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Cereri M|rci publicate în 01/09/2016
(în ordinea num|rului de depozit)

Nr. 
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marc|

(0) (210) (151) (732) (540)
1 M 2016 05818 25/08/2016 S.C. CONSTANTA SOUTH

CONTAINER TERMINAL S.R.L.
DP WORLD Constanta

2 M 2016 05819 25/08/2016 S.C. SEMINEE EXPERT S.R.L. SEMINEE EXPERT

3 M 2016 05820 25/08/2016 S.C. BBM IMPEX S.R.L. JUGEN BUDAO (ENTRAN
FORTE)

4 M 2016 05821 25/08/2016 S.C. ZODIAC GROUP
INVESTMENT S.R.L.

BEBE Shop

5 M 2016 05822 25/08/2016 S.C. ADER S.R.L. ADER

6 M 2016 05823 25/08/2016 ASOCIATIA GREEN
REVOLUTION

IVELO

7 M 2016 05825 25/08/2016 S.C. EDRINKS.RO S.R.L edrinks.ro primul provider de
bauturi

8 M 2016 05826 25/08/2016 S.C. CAT MOBILE ACCESORIES
S.R.L.

CATMOBILE.RO

9 M 2016 05827 25/08/2016 S.C. AG STEEL BUILDING &
CLADDING S.R.L.

AVINCI Altfel

10 M 2016 05828 25/08/2016 PUÔA ALEXANDRU C{T{LIN avocatul meu

11 M 2016 05829 25/08/2016 S.C. KULCSAR BUILDING S.R.L. Polar-Lux

12 M 2016 05830 25/08/2016 OKAPI DRINKS S.R.L. Lovewine.ro din dragoste pentru
vin

13 M 2016 05831 25/08/2016 ELANTIS FARMA S.R.L. romla

14 M 2016 05832 25/08/2016 PUÔA ALEXANDRU C{T{LIN parteneri in excelenta

15 M 2016 05833 25/08/2016 VASILEANU MARIUS Arhiva Rugului Aprins

16 M 2016 05834 25/08/2016 NICOLAE JUSTIN-RADU NORTH MAN

17 M 2016 05835 25/08/2016 WORLDMED INTERNATIONAL
SERVICES S.R.L.

WorldMed INTERNATIONAL
SERVICES
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18 M 2016 05836 25/08/2016 ZIPPER SERVICES S.R.L. Zipper DIRECT

19 M 2016 05837 25/08/2016 ZIPPER SERVICES S.R.L. Zipper FLOW

20 M 2016 05838 25/08/2016 ZIPPER SERVICES S.R.L. ZIPPER

21 M 2016 05840 25/08/2016 S.C. OCTOGON S.R.L. DRAKULA

22 M 2016 05843 25/08/2016 S.C. ATHOS GUARD SECURITY
S.R.L.

ATHOS GUARD SECURITY

23 M 2016 05844 25/08/2016 BANEASA DEVELOPMENTS
S.R.L.

ALL IN THE NAME OF FASHION

24 M 2016 05845 25/08/2016 POP ELENA DANIELA
GEORGESCU MARIUS BOGDAN

Secretul DomniÛei
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(210) M 2016 05818
(151) 25/08/2016
(732) S.C. CONSTANTA SOUTH

CONTAINER TERMINAL S.R.L.,
Clădirea Administrativă Mol I2S,
Constanţa Port Sud, Judeţul Constanţa,
900 900, AGIGEA ROMANIA 

(540)

DP WORLD Constanta

(591) Culori revendicate:roşu, verde,
albastru

  
(531) Clasificare Viena:010512; 090110;

270501; 290113;  

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

39 Servicii în domeniul transportului maritim.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05819
(151) 25/08/2016
(732) S.C. SEMINEE EXPERT S.R.L.,

Str. Dr. Petre Gadescu nr. 65, sector 5,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

SEMINEE EXPERT

(591) Culori revendicate:roşu, negru

  
(531) Clasificare Viena:011505; 070124;

070311; 070312; 130306; 270501;
290112;  

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

11 Aparate de iluminat, de încălzire, de
producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi
instalaţii sanitare.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05820
(151) 25/08/2016
(732) S.C. BBM IMPEX S.R.L., Str.

Poenari nr. 2, bl. 12, ap. 63, sector 4, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

JUGEN BUDAO (ENTRAN FORTE)

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

5 Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical; substanţe
dietetice de uz medical, alimente pentru
sugari; suplimente dietetice, plasturi,
materiale de pansat; materiale pentru
plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare;
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea
dăunătorilor; fungicide, erbicide.
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05821
(151) 25/08/2016
(732) S . C .  Z O D I A C  G R O U P

INVESTMENT S.R.L., Str. Libertăţii
nr. 79D, judeţul Ilfov, , BRAGADIRU
ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

BEBE Shop

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

  
(531) Clasificare Viena:270501; 270511;

290115;  

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

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).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05822
(151) 25/08/2016
(732) S.C. ADER S.R.L., Str. Râureni nr.

24, judeţul Vâlcea, , RÂMNICU
VĂLCEA ROMANIA 

(740) AGENŢIE DE PROPRIETATE
INTELECTUALĂ WEIZMANN
ARIANA & PARTNERS, Str. 11
Iunie nr. 51 sc. A etaj 1, ap. 4, sector 4
BUCURESTI

(540)

ADER

(591) Culori revendicate:roşu, albastru
  
(531) Clasificare Viena:260207; 261325;

270501; 290112;  

(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
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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 şi tuburi metalice; produse nemetalice;
minereuri (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
12 Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în
aer sau pe apă (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform Clasificării de la Nisa).
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi
produse din aceste materiale; materiale
plastice extrudate; materiale de etanşare, de
umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile
nemetalice (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
19 Materiale de construcţii nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţii;
asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice
transportabile; monumente (cu excepţia celor
din metal), (solicităm protecţie pentru întreaga
listă de produse incluse în această clasă
conform Clasificării de la Nisa).
37 Construcţii, reparaţii, instalaţii (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de servicii
incluse în această clasă conform Clasificării
de la Nisa).
42 Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei,
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
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 2016 05823
(151) 25/08/2016
(732) A S O C I A T I A  G R E E N

REVOLUTION, Str. Avrig nr. 21-31,
bl. U2, sc. 1, et. 10, ap. 43, sector 2, ,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

IVELO

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

39 Transport; ambalarea şi depozitarea de
mărfuri; organizarea de călătorii.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05825
(151) 25/08/2016
(732) S.C. EDRINKS.RO S.R.L, Str.

Lespezi nr. 28, sector 5, 051061,
BUCURESTI ROMANIA 

(540)

edrinks.ro primul provider de bauturi

(591) Culori revendicate:verde,negru
  
(531) Clasificare Viena:020914; 090717;

160106; 270501; 270509; 290112;  
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(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:

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).
35 Publicitate; conducerea şi administrarea
afacerilor; lucrări de birou.
43 Restaurante şi cazare temporară.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05826
(151) 25/08/2016
(732) S.C. CAT MOBILE ACCESORIES

S.R.L., Str. Mizil nr. 2C, et. 3, cam.
305, corp C1, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

CATMOBILE.RO

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

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; suporturi de
înregistrare magnetică, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte suporturi
digitale de înregistrare; mecanisme pentru

aparate cu preplată; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente pentru tratarea
informaţiei şi calculatoare; software de
calculator; extinctoare.
38 Telecomunicaţii.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05827
(151) 25/08/2016
(732) S.C. AG STEEL BUILDING &

CLADDING S.R.L., Str. Principală
nr. 13, Jud. Iaşi, , COMUNA
DUMEŞTI ROMANIA 

(540)

AVINCI Altfel

(591) Culori revendicate:albastru (pantone
313C)

  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290112;  

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

37 Construcţii; reparaţii; servicii de instalaţii.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05828
(151) 25/08/2016
(732) PUŞA ALEXANDRU CĂTĂLIN,

Str. Oltului nr. 1, bl. E1, sc. et. 4, ap.
1 9 ,  j u d e ţu l  H u n e d o a r a ,  ,
HUNEDOARA ROMANIA 

(540)

avocatul meu

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

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
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicitam protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în aceasta clasă conform
clasificarii de la Nisa).
45 Servicii juridice, servicii oferite de jurişti
unor persoane, grupuri de persoane,
organizaţii sau întreprinderi; servicii de
securitate pentru protecţia bunurilor şi
persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale (solicitam protecţie pentru
întreaga lista de servicii incluse în această
clasa conform clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05829
(151) 25/08/2016
(732) S.C. KULCSAR BUILDING S.R.L.,

Str. B.P. Hasdeu, nr. 57, camera 2, bl.
H53, ap. 23, Jud. Sălaj, , ZALAU
ROMANIA 

(540)

Polar-Lux

(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.
17 Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică;
produse din materiale plastice semiprelucrate;
materiale de călăfătuire, etanşare şi izolare;
conducte flexibile nemetalice.
19 Materiale de construcţie nemetalice;
conducte rigide nemetalice pentru construcţie,
asfalt,  smoală ,  bitum; construc ţ ii
transportabile nemetatice; monumente
nemetalice.
35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05830
(151) 25/08/2016
(732) OKAPI DRINKS S.R.L., Str.

Constantin Sandu-Aldea 12, et. 1,
camera 1, sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Lovewine.ro din dragoste pentru vin

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

  
(531) Clasificare Viena:011524; 110302;

270501; 270508; 290114;  

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

33 Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05831
(151) 25/08/2016
(732) ELANTIS FARMA S.R.L., Str.

Ciobanului nr. 133, Jud. Ilfov, ,
MOGOŞOAIA ROMANIA 

(740) CABINET DE AVOCAT "POPA
STEFAN ALEXANDER", Str.
Bibescu Voda nr. 2, Bl.P5, Et.5, AP.
25, sector 4, Bucuresti BUCURESTI

(540)

romla

(591) Culori revendicate:albastru
  
(531) Clasificare Viena:260418; 270501;

290104;  

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

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, suplimente alimentare.
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,
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muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii,
gheaţă.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05832
(151) 25/08/2016
(732) PUŞA ALEXANDRU CĂTĂLIN,

Str. Oltului nr. 1, bl. E1, sc. et. 4, ap.
1 9 ,  j u d e ţu l  H u n e d o a r a ,  ,
HUNEDOARA ROMANIA 

(540)

parteneri in excelenta

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

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
precum cercetarea şi proiectarea aferentă;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software
(solicitam protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificarii de la Nisa).
45 Servicii juridice, servicii oferite de jurişti
unor persoane, grupuri de persoane,
organizaţii sau întreprinderi; servicii de
securitate pentru protecţia bunurilor şi
persoanelor; servicii personale şi sociale
oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale (solicitam protecţie pentru
întreaga lista de servicii incluse în această
clasă conform clasificarii de la Nisa).

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05833
(151) 25/08/2016
(732) VASILEANU MARIUS, Str. Gh.

Petrascu nr. 14, bl. B9, sc. 4, et. 5, ap.
139, sector 3, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

Arhiva Rugului Aprins

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

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

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05834
(151) 25/08/2016
(732) NICOLAE JUSTIN-RADU, Str.

Strabuna, nr. 2-12, bl. A1, sc. A, et. 7,
ap. 30 sector 1, , BUCUREŞTI
ROMANIA 

(540)

NORTH MAN

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

18 Piele şi imitaţii de piele; piei de animale;
geamantane şi valize; genţi, poşete, rucsacuri,
portofele şi serviete. 

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05835
(151) 25/08/2016
(732) WORLDMED INTERNATIONAL

SERVICES S.R.L., Str. Maria Rosetti
nr. 16B, corp A, et. 3, ap. 7, sector 2,
, BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

WorldMed INTERNATIONAL
SERVICES

(591) Culori revendicate:albastru marin,
verde, roşu

  
(531) Clasificare Viena:260205; 260207;

270501; 270511; 290113;  

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

44 Servicii medicale, servicii de diagnosticare
oncologică, planificarea şi monitorizarea
tratamentului oncologic prin servicii medicale
de specialitate.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05836
(151) 25/08/2016
(732) ZIPPER SERVICES S.R.L., Str.

Fabricii nr. 93-103, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Zipper DIRECT

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

9 Baze de date (electronice); baze de date
computerizate; imprimante; scanere;
echipamente pentru colectarea de date;
echipamente de procesare a datelor; sisteme
de procesare de date; dispozitive pentru
stocarea de date; platforme de software de
calculator; programe informatice pentru
administrarea bazelor de date; software de
calculator pentru scanarea imaginilor şi a
documentelor; software pentru tehnoredactare
computerizată; software de procesare a datelor
pentru procesarea textelor; software pentru
organizarea şi vizualizarea de documente
stocate electronic, de imagini digitale şi de
fotografii; software de calculator pentru
facturare; software pentru înregistrarea
documentelor recepţionate; software pentru
managementul documentelor; software pentru
procesarea automată a documentelor primite,
emise şi trimise de către o companie sau
organizaţie; programe-control pentru
recunoaşterea imaginilor; software pentru
asigurarea securităţii poştei electronice;
software pentru servicii de poştă electronică şi
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mesagerie electronică; software pentru
automatizarea arhivării de date; programe
pentru imprimante; software de calculator
pentru căutarea de date; software pentru
comunicarea de date; software pentru
accesarea, răsfoirea şi căutarea în bazele de
date online; aplicaţii software.
35 Asistenţă în afaceri comerciale; servicii de
gestionare a fluxului de documente dintr-o
companie sau organizaţie (asistenţă în
afaceri); servicii de gestionare a
corespondenţei primite şi trimise de către o
companie sau organizaţie (asistenţă în
afaceri); consultanţă privind managementul
documentelor de afaceri; lucrări de birou;
închirieri de echipamente şi aparatură de
birou; transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou); fotocopiere de documente; pregătire de
documente (lucrări de birou); sortare,
manipulare şi primire de corespondenţă;
compilare de liste de corespondenţă directă
(direct mailing lists); înregistrarea
documentelor primite (lucrări de birou);
introducere de materiale tipărite în plicuri;
completarea adreselor pe plicuri; servicii
administrative de birou (pentru terţi);
prelucrare de texte; prelucrarea administrativă
a datelor; prelucrare automată de date; servicii
online de prelucrare de date; servicii care
constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
colectarea şi sistematizarea datelor de afaceri;
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
actualizarea şi întreţinerea datelor din bazele
de date informatice; managementul bazelor de
date; gestionare de fişiere informatice; servicii
de administrare a arhivei, şi anume indexarea

documentelor pentru terţi; facturare; întocmire
de facturi; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; publicitate;
marketing; conceperea de materiale
publicitare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; închiriere de spaţii publicitare;
gestionare administrativă externalizată pentru
companii.
38 Telecomunicaţii; transmisie de documente
prin fax; transmitere electronică de mesaje,
date şi documente; transmisia de fişiere
digitale; corespondenţă electronică; furnizarea
accesului la date sau documente stocate în
format electronic în fişiere centrale pentru
consultare de la distanţă; furnizare de servicii
de fax prin e-mail; furnizarea accesului la
baze de date electronice online; asigurarea
accesului la baze de date pe Internet;
furnizarea accesului la platforme pe Internet.
39 Servicii de depozitare fizică de documente
(servicii de arhivare); stocare de documente
fizice; servicii de depozitare fizică a datelor
sau documentelor stocate electronic; servicii
de consultanţă în materie de depozitare;
închiriere de spaţii pentru depozitare;
colectare, transport şi livrare de produse,
documente, colete şi corespondenţă; furnizare
de informaţii despre livrarea de documente,
scrisori şi pachete; expediere de documente;
l ivrare  de  documente;  francarea
corespondenţei; distribuirea corespondenţei;
expedierea corespondenţei; livrarea de
corespondenţă.
42 Digitalizarea documentelor (scanare);
digitizare de documente; convertirea datelor
sau documentelor din medii fizice în medii
electronice; conversia datelor şi a
documentelor de pe un suport fizic pe un
suport electronic; conversia maginilor de pe
suport fizic pe suport electronic; conversia
textelor în format digital; conversia datelor şi
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a programelor informatice (alta decât
conversia fizică); servicii de stocare
electronică de fişiere şi documente; stocare
electronică de e-mailuri arhivate; stocarea
electronică a datelor; programare de software
pentru platforme de Internet; găzduire de
platforme pe Internet; găzduire de baze de
date de calculator; servicii de conversie a
datelor, criptografierea datelor şi servicii de
codificare; servicii pentru securitatea datelor
(servicii IT); proiectare şi dezvoltare de baze
de date; creare şi dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date; creare şi
dezvoltare de software pentru citirea,
transmiterea şi organizarea datelor; proiectare
şi dezvoltare de software pentru accesarea şi
folosirea serviciilor de cloud computing;
recuperarea datelor computerizate; proiectare
şi dezvoltare de programe de calculator pentru
introducerea, generarea, procesarea, afişarea
şi stocarea de date şi documente; servicii de
design privind printarea de documente;
furnizarea de acces temporar a un software
online, care nu poate fi descărcat, în vederea
utilizării în procesele de editare şi imprimare
de documente; furnizarea de acces temporar a
un software online, care nu poate fi descărcat,
pentru întocmirea de facturi; asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date; platformă ca serviciu (PaaS); software ca
serviciu (SaaS); infrastructură ca serviciu
(laaS); găzduire de date, fişiere, aplicaţii şi
informaţii computerizate; crearea şi
menţinerea site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05837
(151) 25/08/2016
(732) ZIPPER SERVICES S.R.L., Str.

Fabricii nr. 93-103, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

Zipper FLOW

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

9 Baze de date (electronice); baze de date
computerizate; imprimante; scanere;
echipamente pentru colectarea de date;
echipamente de procesare a datelor; sisteme
de procesare de date; dispozitive pentru
stocarea de date; platforme de software de
calculator; programe informatice pentru
administrarea bazelor de date; software de
calculator pentru scanarea imaginilor şi a
documentelor; software pentru tehnoredactare
computerizată; software de procesare a datelor
pentru procesarea textelor; software pentru
organizarea şi vizualizarea de documente
stocate electronic, de imagini digitale şi de
fotografii; software de calculator pentru
facturare; software pentru înregistrarea
documentelor recepţionate; software pentru
managementul documentelor; software pentru
procesarea automată a documentelor primite,
emise şi trimise de către o companie sau
organizaţie; programe-control pentru
recunoaşterea imaginilor; software pentru
asigurarea securităţii poştei electronice;
software pentru servicii de poştă electronică şi
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mesagerie electronică; software pentru
automatizarea arhivării de date; programe
pentru imprimante; software de calculator
pentru căutarea de date; software pentru
comunicarea de date; software pentru
accesarea, răsfoirea şi căutarea în bazele de
date online; aplicaţii software.
35 Asistenţă în afaceri comerciale; servicii de
gestionare a fluxului de documente dintr-o
companie sau organizaţie (asistenţă în
afaceri); servicii de gestionare a
corespondenţei primite şi trimise de către o
companie sau organizaţie (asistenţă în
afaceri); consultanţă privind managementul
documentelor de afaceri; lucrări de birou;
închirieri de echipamente şi aparatură de
birou; transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou); fotocopiere de documente; pregătire de
documente (lucrări de birou); sortare,
manipulare şi primire de corespondenţă;
compilare de liste de corespondenţă directă
(direct mailing lists); înregistrarea
documentelor primite (lucrări de birou);
introducere de materiale tipărite în plicuri;
completarea adreselor pe plicuri; servicii
administrative de birou (pentru terţi);
prelucrare de texte; prelucrarea administrativă
a datelor; prelucrare automată de date; servicii
online de prelucrare de date; servicii care
constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
colectarea şi sistematizarea datelor de afaceri;
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
actualizarea şi întreţinerea datelor din bazele
de date informatice; managementul bazelor de
date; gestionare de fişiere informatice; servicii
de administrare a arhivei, şi anume indexarea

documentelor pentru terţi; facturare; întocmire
de facturi; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; publicitate;
marketing; conceperea de materiale
publicitare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; închiriere de spaţii publicitare;
gestionare administrativă externalizată pentru
companii.
38 Telecomunicaţii; transmisie de documente
prin fax; transmitere electronică de mesaje,
date şi documente; transmisia de fişiere
digitale; corespondenţă electronică; furnizarea
accesului la date sau documente stocate în
format electronic în fişiere centrale pentru
consultare de la distanţă; furnizare de servicii
de fax prin e-mail; furnizarea accesului la
baze de date electronice online; asigurarea
accesului la baze de date pe Internet;
furnizarea accesului la platforme pe Internet.
39 Servicii de depozitare fizică de documente
(servicii de arhivare); stocare de documente
fizice; servicii de depozitare fizică a datelor
sau documentelor stocate electronic; servicii
de consultanţă în materie de depozitare;
închiriere de spaţii pentru depozitare;
colectare, transport şi livrare de produse,
documente, colete şi corespondenţă; furnizare
de informaţii despre livrarea de documente,
scrisori şi pachete; expediere de documente;
l ivrare  de  documente;  francarea
corespondenţei; distribuirea corespondenţei;
expedierea corespondenţei; livrarea de
corespondenţă.
42 Digitalizarea documentelor (scanare);
digitizare de documente; convertirea datelor
sau documentelor din medii fizice în medii
electronice; conversia datelor şi a
documentelor de pe un suport fizic pe un
suport electronic; conversia maginilor de pe
suport fizic pe suport electronic; conversia
textelor în format digital; conversia datelor şi
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a programelor informatice (alta decât
conversia fizică); servicii de stocare
electronică de fişiere şi documente; stocare
electronică de e-mailuri arhivate; stocarea
electronică a datelor; programare de software
pentru platforme de Internet; găzduire de
platforme pe Internet; găzduire de baze de
date de calculator; servicii de conversie a
datelor, criptografierea datelor şi servicii de
codificare; servicii pentru securitatea datelor
(servicii IT); proiectare şi dezvoltare de baze
de date; creare şi dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date; creare şi
dezvoltare de software pentru citirea,
transmiterea şi organizarea datelor; proiectare
şi dezvoltare de software pentru accesarea şi
folosirea serviciilor de cloud computing;
recuperarea datelor computerizate; proiectare
şi dezvoltare de programe de calculator pentru
introducerea, generarea, procesarea, afişarea
şi stocarea de date şi documente; servicii de
design privind printarea de documente;
furnizarea de acces temporar a un software
online, care nu poate fi descărcat, în vederea
utilizării în procesele de editare şi imprimare
de documente; furnizarea de acces temporar a
un software online, care nu poate fi descărcat,
pentru întocmirea de facturi; asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date; platformă ca serviciu (PaaS); software ca
serviciu (SaaS); infrastructură ca serviciu
(laaS); găzduire de date, fişiere, aplicaţii şi
informaţii computerizate; crearea şi
menţinerea site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05838
(151) 25/08/2016
(732) ZIPPER SERVICES S.R.L., Str.

Fabricii nr. 93-103, judeţul Cluj, ,
CLUJ NAPOCA ROMANIA 

(740) S . C .  M A R K  T O  M A R K
INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE S.R.L., Str. Huedin nr. 12, bl.
D 20, sc. 4, ap. 53, sector 4
BUCUREŞTI

(540)

ZIPPER

(591) Culori revendicate:verde închis
(pantone 3288C), verde deschis
(pantone 3275C), turcoaz (pantone
3125C), albastru deschis(pantone
process cyan C), albastru închis
(pantone 300C), negru (pantone black
C)

  
(531) Clasificare Viena:020101; 020123;

020124; 270501; 290115;  

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

9 Baze de date (electronice); baze de date
computerizate; imprimante; scanere;
echipamente pentru colectarea de date;
echipamente de procesare a datelor; sisteme
de procesare de date; dispozitive pentru
stocarea de date; platforme de software de
calculator; programe informatice pentru
administrarea bazelor de date; software de
calculator pentru scanarea imaginilor şi a
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documentelor; software pentru tehnoredactare
computerizată; software de procesare a datelor
pentru procesarea textelor; software pentru
organizarea şi vizualizarea de documente
stocate electronic, de imagini digitale şi de
fotografii; software de calculator pentru
facturare; software pentru înregistrarea
documentelor recepţionate; software pentru
managementul documentelor; software pentru
procesarea automată a documentelor primite,
emise şi trimise de către o companie sau
organizaţie; programe-control pentru
recunoaşterea imaginilor; software pentru
asigurarea securităţii poştei electronice;
software pentru servicii de poştă electronică şi
mesagerie electronică; software pentru
automatizarea arhivării de date; programe
pentru imprimante; software de calculator
pentru căutarea de date; software pentru
comunicarea de date; software pentru
accesarea, răsfoirea şi căutarea în bazele de
date online; aplicaţii software.
35 Asistenţă în afaceri comerciale; servicii de
gestionare a fluxului de documente dintr-o
companie sau organizaţie (asistenţă în
afaceri); servicii de gestionare a
corespondenţei primite şi trimise de către o
companie sau organizaţie (asistenţă în
afaceri); consultanţă privind managementul
documentelor de afaceri; lucrări de birou;
închirieri de echipamente şi aparatură de
birou; transcrierea comunicărilor (lucrări de
birou); fotocopiere de documente; pregătire de
documente (lucrări de birou); sortare,
manipulare şi primire de corespondenţă;
compilare de liste de corespondenţă directă
(direct mailing lists); înregistrarea
documentelor primite (lucrări de birou);
introducere de materiale tipărite în plicuri;
completarea adreselor pe plicuri; servicii
administrative de birou (pentru terţi);
prelucrare de texte; prelucrarea administrativă

a datelor; prelucrare automată de date; servicii
online de prelucrare de date; servicii care
constau în înregistrarea, transcrierea,
compunerea, compilarea sau sistematizarea
unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi
compilarea datelor matematice sau statistice;
colectarea şi sistematizarea datelor de afaceri;
compilarea informaţiilor în baze de date
computerizate; sistematizarea informaţiilor în
baze de date computerizate; căutare de
informaţii în fişiere informatice, pentru terţi;
actualizarea şi întreţinerea datelor din bazele
de date informatice; managementul bazelor de
date; gestionare de fişiere informatice; servicii
de administrare a arhivei, şi anume indexarea
documentelor pentru terţi; facturare; întocmire
de facturi; gestiunea afacerilor comerciale;
administraţie comercială; publicitate;
marketing; conceperea de materiale
publicitare; distribuirea de materiale
publicitare, de marketing şi materiale
promoţionale; închiriere de spaţii publicitare;
gestionare administrativă externalizată pentru
companii.
38 Telecomunicaţii; transmisie de documente
prin fax; transmitere electronică de mesaje,
date şi documente; transmisia de fişiere
digitale; corespondenţă electronică; furnizarea
accesului la date sau documente stocate în
format electronic în fişiere centrale pentru
consultare de la distanţă; furnizare de servicii
de fax prin e-mail; furnizarea accesului la
baze de date electronice online; asigurarea
accesului la baze de date pe Internet;
furnizarea accesului la platforme pe Internet.
39 Servicii de depozitare fizică de documente
(servicii de arhivare); stocare de documente
fizice; servicii de depozitare fizică a datelor
sau documentelor stocate electronic; servicii
de consultanţă în materie de depozitare;
închiriere de spaţii pentru depozitare;
colectare, transport şi livrare de produse,
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documente, colete şi corespondenţă; furnizare
de informaţii despre livrarea de documente,
scrisori şi pachete; expediere de documente;
l ivrare  de  documente ;  f rancarea
corespondenţei; distribuirea corespondenţei;
expedierea corespondenţei; livrarea de
corespondenţă.
42 Digitalizarea documentelor (scanare);
digitizare de documente; convertirea datelor
sau documentelor din medii fizice în medii
electronice; conversia datelor şi a
documentelor de pe un suport fizic pe un
suport electronic; conversia maginilor de pe
suport fizic pe suport electronic; conversia
textelor în format digital; conversia datelor şi
a programelor informatice (alta decât
conversia fizică); servicii de stocare
electronică de fişiere şi documente; stocare
electronică de e-mailuri arhivate; stocarea
electronică a datelor; programare de software
pentru platforme de Internet; găzduire de
platforme pe Internet; găzduire de baze de
date de calculator; servicii de conversie a
datelor, criptografierea datelor şi servicii de
codificare; servicii pentru securitatea datelor
(servicii IT); proiectare şi dezvoltare de baze
de date; creare şi dezvoltare de software
pentru gestionarea bazelor de date; creare şi
dezvoltare de software pentru citirea,
transmiterea şi organizarea datelor; proiectare
şi dezvoltare de software pentru accesarea şi
folosirea serviciilor de cloud computing;
recuperarea datelor computerizate; proiectare
şi dezvoltare de programe de calculator pentru
introducerea, generarea, procesarea, afişarea
şi stocarea de date şi documente; servicii de
design privind printarea de documente;
furnizarea de acces temporar a un software
online, care nu poate fi descărcat, în vederea
utilizării în procesele de editare şi imprimare
de documente; furnizarea de acces temporar a
un software online, care nu poate fi descărcat,

pentru întocmirea de facturi; asigurarea
utilizării temporare de software online
nedescărcabil pentru gestionarea bazelor de
date; platformă ca serviciu (PaaS); software ca
serviciu (SaaS); infrastructură ca serviciu
(laaS); găzduire de date, fişiere, aplicaţii şi
informaţii computerizate; crearea şi
menţinerea site-urilor web.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05840
(151) 25/08/2016
(732) S.C. OCTOGON S.R.L., B-dul

Frăţiei nr. 19, bl. 7, judeţul Harghita,
530172, MIERCUREA CIUC
ROMANIA 

(740) S.C. HARCOV API S.R.L., Str.
Nicolae Iorga nr. 61, bl. 10 E, sc. B,
ap. 9, judeţul Covasna SFANTU
GHEORGHE

(540)

DRAKULA

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

30 Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea;
pâine, produse de patiserie şi cofetărie;
îngheţată comestibilă;bomboane; ciocolată;
fondante (dulciuri). 

˜˜˜˜˜˜˜



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL{ - Cereri M|rci depuse in 25/08/2016

17

(210) M 2016 05843
(151) 25/08/2016
(732) S.C. ATHOS GUARD SECURITY

S.R.L., Str. Iernii nr. 4A, judeţul
Mureş, 545300, REGHIN ROMANIA

(540)

ATHOS GUARD SECURITY

  
(531) Clasificare Viena:020914; 090110;

240108; 270501;  

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

45 Monitorizarea sistemelor de securitate;
servicii de securitate pentru clădiri;
consultanţă în materie de securitate; servicii
de securitate pentru protejarea proprietăţii;
servicii de securitate pentru evenimente
publice; servicii prestate de gardă de
securitate; servicii de securitate pentru
protecţia persoanelor; evaluare a riscurilor în
materie de securitate; servicii de monitorizare
electronică în scopuri de securitate; servicii de
securitate pentru protejarea proprietăţii şi a

persoanelor; servicii prestate de un agent de
securitate pentru clădiri.

˜˜˜˜˜˜˜

(210) M 2016 05844
(151) 25/08/2016
(732) BANEASA DEVELOPMENTS

S.R.L., Şos. Bucureşti-Ploieşti, nr.
42D, Băneasa Shopping City, et. 3,
cam. 1, sector 1, 013696,
BUCUREŞTI ROMANIA 

(540)

ALL IN THE NAME OF FASHION

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

35 Publicitate; gestiunea afacerilor
comerciale; administraţie comercială; lucrări
de birou.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive şi culturale.
42 Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi
servicii de cercetare şi de creaţie referitoare la
acestea; servicii de analiză şi cercetare
industrială; crearea şi dezvoltarea
calculatoarelor şi a programelor de calculator.

˜˜˜˜˜˜˜
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(210) M 2016 05845
(151) 25/08/2016
(732) POP ELENA DANIELA, Str. Prof. I.

Rusu nr. 107, Judeţul Cluj, 407280,
COMUNA FLOREŞTI ROMANIA 

(732) GEORGESCU MARIUS BOGDAN,
B-dul C-tin Brâncuşi nr. 202, bl. N,
ap. 86, judeţul Cluj, , CLUJ NAPOCA
ROMANIA 

(540)

Secretul Domniţei

  
(531) Clasificare Viena:241703; 241725;

270112; 270501;  

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

3 Cosmetice; măşti cosmetice; produse
cosmetice; cosmetice şi preparate cosmetice;
creme cosmetice; produse cosmetice
hidratante; hidratante (produse cosmetice);
creme autobronzante (cosmetice); cosmetice
pentru bronzare; loţiuni tonice (cosmetice);
anticearcăne corectoare (cosmetice); măşti de
piele (cosmetice); creme de noapte
(cosmetice); geluri cosmetice pentru ochi;
concentrate hidratante (produse cosmetice);

creme tonifiante (produse cosmetice); geluri
hidratante (produse cosmetice); produse
cosmetice pentru păr; creme şi loţiuni
cosmetice; loţiuni cosmetice pentru faţă;
creme cosmetice de mâini; uleiuri cosmetice
pentru epidermă; produse pentru curăţarea
feţei (cosmetice); produse cosmetice pentru
spălarea feţei; cosmetice pentru tratarea pielii
uscate; produse cosmetice pentru uz personal;
creme pentru faţă (produse cosmetice); creme
pentru corp (produse cosmetice); cosmetice de
îngrijire a frumuseţii; preparate cosmetice
pentru regenerarea pielii; produse cosmetice
pentru îngrijirea pielii; măşti cosmetice de
curăţare pentru faţă; produse cosmetice sub
formă de lapte; produse cosmetice de protecţie
a buzelor; produse cosmetice sub formă de
uleiuri; produse cosmetice sub formă de
creme; produse cosmetice folosite la tratarea
ridurilor; produse cosmetice sub formă de
geluri; preparate cosmetice pentru păr şi pielea
capului; preparate cosmetice pentru pielea
uscată, pentru femei gravide; preparate
cosmetice pentru estomparea ridurilor, cu
aplicare topică pe faţă; tratamente cosmetice
pentru corp; tratamente cosmetice pentru ten;
tratamente cosmetice pentru păr; aplicarea
produselor cosmetice pe faţă; electroliza
efectuată în scopuri cosmetice; servicii
cosmetice de îngrijire corporală; aplicare de
produse cosmetice pe corp; servicii de
tratamente cosmetice pentru faţă şi pentru
corp; servicii de tratamente cosmetice pentru
corp, faţă şi păr.

˜˜˜˜˜˜˜



         ERATA 

       Referitor la dep M2016/03876 înregistrat in data de 31/05/2016, publicat in data de
 07/06/2016 dintr-o eroare a fost omis al doilea solicitant.
Al doilea solicitant este:
        - Serban Ionut Florin, Str. Valea Calugareasca, nr. 2,bl. 720, sc. 2, ap. 69, sector 6,
 Bucuresti.
 

  


