMIAT HAIDUCESC

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00291
(151) 20/01/2016
(732) POP MIHAELA-DANA, Şos.

Colentina nr. 16, bl. A2, ap. 21, sect.
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

DOCTOR ALIMENTE

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţifice tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi de cercetare industrială;
proiectarea şi dezvoltareahardware şi
software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00292
(151) 20/01/2016
(732) POP MIHAELA-DANA, Şos.

Colentina nr. 16, bl. A2, ap. 21, sect.
2, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WINE DOCTOR

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00290
(151) 20/01/2016
(732) FUNDATIA DEMOCRATIE PRIN

PRIN CULTURA, Bd. Vasile Milea
nr. 1, ap. 20, jud. Sibiu, SIBIU
ROMANIA 

(540)

FESTIVALUL INTERNAŢIONAL DE     
    TEATRU DE LA SIBIU - FITS

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

35 Publicitate pentru spectacole de teatru şi
festivaluri de teatru; organizare de manifestări
în scop publicitar; castinguri pentru actori
(selecţie de personal); managementul
activitatilor de impresariat artistic; gestiunea
afacerilor comerciale pentru teatre.
41 Organizarea de festivaluri de teatru;
servicii de divertisment sub formă
spectacolelor de teatru; servicii educaţionale
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sub forma spectacolelor de teatru;
reprezentatii teatrale; organizare, realizare şi
prezentare de reprezentaţii de teatru; regizare
de spectacole de teatru; furnizarea de
publicaţii electronice, nedescarcabile,
cuprinzand informaţii legate de teatru şi
activitatea teatrală; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, cuprinzând
informaţii legate de teatru şi activitatea
teatrală; publicarea de scenarii de teatru;
închirierea dispozitivelor de iluminat pentru
decoruri de teatru; închirierea de decoruri de
teatru; rezervarea locurilor pentru spectacole
de teatru; servicii de rezervare şi vânzare de
bilete de teatru; servicii ale agenţiilor de bilete
pentru spectacole şi festivaluri de teatru;
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat în domeniul teatral); pregătire de
subtitrare pentru evenimente teatrale în direct;
organizarea de expoziţii în scopuri
educaţionale sau/şi culturale legate de teatru şi
activitatea teatrală.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00293
(151) 20/01/2016
(732) FUNDATIA DEMOCRATIE PRIN

PRIN CULTURA, Bd. Vasile Milea
nr. 1, ap. 20, jud. Sibiu, SIBIU
ROMANIA 

(540)

SIBIU INTERNATIONAL THEATRE     
                FESTIVAL - SITF

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

35 Publicitate pentru spectacole de teatru şi
festivaluri de teatru; organizare de manifestări
în scop publicitar; castinguri pentru actori

(selectie de personal); managementul
activităţilor de impresariat artistic; gestiunea
afacerilor comerciale pentru teatre.
41 Organizarea de festivaluri de teatru;
servicii de divertisment sub forma
spectacolelor de teatru; servicii educaţionale
sub formă spectacolelor de teatru;
reprezentaţii teatrale; organizare, realizare şi
prezentare de reprezentaţii de teatru; regizare
de spectacole de teatru; furnizarea de
publicaţii electronice, nedescarcabile,
cuprinzând informaţii legate de teatru şi
activitatea teatrală; publicarea textelor, altele
decât textele publicitare, cuprinzând
informaţii legate de teatru şi activitatea
teatrală; publicarea de scenarii de teatru;
închirierea dispozitivelor de iluminat pentru
decoruri de teatru; închirierea de decoruri de
teatru; rezervarea locurilor pentru spectacole
de teatru; servicii de rezervare şi vânzare de
bilete de teatru; servicii ale agenţiilor de bilete
pentru spectacole şi festivaluri de teatru;
organizarea de spectacole (servicii de
impresariat în domeniul teatral); pregătire de
subtitrare pentru evenimente teatrale în direct;
organizarea de expoziţii în scopuri
educaţionale sau/şi culturale legate de teatru şi
activitatea teatrală.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00306
(151) 20/01/2016
(732) SUVAILA RARES, Str. Neptun nr. 2,

jud. Ilfov,  MĂGURELE, ROMANIA

(540)

SCIENCE ROCKS

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00308
(151) 20/01/2016
(732) SUVAILA RARES, Str. Neptun nr. 2,

jud. Ilfov, , MĂGURELE ROMANIA

(540)

GRAAL

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00277
(151) 20/01/2016
(732) S.C. MEDIA SS VALEA JIULUI

S.R.L., Str. Şt. Octavian Iosif nr. 37,
bl. 37, ap. 3, judeţul Hunedoara, ,
VULCAN ROMANIA 

(540)

VOCEA STRĂZII Pagina celor care mai  
                  au ceva de spus

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270509; 270517;  

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

9 Publicaţii săptămânale ce pot fi descărcate
în format electronic de pe internet.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00278
(151) 20/01/2016
(732) S.C. VODAFONE ROMÂNIA S.A.,

Piaţa Charles De Gaulle nr. 15, sector
1, 011857, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

AI PUTEREA SA FACI DIFERENTA

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

1 Produse chimice pentru industrie, ştiinţe,
fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi; adezivi pentru industrie.
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 pictori, decoratori,
tipografi şi artişti.
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.
4 Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat;
lumânări şi fitiluri.
5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi şi
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;

dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor, fungicide, erbicide.
6 Metale comune şi aliajele acestora;
materiale de construcţii metalice; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice
pentru căi ferate; cabluri şi fire metalice
neelectrice; fierărie, articole mici din metal;
ţevi şituburi metalice; produse metalice
necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia
celor pentru vehicule terestre); unelte agricole,
altele decât cele acţionate manual; incubatoare
pentru ouă; maşini automate pentru vânzare.
8 Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite,
furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
10 Aparate şi instrumente chirurgicale,
medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole
ortopedice, material de sutură.
11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
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13 Arme de foc; muniţie şi proiectile;
explozivi; artificii.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din/sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietre preţioase; ceasuri. 
15 Instrumente muzicale.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; 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 (neincluse în alte clase); 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.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
19 Materiale de construcţii nemetalice,
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal).
20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn
(neicluse în alte clase), plută, stuf, trestie,
răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef,
spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau
material plastic.
21 Ustensile şi recipiente de menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale pentru curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite în construcţii);

sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte
clase.
22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci (neincluse în alte clase); materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului şi a
materialelor plastice); materiale textile
fibroase brute.
23 Fire de uz textil.
24 Ţesături şi produse textile neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
spor t  necupr inse  în  a l te  c lase ;
decoraţiunipentru pomul de Crăciun.
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.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
34 Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.
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35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii.
40 Prelucrarea materialelor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
precum cercetarea şi proiectarea aferenta;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.
43 Restaurante şi cazare temporară.
44 Servicii medicale; servicii veterinare;
servicii de igienă şi înfrumuseţare pentru
oameni sau pentru animale; servicii din
agricultură, horticultură şi silvicultură.
45 Servicii juridice; servicii de securitate
pentru protecţia bunurilor şi persoanelor;
servicii personale şi sociale oferite de terţi
pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00279
(151) 20/01/2016
(732) IONESCU MARIN, Str. Gazelei nr.

65, sector 4, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

RESTAURANT CODRII COSMINULUI

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

43 Restaurante; cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00280
(151) 20/01/2016
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor
Plaza, Corp C, et. 5, sector 6,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAROLI

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
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fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri
din fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentsatie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00281
(151) 20/01/2016
(732) S.C. CAROLI BRANDS S.R.L., Bd.

Timişoara nr. 26Z, Clădirea Anchor
Plaza, Corp C, et. 5, sector 6, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

CAROLI FOODS

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

29 Carne, peşte, păsări, vânat; extracte din
carne; fructe şi legume conservate, uscate şi
fierte; jeleuri, dulceţuri, compoturi; ouă, lapte
şi produse lactate; uleiuri şi grăsimi
comestibile.
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,

sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
făcute din cereale, pâine, produse de patiserie
şi cofetărie, îngheţată comestibilă; miere, sirop
de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar;
oţet, sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, necuprinse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; alimente pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice, băuturi din fructe şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte preparate pentru
fabricarea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
35 Publicitate; gestionarea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou; regruparea în avantajul terţilor a
produselor diverse (cu excepţia transportului
lor) permiţând consumatorilor să le vadă şi să
le cumpere comod.
39 Transport; ambalare şi depozitare de
mărfuri; organizare de călătorii.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00284
(151) 20/01/2016
(732) FEDERATIA ROMANA DE

SCRIMA, Str. Av. Popa Marin nr. 2,
sector 1, 011962, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

FRS

(591) Culori revendicate:albastru, galben,
roşu, gri

(531) Clasificare Viena:020108; 020123;
230125; 260116; 260118; 270502;
270522; 290114;  

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

7 Maşini automate pentru vânzare
(distribuitoare automate).
9 Aparate şi instrumente de uz ştiinţific,
nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare,
semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ;
aparate şi instrumente pentru conducerea,
distribuţia, transformarea, acumularea,
reglarea sau comanda curentului electric;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi
reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi
magnetice de înregistrare, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate care funcţionează
cu fise; case de marcat, maşini de calculat,
echipamente de prelucrare a datelor şi

calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă.
14 Metale preţioase şi aliaje ale acestora,
produse din sau placate cu metale preţioase,
care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii,
pietrepreţioase; ceasuri.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, neincluse în alte clase; 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 (neincluse în alte clase); caractere
tipografice; forme de tipar.
18 Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste
materiale neincluse în alte clase; piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele şi
bastoane, bice şi articole de şelărie.
21 Ustensile şi recipiente pentru menaj sau de
bucătărie; piepteni şi bureţi; perii; materiale
pentru perii; materiale de curăţare; lână
metalică; sticlă brută sau semiprelucrată (cu
excepţia sticlei folosite construcţii); sticlărie,
porţelan şi faianţă, neincluse în alte clase.
24 Ţesături şi produse textile, neincluse în alte
clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului.
26 Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci, ace şi ace cu gămălie;
flori artificiale.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi
sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni
pentru pomul de Crăciun.
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
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copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
f r u c t e ;  s i r o p u r i  ş i  a l t e
produsepentruprepararea băuturilor.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
38 Telecomunicaţii.
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor, organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00285
(151) 20/01/2016
(732) S.C. DOMENIILE VITICOLE

APOLD S.R.L., nr. 352, judeţul
Sibiu, , APOLDU DE SUS
ROMANIA 

(740) APPELLO BRANDS S.R.L., Str.
Şoimului nr. 18, sc. A, et. 5, ap. M6,
Judeţul Sibiu SIBIU

(540)

APOLDIA

(511) Produse şi/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 (solicităm protecţie pentru

întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă;
drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale; malţ
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi
nealcoolice; băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea
băuturilor (solicitam protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii). 
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou (solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în
această clasă conform Clasificării de la Nisa).
39 Transport; ambalare şi depozitare a
mărfurilor; organizare de călătorii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).
43 Restaurante şi cazare temporară (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării de
la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00294
(151) 20/01/2016
(732) BELLANTONI AMALIA, Sat

Candeasca, JUd. Călăraşi, ,
COMUNA BELCIUGATELE
ROMANIA 

(540)

BELLi Siciliani II gusto della Sicilia

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
galben, alb, negru, portocaliu

(531) Clasificare Viena:011712; 011725;
080116; 260105; 260116; 260118;
270112; 270501; 270509; 290115;  

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

30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de
copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente;
gheaţă.
31 Produse agricole, horticole, forestiere şi
cereale, neincluse în alte clase; animale vii;
fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi
flori naturale; mâncare pentru animale, malţ.
32 Bere; ape minerale şi gazoase şi alte
băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru
prepararea băuturilor.
33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00295
(151) 20/01/2016
(732) PHILIP MORRIS BRANDS SARL,

Qua i  J ean renaud  3 ,  2000 ,
NEUCHÂTEL ELVETIA 

(740) NESTOR NESTOR DICULESCU
K I N G S T O N  P E T E R S E N
CONSILIERE IN PI S.R.L., Bucharest
B u s i n e s s  P a r k ,  Ş o s e a u a
Bucureşti-Ploieşti nr.1A, intrarea A,
et.4, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

(591) Culori revendicate:albastru, albastru
închis, albastru deschis, gri închis, gri
deschis, alb

(531) Clasificare Viena:011509; 250125;
250503; 250720; 250721; 260422;
260424; 261325; 290115;  

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

34 Tutun, brut sau prelucrat; produse din
tutun; trabucuri, ţigarete, ţigări de foi, tutun
pentru rularea ţigaretelor, tutun de pipă, tutun
de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus;
înlocuitori de tutun (fără uz medical); ţigări
electronice; produse din tutun pentru a fi
încălzite; dispozitive electronice şi
componentele lor pentru încălzirea ţigaretelor
sau tutunului în vederea eliberării de aerosoli



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri  Mărci depuse în data de 20.01.2016

16

conţinând nicotină pentru inhalare; soluţii
lichide conţinând nicotină pentru utilizare în
ţigări electronice; articole pentru fumători,
hârtie pentru ţigarete, tuburi pentru ţigarete,
filtre pentru ţigarete, recipiente pentru tutun,
tabachere, scrumiere, pipe, aparate de buzunar
pentru rulat ţigarete, brichete, chibrituri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00296
(151) 20/01/2016
(732) S.C. TIMIŞOARA IMOBILIARE

& CONSTRUCT S.R.L., Str.
Clăbucet nr. 1, camera 1, bl. E6/1, sc.
A, et. 3, ap. 15, judeţul Timiş, ,
TIMIŞOARA ROMANIA 

(540)

TIMISOARA IMOBILIARE &
CONSTRUCT

(591) Culori revendicate:albastru, alb

(531) Clasificare Viena:070112; 070124;
070125; 241725; 270502; 270524;
290112;  

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări ;  afaceri  financiare,
monetare,imobiliare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00297
(151) 20/01/2016
(732) S.C. IMPACT DEVELOPER &

CONTRACTOR S.A., Willbrook
Platinum Business & Convention
Center, Şos. Bucureşti-Ploieşti nr.
172-176, Clădirea A, et. 1, sector 1,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ANSAMBLUL PLATANILOR

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare,monetare,
afaceri imobiliare.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00305
(151) 20/01/2016
(732) SARBU ADRIAN, Str. Modrogan nr.

4A, ap. 11-12, et. 5, sector 1, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ALEPH

(531) Clasificare Viena:270501; 270502;
270511; 270512; 270524;  

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

16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; materiale legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişti; pensule; maşini de
scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); materiale de instruire sau
învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj (necuprinse in alte
clase); caractere tipografice; blocuri de
imprimare (articole de birou); publicaţii
tipărite; tipărituri, panouri publicitare din
hârtie sau carton; albume; almahuri; atlase;
broşuri; calendare; grafice; cromolitografii;

gravuri; plăci de gravură; hărţi geografice;
grafice imprimate; reproduceri grafice;
reprezentări grafice.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou; publicitate online,
radio, TV şi outdoor; promovare, publicitate şi
marketing pentru pagini web online, radio,
TV, outdoor; agenţii de publicitate;
demonstraţii de produse; răspândire materiale
publicitare; închiriere spaţii publicitare;
intermediere servicii de telecomunicaţii;
managementul afacerilor pentru artişti;
anchete de afaceri; investigaţii de afaceri;
prezentarea produselor în medii de comunicare
pentru retail; demonstraţii cu produse;
publicitate prin corespondenţă directă;
distribuire materiale publicitare; organizare de
târguri sau expoziţii în scopuri comerciale sau
publicitare; organizare de prezentări de modă
în scop promoţional; marketing; modeling
pentru promoţii publicitare sau de vânzări;
publiciate online pe o reţea de computere;
publicitate în aer liber; relaţii publice;
reclame; sondaje de opinie; publicitate şi
reclame radio; închirierea minutelor
publicitare în cadrul mediilor de comunicare;
închiriere de material publicitar; servicii de
telemarketing; publicitate televizată; reclame
televizate; scrierea textelor publicitare.
38 Telecomunicaţii; agenţii de ştiri; transmisia
de televiziune prin cablu; transmisii de
televiziune şi radio; comunicaţii prin reţele de
fibră optică; furnizarea canalelor de
telecomunicaţii pentru servicii de teleshoping;
transmisie radio şi satelit; închiriere
echipamente de telecomunicaţii; transmisie de
televiziune; transmisie wireless; transmisia
asistată de computer a mesajelor şi imginilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; furnizare servicii de
amuzament; producerea de programe radio şi
TV; organizare şi susţinere colocvii,
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simpozioane; seminarii; congrese; concerte;
conferinţe; organizarea concursurilor de
frumuseţe; servicii de înregistrare în studio;
servicii prestate de reporterii de ştiri; servicii
de scenografie; producţia de spectacole;
studiouri de film; subtitrare; producţii de
teatru; producţie de muzică; producerea
filmelor pe casetă video/CD; publicarea
cărţilor şi jurnalelor electronice online;
publicare de texte, altele decât textele
publicitare; închiriere filme şi pelicule
cinematografice; închiriere proiectoare şi
accesorii de film, închiriere decoruri;
închiriere dispozitive de iluminat pentru
decoruri de teatru sau studiouri de televiziune;
închiriere echipament audio şi camere de
filmat; închiriere aparate radio şi televiziune;
studiouri de film.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00307
(151) 20/01/2016
(732) COSTEA CALIN GABRIEL, Str.

Călimăneşti nr. 7, bl. 29, ap. 28,
judeţul Arad, ARAD, ROMANIA 

(740) A R I A N A  A G E N T I E  D E
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Calea Aradului nr. 33, ap.7, Jud. Timiş
TIMIŞOARA

(540)

RETEAUA ORASELOR SANATOASE

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
36 Asigurări; afaceri financiare; afaceri
monetare; afaceri imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
45 Servicii juridice; servicii de siguranţă
pentru protejarea bunurilor şi indivizilor;
servicii personale şi sociale oferite de către
terţi destinate să satisfacă nevoile indivizilor.

˜˜˜˜˜˜˜
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â(210) M 2016 00309
(151) 20/01/2016
(732) S.C. DANOTTI CLASS S.R.L., Str.

Unirii nr. 108A, judeţul Suceava, ,
VATRA DORNEI ROMANIA 

(740) S.C. ROMPATENT DESIGN S.R.L.,
Str. Matei Voievod nr. 115-123, bl.
O2, sc. 3, et. 5, ap. 112, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

LE BARON COMPLEX TURISTIC

(531) Clasificare Viena:010105; 050520;
250113; 250119; 250125; 270508;
270510; 270524;  

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

43 Servicii de restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00310
(151) 20/01/2016
(732) S.C. TERAPIA S.A., Str. Fabricii nr.

1 2 4 ,  J u d .  C l u j ,  4 0 0 6 3 2 ,
CLUJ-NAPOCA ROMANIA 

(540)

Aspenter comprimate filmate
gastrorezistente

(591) Culori revendicate:roşu, alb, roz,
negru, gri

(531) Clasificare Viena:020901; 190103;
190301; 270508; 270511; 290115;  

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

5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; alimente şi substanţe
dietetice de uz medical sau veterinar, alimente
pentru sugari; suplimente dietetice pentru uz
uman şi pentru animale, plasturi şi materiale
pentru pansamente; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare;
dezinfectante; produse pentru distrugerea
animalelor dăunătoare, fungicide, ierbicide.
35 Publicitate; acţiuni de promovare;
gestiunea afacerilor comerciale; administraţie
comercială; lucrări de birou. 

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri  Mărci depuse în data de 20.01.2016

20

(210) M 2016 00311
(151) 20/01/2016
(732) S.C. GENIUS NUTRITION SRL-D,

B-dul Pipera nr. 17,et.3, judeţul Ilfov,
VOLUNTARI, ROMANIA 

(540)

GENIUS NUTRITION

(531) Clasificare Viena:260207; 261112;
270501; 270508; 270510; 270511;  

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

41 Educaţie; instruire; activităţi sportive şi
culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00312
(151) 20/01/2016
(732) S.C. DENTALUX CENTRUM

S.R.L., Str. Triajului nr. 67, judeţul
Sibiu, , SELIMBAR, ROMANIA 

(540)

UNIQUE SMILE DENTAL CARE
CENTER

(531) Clasificare Viena:270503; 270509;
270510;  

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

3 Produse pentru îngrijirea dinţilor.
44 Servicii medicale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 00313
(151) 20/01/2016
(732) POP ESZTER, Str. Constructorilor

nr.  6,  jude ţul Harghita,  ,
GHEORGHENI ROMANIA 

(740) S.C. RODALL S.R.L., Str. Polonă nr.
115, bl. 15, ap.19, sector 1,
BUCUREŞTI

(540)

DEKORATEX

(531) Clasificare Viena:031301; 031324;
250113; 250125; 270501; 270502;
270508; 270509; 270510;  

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

24 Huse pentru mobilă; materiale textile;
tapiserii textile; materiale textile pentru
mobilier; cuverturi din materiale textile;
materiale textile pentru tapiterii; materiale
textile pentru decorare interioară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00314
(151) 20/01/2016
(732) S.C. IMB SECURITY SYSTEMS

S.R.L., Str. Rozelor nr. 36, camera 3,
judeţul Bacău,  BACĂU ROMANIA 

(540)

IMB SECURITY

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

45 Servicii de pază şi protecţie.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 00315
(151) 20/01/2016
(732) OLARU LUCIAN DANIEL, B-dul

Dunarea nr. 84, bl. PR5, sc. 1, et. 2, ap.
9, judeţul Galaţi, 800669, GALAŢI
ROMANIA 

(540)

SHIATSU

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

41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
44 Servicii medicale; servicii veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜


