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Cereri Mărci publicate în 15/07/2014
(în ordinea numărului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2014

04507
08/07/2014 BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L.
MOOZA

2 M 2014
04508

08/07/2014 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

MOOZA POP-UP STORE

3 M 2014
04617

08/07/2014 ZAGHI ALESSANDRO U-Smile Dental clinic

4 M 2014
04685

08/07/2014 S.C. EUROHONIG BEE VITAL
S.R.L.

VAROJET

5 M 2014
04686

08/07/2014 S.C. EUROHONIG BEE VITAL
S.R.L.

VARROJET

6 M 2014
04699

08/07/2014 S.C. MUDENTREP S.R.L.

7 M 2014
04700

08/07/2014 PRAKTIKER ROMANIA S.R.L. Praktiker de la casă la casă

8 M 2014
04701

08/07/2014 ASOCIATIA SOL MENTIS Sol Mentis educaţie cu suflet

9 M 2014
04702

08/07/2014 BOTTA IULIAN MIHAI Kids Cab

10 M 2014
04703

08/07/2014 BOTTA IULIAN MIHAI Black Cab

11 M 2014
04704

08/07/2014 S.C. SMART FOOD
SOLUTIONS S.R.L.

Panera

12 M 2014
04705

08/07/2014 BOLÎNU ELENA CO-COvrigi

13 M 2014
04706

08/07/2014 LAURENTIU IOANA-ROMANA SAX WITH FRIENDS

14 M 2014
04707

08/07/2014 S.C. FASTENER LIMITED
S.R.L.

FASTENER

15 M 2014
04708

08/07/2014 PANDELE RADUCU EDUCATION POINT

16 M 2014
04709

08/07/2014 PANDELE RADUCU LABYRINTH

17 M 2014
04710

08/07/2014 S.C. URGENT CURIER S.A. URGENT CURIER

18 M 2014
04711

08/07/2014 COJOC MARCEL Cut & Go FRIZERE

19 M 2014
04712

08/07/2014 S.C. TERITORIAL GUARD
S.R.L.

TERITORIAL GUARD
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Nr. 
Crt

Nr.
Depozit

Data Depozit Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
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20 M 2014
04713

08/07/2014 UNGUR LUCIAN ADRIAN RFC sehr guut

21 M 2014
04714

08/07/2014 S.C. MERT S.A. MERT TURBO

22 M 2014
04715

08/07/2014 NHP Natural Health Pharma Ltd. SunVita GOLD

23 M 2014
04716

08/07/2014 AGENTIA PENTRU
FINANTAREA INVESTITIILOR
RURALE

AFIR împreună crestem satul
românesc

24 M 2014
04717

08/07/2014 BUSURCĂ PAVEL ZEENAPS

25 M 2014
04718

08/07/2014 S.C. LEROY MERLIN
BRICOLAJ S.R.L.

PREŢ INEGALABIL

26 M 2014
04719

08/07/2014 S.C. LEROY MERLIN
BRICOLAJ S.R.L.

Obişnuieşte-te să plăteşti mai puţin!

27 M 2014
04720

08/07/2014 BUSURCĂ PAVEL playade

28 M 2014
04721

08/07/2014 BORZEA IOAN Kristal GLAM CLUB

29 M 2014
04722

08/07/2014 S.C. COFFEE CART S.R.L. Petit VICTOR FRESH TO GO

30 M 2014
04723

08/07/2014 S.C. EXPERT GROUP 2000
S.R.L.

Aqua Rafael
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(210) M 2014 04507
(151) 08/07/2014
(732) BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
camera 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOOZA

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

35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software. 

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04508
(151) 08/07/2014
(732) BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
camera 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

MOOZA POP-UP STORE

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270502;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou. 
36 Asigurări; afaceri financiare, monetare,
imobiliare.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04617
(151) 08/07/2014
(732) ZAGHI ALESSANDRO, Str. Corso

Monte Cucco nr. 118, , TORINO
ITALIA 

(540)

U-Smile Dental clinic

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260201; 270502;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04685
(151) 08/07/2014
(732) S.C. EUROHONIG BEE VITAL

S.R.L., Str. Sandu Aldea nr. 97, sector
1, 012062, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

VAROJET

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

10 Aparate şi instrumente veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04686
(151) 08/07/2014
(732) S.C. EUROHONIG BEE VITAL

S.R.L., Str. Sandu Aldea nr. 97, sector
1, 012062, BUCUREŞTI ROMANIA

(540)

VARROJET

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
10 Aparate şi instrumente veterinare.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04706
(151) 08/07/2014
(732) LAURENTIU IOANA-ROMANA,

Str. Bucureşti nr. 82, ap. 27, Judeţul
Cluj, , CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(540)

SAX WITH FRIENDS

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
pâine, produse de patiserie şi cofetărie;
îngheţată comestibilă; zahăr, miere, sirop de
melasă; oţet, sosuri (condimente); mirodenii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04718
(151) 08/07/2014
(732) S.C. LEROY MERLIN BRICOLAJ

S.R.L., Şos. Chitilei nr. 178, et. 1, ap.
2, sector 1, 12403, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

PREŢ INEGALABIL

(591) Culori revendicate:portocaliu, negru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04719
(151) 08/07/2014
(732) S.C. LEROY MERLIN BRICOLAJ

S.R.L., Şos. Chitilei nr. 178, et. 1, ap.
2, sector 1, 12403, BUCUREŞTI
ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

Obişnuieşte-te să plăteşti mai puţin!

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou. (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04720
(151) 08/07/2014
(732) BUSURCĂ PAVEL, Str. Oancea nr. 3,

bl. D10, sc. A, et. 7, ap. 29, judeţul Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

playade

(591) Culori revendicate:roz (Pantone 2405C,
233C), roşu (Pantone 199C, 485C,
Process Magenta C), galben (Pantone
166C, 138C)

  
(531) Clasificare Viena:020301; 270508;

270524; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa).
38 Telecomunicaţii. (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04721
(151) 08/07/2014
(732) BORZEA IOAN, Str. Constantin

Sandu-Aldea nr. 4, et. 1, ap. 4, sector
1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

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

(540)

Kristal GLAM CLUB

(591) Culori revendicate:roşu, roz, alb

  
(531) Clasificare Viena:270503; 270508;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale; şi în special evenimente
şi cluburi.
43 Servicii de alimentaţie publică.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04707
(151) 08/07/2014
(732) S.C. FASTENER LIMITED S.R.L.,

Aleea Cornişa nr. 28, ap. 15, Judeţul
Mureş, , TÂRGU MUREŞ ROMANIA

(740) W E I Z M A N N  A R I A N A  &
P A R T N E R S  A G E NŢ I E  D E
PROPRIETATE INTELECTUALĂ,
Str. 11 Iunie nr. 51, Sc. A, Et. 1, Ap. 4,
Sector 4 BUCUREŞTI

(540)

FASTENER

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

35 Importul; comerţul cu amănuntul şi cu
ridicata; comercializarea prin toate mijloacele
de comunicare, inclusiv online prin intermediul
unui site specializat a organelor de asamblare
şi sistemelor de fixare metalice; servicii de
publicitate, marketing şi promovare; realizarea
de reclame, anunţuri publicitare, publicitate
online, promoţii pentru aceste produse;
informaţii; magazin online.
39 Ambalare, depozitare şi transport a
organelor de asamblare şi a sistemelor de fixare
metalice.
40 Prelucrare de materiale; taierea metalelor.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04722
(151) 08/07/2014
(732) S.C. COFFEE CART S.R.L., Str.

Mircea cel Mare nr. 5, judeţul Alba, ,
SEBEŞ ROMANIA 

(740) DEVIMARK - AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA,
Str. Virgil Fulicea nr. 19, ap. 2, parter,
Judeţul Cluj CLUJ NAPOCA

(540)

Petit VICTOR FRESH TO GO

(591) Culori revendicate:maro, gri

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270519;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
43 Servicii de alimentaţie publică; servicii de
cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04723
(151) 08/07/2014
(732) S.C. EXPERT GROUP 2000 S.R.L.,

Str. Tîrgu Jiu nr. 70, sector 5,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Aqua Rafael
  (511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
11 Filtre pentru tratarea apei; aparate
transportabile pentru tratarea apei; aparate de
ionizare pentru tratarea aerului sau apei; unităţi
de filtrare cu cartuşe (echipament pentru
tratarea apei).
32 Apă (băuturi).

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04712
(151) 08/07/2014
(732) S.C. TERITORIAL GUARD S.R.L.,

Str. Plutelor nr. 2, Jud. Mureş, ,
TÂRGU MUREŞ ROMANIA 

(540)

TERITORIAL GUARD
(531) Clasificare Viena:030716; 260118;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04708
(151) 08/07/2014
(732) PANDELE RADUCU, Str. Trifeşti

nr. 9, ap. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

EDUCATION POINT

(591) Culori revendicate:albastru

  
(531) Clasificare Viena:260118; 270515;

290104;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale. 
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardwarwe şi
software. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04713
(151) 08/07/2014
(732) UNGUR LUCIAN ADRIAN, Str.

Axente Server,  nr.  5,  Jud.
Bistri ţa-Năsăud, ,  BISTRIŢA
ROMANIA 

(540)

RFC sehr guut

(591) Culori revendicate:negru, roşu, alb

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020111;

290113;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
35 Gestionarea afacerilor comerciale; comerţ;
servicii de import-export; lucrări de birou;
publicitate; servicii de vânzare prin magazine
fast food.
43 Alimentaţie publică; restaurante şi cazare
temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04709
(151) 08/07/2014
(732) PANDELE RADUCU, Str. Trifeşti

nr. 9, ap. 13, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

LABYRINTH

(591) Culori revendicate:roşu-roz

  
(531) Clasificare Viena:270502; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

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

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04714
(151) 08/07/2014
(732) S.C. MERT S.A., Şos. Bucureşti

Urziceni 50A, Sat Afumaţi, Judeţul
Ilfov, , COMUNA AFUMAŢI
ROMANIA 

(740) CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
RALUCA ARDELEANU, Str. Baia de
Aramă nr. 1, bloc B, sc. 3, et.6, ap. 117,
sector 2 BUCUREŞTI

(540)

MERT TURBO

  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea,
orez, tapioca, sago, făină şi preparate făcute din
cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie,
îngheţată comestibilă;zahăr, miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet,
sosuri (condimente); mirodenii, gheaţă
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
produse incluse în această clasă conform
Clasificării de la Nisa)..
35 Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou, toate
aceste servicii fiind efectuate numai în legatură
cu produsele din clasa 30.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04715
(151) 08/07/2014
(732) NHP Natural Health Pharma Ltd.,

6 Demostheni Severis Avenue,
Presidium Building, Office 21, 1080,
NICOSIA CIPRU 

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA, Str.
Ştirbei Vodă nr. 170, bl. 10G, sc. 1, et.
5, ap. 18, sector 1 BUCUREŞTI

(540)

SunVita GOLD

(591) Culori revendicate:auriu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270524;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
5 Suplimente alimentare; suplimente nutritive.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04710
(151) 08/07/2014
(732) S.C. URGENT CURIER S.A., Str.

Cap. Ivan Anghelache nr. 5, bl. M32,
sc. 1, et. 3, ap. 24, sector 5, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

URGENT CURIER
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
39 Transport.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04716
(151) 08/07/2014
(732) AGENTIA PENTRU FINANTAREA

INVESTITIILOR RURALE, Str.
Ştirbei Vodă, nr. 43, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

AFIR împreună crestem satul românesc
(591) Culori revendicate:albastru, galben,

roşu, verde, negru
(531) Clasificare Viena:261325; 270508;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
36 Asigurări; afaceri financiare; monetare;
imobiliare.
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04699
(151) 08/07/2014
(732) S.C. MUDENTREP S.R.L., Str.

Ocolului nr. 3, ap. 1, parter, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

(591) Culori revendicate:roşu, albastru

  
(531) Clasificare Viena:270508; 290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
41 Publicare de cărţi; publicare şi editare de
cărţi; publicare on-line de cărţi şi reviste
electronice.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04700
(151) 08/07/2014
(732) PRAKTIKER ROMANIA S.R.L.,

Str. Şcolii nr. 7, Magazin Praktiker, et.
1, judeţul Ilfov, , VOLUNTARI
ROMANIA 

(540)

Praktiker de la casă la casă

(591) Culori revendicate:galben, albastru

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270519;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
1 Produse chimice destinate industriei,
ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii
şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte
pentru pământ; compoziţii extinctoare;
preparate pentru călire şi sudura metalelor;
produse chimice destinate conservării
alimentelor; materiale tanante; adezivi
(materiale de lipit) destinaţi/e industriei.
2 Vopsele, firnisuri, lacuri; substanţe de
protecţie contra ruginii şi contra deteriorării
lemnului; materiale colorante; mordanţi; răşini
naturale în stare brută; metale sub formă de
foiţe şi sub formă de pudră pentru pictori,
decoratori, tipografi şi artişti.
3 Preparate pentru albit şi alte substanţe pentru
spălat; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie,
uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
produse pentru îngrijirea dinţilor.

4 Uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi;
produse pentru absorbţia, umezirea şi
compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv
benzina pentru motoare) şi substanţe pentru
iluminat; lumânări şi fitile pentru iluminat.
5 Produse farmaceutice şi veterinare; produse
igienice pentru medicină; substanţe dietetice
de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi
şi materiale pentru pansamente; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje
dentare; dezinfectante; produse pentru
distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide,
ierbicide.
6 Metale comune şi aliajele lor; materiale de
construcţie metalice; construcţii transportabile
metalice; materiale metalice pentru căile
ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice;
produse de lăcătuşerie şi feronerie metalică;
tuburi metalice; case de bani; produse
metalice necuprinse în alte clase; minereuri.
7 Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu
excepţia motoarelor pentru vehiculele
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu
excepţia celor pentru vehiculele terestre);
instrumente agricole altele decât cele
acţionate manual; incubatoare pentru ouă,
distribuitoare automate.
8 Scule şi instrumente de mână acţionate
manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe;
aparate de ras.
9 Aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice,
geodezice, fotografice, cinematografice,
optice, de cântărire, de măsurare, de
semnalizare, de control (verificare), de
siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuirea,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric; aparate pentru
înregistrarea, transmiterea, reproducerea
sunetului sau imaginilor; suporţi de
înregistrare magnetici, discuri acustice;
mecanisme pentru aparate cu preplată; case
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înregistratoare, maşini de calculat, echipamente
pentru tratarea informaţiei şi calculatoare;
extinctoare.
11 Aparate de iluminat, de încălzit, de
producere a vaporilor, de coacere, de
refrigerare, de uscare, de ventilare, de
distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
12 Vehicule; aparate de locomoţie terestră,
aeriană sau navală.
13 Arme de foc; muniţii şi proiectile;
explozivi; focuri de artificii.
14 Metale preţioase şi aliajele lor şi produse
din aceste materiale, placate sau nu necuprinse
în alte clase; giuvaergerie, bijuterii, pietre
preţioase; ciasornicărie şi instrumente pentru
măsurarea timpului.
16 Hârtie, carton şi produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase; produse de
imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii;
papetărie; adezivi (materiale colante ) pentru
papetărie sau menaj; materiale pentru artişti;
pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu
excepţia mobilelor); materiale de instruire sau
învăţământ ( cu excepţia aparatelor); materiale
plastice pentru ambalaj ( necuprinse în alte
clase); caracter tipografice, clişee.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale necuprinse în alte
clase; produse din materiale plastice
semiprelucrate; materiale de călăfătuire,
etanşare şi izolare; conducte flexibile
nemetalice.
18 Piele şi imitaţii din piele, produse din aceste
materiale, necuprinse în alte clase, piei de
animale; geamantane şi valize; umbrele,
umbrele de soare, bastoane; bice şi articole de
şelarie.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt, smoală, bitum; construcţii transportabile
nemetalice; monumente nemetalice.
20 Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse

în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf,
rachită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă,
solz, ambra, sidef, spumă de mare, înlocuitori
ai tuturor acestor materiale sau din materiale
plastice.
21 Ustensile şi recipienţi pentru menaj sau
bucătărie ( nici din materiale preţioase, nici
placate ); piepteni şi bureţi; perii ( cu excepţia
pensulelor); material pentru perii; material
pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută
sau semiprelucrată ( cu excepţia sticlei de
construcţie ); sticlărie, porţelan şi faianţă,
necuprinse în alte clase.
22 Fringhii, sfori, plase, corturi, prelate, vele,
saci, necuprinse în alte clase; materiale de
umplutură (cu excepţia cauciucului sau
materialelor plastice ); materiale textile
fibroase brute.
24 Ţesături şi produse textile, necuprinse în
alte clase; cuverturi de pat şi de masă.
25 Îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care
servesc la acoperirea capului.
27 Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte
produse pentru acoperirea podelelor; tapete
murale, nu din materiale textile.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport, necuprinse în alte clase; decoraţiuni
(ornamente ) pentru pomul de Crăciun.
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.
35 Publicitate; gestiune afacerilor comerciale;
administraţie comercială; lucrări de birou.
37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.
40 Tratament de materiale.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04701
(151) 08/07/2014
(732) ASOCIATIA SOL MENTIS, Str.

Horia Măcelariu nr. 23-25, bl. 11/5, sc.
2, et. 3, ap. 32, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Sol Mentis educaţie cu suflet
(591) Culori revendicate:galben, gri
(531) Clasificare Viena:260201; 270501;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
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 artişi; 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.
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 cercetarea şi proiectarea aferente; servicii
de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi
dezvoltare hardware şi software.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04702
(151) 08/07/2014
(732) BOTTA IULIAN MIHAI, Bd.

Lascăr Catargiu nr. 11A, sc. A, et. 6,
ap. 29, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Kids Cab

(591) Culori revendicate:roşu, portocaliu,
verde, albastru, alb

  
(531) Clasificare Viena:180108; 270508;

290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Program software de calculator; software;
aplicaţii software; software de comunicaţii;
software de calculator; software de calculator
(programe); software de prelucrare a datelor;
software pentru comunicarea de date;
programe de calculatoare (software
descărcabil); aplicaţii software de calculator,
descărcabile.
39 Transport de pasageri; transport terestru de
pasageri; transport rutier de pasageri;
organizarea transportului de pasageri;
transport de pasageri cu autobuzul; transport
de pasageri cu autocarul; servicii de transport
de pasageri; transport de pasageri cu
automobilul; transport de bagaje pentru
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pasageri; transport de pasageri cu autovehicule;
transport de bagaje ale pasagerilor; servicii de
transport rutier pentru pasageri; transport de
pasageri în vehicule cu sofer; servicii de
transport de pasageri cu autocarul; furnizare de
informaţii referitoare la transportul pasagerilor;
servicii computerizate de informare privind
transportul pasagerilor; servicii computerizate
de rezervări pentru transportul pasagerilor;
servicii de transport de pasageri pe cale
terestră; furnizare de transport de pasageri pe
cale terestră; furnizare de date referitoare la
transportul de pasageri; furnizare de vehicule
închiriate pentru transportul de pasageri;
servicii de transport al pasagerilor între zonele
de parcare din aeroport şi aeroport.
42 Dezvoltare de software; dezvoltare de
software de calculator; dezvoltare software,
programare şi implementare; cercetarea,
dezvoltarea, proiectarea şi actualizarea
software-ului informatic; dezvoltare de solutii
de aplicaţii software de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
(210) M 2014 04703
(151) 08/07/2014
(732) BOTTA IULIAN MIHAI, Bd. Lascăr

Catargiu nr. 11A, sc. A, et. 6, ap. 29,
sector 1, , BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

Black Cab
(591) Culori revendicate:galben, negru
(531) Clasificare Viena:260418; 270517;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
9 Program software de calculator; software;

aplicaţii software; software de comunicaţii;
software de calculator; software de calculator
(programe); software de prelucrare a datelor;
software pentru comunicarea de date;
programe de calculatoare (software
descărcabil); aplicaţii software de calculator,
descărcabile.
39 Transport de pasageri; transport terestru de
pasageri; transport rutier de pasageri;
organizarea transportului de pasageri;
transport de pasageri cu autobuzul; transport
de pasageri cu autocarul; servicii de transport
de pasageri; transport de pasageri cu
automobilul; transport de bagaje pentru
pasageri; transport de pasageri cu
autovehicule; transport de bagaje ale
pasagerilor; servicii de transport rutier pentru
pasageri; transport de pasageri în vehicule cu
sofer; servicii de transport de pasageri cu
autocarul; furnizare de informaţii referitoare
la transportul pasagerilor; servicii
computerizate de informare privind
transportul pasagerilor; servicii computerizate
de rezervări pentru transportul pasagerilor;
servicii de transport de pasageri pe cale
terestră; furnizare de transport de pasageri pe
cale terestră; furnizare de date referitoare la
transportul de pasageri; furnizare de vehicule
închiriate pentru transportul de pasageri;
servicii de transport al pasagerilor între zonele
de parcare din aeroport şi aeroport.
42 Dezvoltare de software; actualizarea
software-ului; proiectare de software; creare
de software; elaborare de software; întreţinere
de software; actualizarea software-ului pentru
computer; servicii de personalizare de
software; elaborarea (conceperea) de software
de calculator; proiectare, dezvoltare şi
implementare de software. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04717
(151) 08/07/2014
(732) BUSURCĂ PAVEL, Str. Oancea nr. 3,

bl. D10, sc. A, et. 7, ap. 29, judeţul Iaşi,
, IAŞI ROMANIA 

(740) S.C. NOMENIUS S.R.L., Piaţa Pache
Protopopescu nr.1, et.2, ap.6, sector 2
BUCUREŞTI

(540)

ZEENAPS

(591) Culori revendicate:verde (pantone
333C)

(531) Clasificare Viena:260418; 270508;
290103;  

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

9 Aparate şi instrumente de uz stiintific, 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; automate de
vânzare şi mecanisme pentru aparate care
funcţioneaza cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi
calculatoare; echipament pentru stingerea
incendiilor.(solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
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).

42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi
software.(solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04704
(151) 08/07/2014
(732) S.C. SMART FOOD SOLUTIONS

S.R.L., Str. Gârlei nr. 1B, et. 3,
camera 4, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Panera

(531) Clasificare Viena:050702; 270508;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate
din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie,
îngheţată; miere, sirop de melasă; drojdie,
praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri;
condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2014 04705
(151) 08/07/2014
(732) BOLÎNU ELENA, Str. Minerva nr. 7,

bl. 70, sc. A, et. 8, ap. 34, judeţul
Prahova, , PLOIEŞTI ROMANIA 

(540)

CO-COvrigi

(591) Culori revendicate:roşu, verde, galben,
portocaliu, gri, albastru, negru, roz

  
(531) Clasificare Viena:030721; 160313;

270508; 290115;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
30 Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca,
sago, înlocuitori de cafea; făină şi preparate din
cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată;
miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt;
sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2014 04711
(151) 08/07/2014
(732) COJOC MARCEL, Bdul. 1

Decembrie 1918 nr. 243, ap. 32,
Judeţul Mureş, , TÂRGU MUREŞ
ROMANIA 

(540)

Cut & Go FRIZERE

(591) Culori revendicate:gri, turcoaz

  
(531) Clasificare Viena:270508; 270509;

290112;  
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe

clase:
44 Servicii de igienă şi frumuseţe pentru
oameni; cosmetică; manichiură, pedichiură.

˜˜˜˜˜˜˜


