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Cereri Mărci publicate în 14/10/2019
(în ordinea numărului de depozit)
Nr.
Crt
(0)

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(210)
1 M 2019 07146

(151)
07/10/2019

(732)
SC FIRESTORM SRL

(540)
decoshop online

2 M 2019 07147

07/10/2019

ADRIAN-CONSTANTIN
NĂSTASĂ

ROMANIAN KITSCH MUSEUM

3 M 2019 07148

07/10/2019

ADRIAN-CONSTANTIN
NĂSTASĂ

MUZEUL KITSCH-ULUI
ROMÂNESC

4 M 2019 07149

07/10/2019

MARIAN BOGDAN VASILE

GALERIA BASIL

5 M 2019 07150

07/10/2019

S.C. UNILIFT SERV S.R.L.

UNICLEAN

6 M 2019 07151

07/10/2019

SEBASTIAN-IOAN DUMA

SURSA VIN, BERE ȘI-O
PĂRERE

7 M 2019 07152

07/10/2019

S.C. VITREUM MEDICAL S.R.L.

8 M 2019 07153

07/10/2019

S.C. UNILIFT SERV S.R.L.

UNILIFT

9 M 2019 07154

07/10/2019

SC FITOPREST SRL

DÉBUT

10 M 2019 07155

07/10/2019

KNOCK OUTDOOR MEDIA SRL SERENUM

11 M 2019 07156

07/10/2019

WELLNESS BEI TIFFANY
LIFESTYLE SRL

12 M 2019 07158

07/10/2019

CONSTANTIN-LUCIAN GASPAR MARGOT

13 M 2019 07159

07/10/2019

S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L. DOCTORUL NATURII S.C.
HYPERICUM IMPEX S.R.L.
PENTRU O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ

14 M 2019 07160

07/10/2019

Adrian Hădean

Adi Hădean

15 M 2019 07161

07/10/2019

ASOCIATIA INTERNATIONALA
A POLITISTILOR - SECTIA
ROMANA - REGIUNEA 1
BUCURESTI

IPA REGIUNEA APARAT
CENTRAL

16 M 2019 07162

07/10/2019

BECALI MIHAI-LUCIAN

Alexander Residence

17 M 2019 07163

07/10/2019

Koninklijke Grolsch N.V.

VAKMANSCHAP IS
MEESTERSCHAP

18 M 2019 07164

07/10/2019

ALINA CIOROGARIUMUNTEAN

flowermag

19 M 2019 07165

07/10/2019

OVIDIU-MARIAN BARBIER

KEEP THE SECRET

20 M 2019 07166

07/10/2019

MOHAMED-FIHMI ASAAD

NATALMED

21 M 2019 07167

07/10/2019

JIN LIBO

SK

22 M 2019 07168

07/10/2019

MEHMET SEDIK KURTDISI

SUPREME EXCLUSIV

23 M 2019 07169

07/10/2019

MEHMET SEDIK KURTDISI

BOSS EXCLUSIV

2

WELLNESS BEI TIFFANY
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Nr.
Crt

Nr. Depozit

Data
Depozit

Titular

Denumire
Marcă

(0)
(210)
24 M 2019 07170

(151)
07/10/2019

(732)
MARIUS-GABRIEL NICA

(540)
TOUCH SI' NGHITE!

25 M 2019 07171

07/10/2019

MARIUS CHINA

6TEEN

26 M 2019 07172

07/10/2019

CIPRIAN-VASILE OLINICI

ALON CLINIC ADDICTION
TREATMENT CENTER

27 M 2019 07173

07/10/2019

SECURITY PROFESSIONAL
ESCORT SRL

SPE SECURITY
PROFESSIONAL ESCORT

28 M 2019 07174

07/10/2019

AGENCY FOR CONTROL OF
OUTSTANDING DEBTS SRL

A.C.O.D.

29 M 2019 07175

07/10/2019

AGENCY FOR CONTROL OF
OUTSTANDING DEBTS SRL

30 M 2019 07176

07/10/2019

POS MOBIL RO

posmobil

31 M 2019 07177

07/10/2019

SC GLOBAL PET TRADE SRL

SOLY

32 M 2019 07178

07/10/2019

SC DECRA PRO CONSTRUCT Decra pro construct
SRL

33 M 2019 07180

07/10/2019

DIAMOND BUSINESS
SOLUTIONS SRL

D.B.S.Credit BIG PROBLEMS,
SMART SOLUTIONS!

34 M 2019 07181

07/10/2019

JT INTERNATIONAL SA

SOBRANIE LONDON / SINCE
1879

35 M 2019 07182

07/10/2019

Tiberiu Csiszar

MASMOTO SERVICE

36 M 2019 07183

07/10/2019

RUXANDRA MARIA BIJA

Tricky Noodles

3
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07146
07/10/2019
SC FIRESTORM SRL, STR. IOAN
SLAVICI NR. 9, JUD. SĂLAJ,
ZALĂU, SĂLAJ, ROMANIA

decoshop online

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
strângerea la un loc, în folosul terţilor, a
unei game variate de bunuri (cu excepţia
transportului acestora), permiţând clienţilor să
vadă şi să cumpere în mod convenabil
aceste bunuri, astfel de servicii pot fi furnizate
prin intermediul magazinelor de vânzare cu
amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata,
prin intermediul automatelor pentru vânzarea de
produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă
sau prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
tip teleshopping.

(531)

Clasificare Viena: 26.04.18; 27.05.01;
27.05.15; 29.01.04
(591) Culori revendicate:albastru deschis
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
11. Aparate şi instalaţii sanitare, cabine de
duş, dușuri, chiuvete, băi spa (căzi), sobe
(aparate de încălzire), vase de toaletă, scaune
de toaletă, toalete (closete cu apă)/closete
cu apă, cabine pentru băi turceşti, portabile,
pișoare (obiecte sanitare), instalaţii şi aparate
de ventilaţie (aer condiţionat), instalaţii de
ventilaţie pentru vehicule (aer condiţionat),
lavoare pentru spălat mâinile (componente
ale instalaţiilor sanitare)/bazine pentru spălat
mâinile (componente ale instalaţiilor sanitare),
instalaţii pentru alimentarea cu apă, instalaţii de
tragere a apei/dispozitive de evacuare a apei
din rezervoarele de toaletă, fântâni ornamentale,
bideuri, căzi de baie, căzi de baie pentru băi de
şezut, fitinguri pentru baie, instalaţii pentru baie/
instalaţii sanitare pentru baie.
19. Uş iblindate, nemetalice/uşi armate,
nemetalice, piatră artificială, pavaj de asflat,
cărămizi, piatră pentru construcţii, plăci de
ciment, uşi, nemetalice, granit, cherestea
prelucrată, mozaic pentru construcţii, scânduri
de parchet, pardoseală din parchet, gresie
pentru construcţii, plăci, nemetalice, pentru
construcţii, pardoseli din plăci, nemetalice, plăci,
nemetalice, pentru construcţii, lemn de furnir,
placare exterioară cu vinil, lambriuri, nemetalice,
placări pentru pereţi, nemetalice, utilizate în
construcţii, căptuşeli pentru pereţi, nemetalice,
utilizate în construcţii, plăci de căptuşit pereţii,
nemetalice, pavaje din lemn, furnire din lemn/
furnire, panouri din lemn, plăci din fibre din lemn
pentru construcţii, duşumele din lemn.
27. Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi
protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi
alte materiale pentru acoperirea pardoselilor
existente, carpete agăţate pe pereţi (nu din
material textile).

───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07147
07/10/2019
ADRIAN-CONSTANTIN NĂSTASĂ,
STR. TURDA NR. 112, BL. 34, ET.
1, AP. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
001334, BUCUREȘTI, ROMANIA

ROMANIAN KITSCH MUSEUM

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Muzee, administrarea muzeelor, expoziții la
muzeu, servicii prestate de muzee, furnizare de
spații și servicii pentru muzee.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

M 2019 07148
07/10/2019
ADRIAN-CONSTANTIN NĂSTASĂ,
STR. TURDA NR. 112, BL. 34, ET.
1, AP. 7, SECTOR 1, BUCUREȘTI,
001334, BUCUREȘTI, ROMANIA

MUZEUL KITSCHULUI ROMÂNESC

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Muzee, administrarea muzeelor, expoziții la
muzeu, servicii prestate de muzee, furnizare de
spații și servicii pentru muzee.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07149
07/10/2019
MARIAN BOGDAN VASILE, STR.
COMPLEX OLIMPIC NR. 83,
COMUNA CIOLPANI, JUD. ILFOV,
SAT IZVORANI, ILFOV, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

GALERIA BASIL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07150
07/10/2019
S.C. UNILIFT SERV S.R.L., STR.
PIETRICICA NR. 17, JUD. BACĂU,
COMĂNEŞTI, 605200, BACĂU,
ROMANIA

UNICLEAN
(531)

Clasificare Viena: 05.03.15; 27.05.07;
01.01.04; 26.01.15; 26.01.18; 29.01.13
(591) Culori revendicate:albastru, verde,
galben
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terților de
echipamente și soluții complete, profesionale,
dedicate curățeniei pentru interior-exterior,

comercial-industrial,
mașini
de
curățat
profesionale, accesorii necesare pentru mașinile
de curățat, detergenți, soluții de curățare,
produse ecologice de curățare, parfumare sau
degresare, echipamente, accesorii și soluții
speciale pentru diferite tipuri de încăperi și medii
aglomerate cum ar fi: clădiri, spații comerciale,
birouri, instituții, spitale, cafenele, hoteluri,
pensiuni, restaurante, ferme de animale, spații
de producție, sisteme de tratare antibacteriene,
echipamente, accesorii și soluții pentru cleaning
în industria alimentară, panificație, industria
legumelor și fructelor, prelucrarea peștelui și
laptelui, echipamente, accesorii pentru cleaning
bazat pe aburi, covoare și preșuri anti-murdărie,
de dezinfectare și curățare (cu excepția
transportului) pentru a permite consumatorilor
să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod, consultanţă comercială pentru produsele
menţionate.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07151
07/10/2019
SEBASTIAN-IOAN DUMA, STR.
DIMITRIE DINICU NR. 66, JUD.
TIMIȘ, TIMIȘOARA, TIMIȘ,
ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING, STR. 11
IUNIE, NR. 51, BIROURI A14A15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

SURSA VIN, BERE
ȘI-O PĂRERE
(531)

Clasificare Viena: 11.03.02; 27.03.15;
27.05.01; 27.05.24; 29.01.13
(591) Culori revendicate:roșu, negru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere, băuturi non-alcoolice, ape minerale şi
gazoase băuturi din fructe şi sucuri de fructe,
siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru
fabricarea băuturilor (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de produse incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor (solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07152
07/10/2019
S.C. VITREUM MEDICAL S.R.L.,
STR. ADY ENDRE NR. 11, AP. 1-B,
JUDEŢ SATU MARE, SATU MARE,
SATU MARE, ROMANIA
WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 26.03.23;
26.01.04; 26.01.16; 26.11.02; 26.11.25
(591) Culori revendicate:verde, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07153
07/10/2019
S.C. UNILIFT SERV S.R.L., STR.
PIETRICICA NR. 17, JUD. BACĂU,
COMĂNEŞTI, 605200, BACĂU,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

UNILIFT
(531)

Clasificare Viena: 29.01.12; 27.05.01;
27.05.17
(591) Culori revendicate:roşu, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea la un loc în avantajul
terţilor de echipamente profesionale dedicate
domeniilor tehnice şi industriale, ataşamente
şi accesorii pentru stivuitoare, echipamente,
accesorii şi soluţii pentru cleaning/curatat,
covoare şi preşuri industriale, rezidentiale
şi comerciale, plăci pvc, pentru amenajarea
podelelor şi pardoselilor, echipamente de
sablare, echipamente acţionate hidraulic,
echipamente de logistică pentru depozitare,
construcţii metalice transportabile,echipamente
pentru stingerea incendiilor, echipamente pentru
descarcerări şi interventii în situaţii de urgenă,
utilaje şi echipamente pentru întreţinerea
drumurilor, instalaţii şi echipamente pentru
salubritate şi canal, soluţii pentru reciclare,
rampe, lanţuri şi sisteme de ridicare, ancorare
mărfuri, utilaje multifuncţionale, cuplaje şi
componente de transmisie pentru utilaje,
instalaţii de spălare roţi, şasiuri, instalaţii anti-praf
şi anti-zgomot, echipamente şi scule de lucru
manuale, echipamente speciale de protecţie,
piese de schimb, consumabile şi uleiuri şi
soluţii industriale (exceptând transportul) pentru
a permite consumatorilor să le vadă şi să
le achiziţioneze cât mai comod, consultanţă
comercială pentru produsele menţionate.
───────

(540)
(511)

M 2019 07154
07/10/2019
SC FITOPREST SRL, STR. SIMION
BĂRNUȚIU NR. 15A, JUD. MUREȘ
, REGHIN, MUREȘ, ROMANIA
CABINET ENPORA
INTELLECTUAL PROPERTY
– Agenţie de Proprietate
Industrială, STR. GEORGE
CĂLINESCU NR. 52A, APT. 1,
BUCUREŞTI, SECTOR 1, 011694,
BUCUREȘTI, ROMANIA

DÉBUT

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
1. Produse
chimice
destinate
industriei,
științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și
silviculturii, răşini artificiale în stare brută,
materiale plastice în stare brută, compoziții
pentru stingerea și prevenirea incendiilor,
preparate pentru călire și sudură, substanțe
pentru tăbăcirea de blănuri și piei de animale,
adezivi pentru utilizare în industrie, chituri și
alte produse de umplere, compost, gunoi de
grajd, îngrășăminte, preparate biologice pentru
utilizare în industrie și știință.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07155
07/10/2019
KNOCK OUTDOOR MEDIA SRL,
STR. FABRICA DE CARAMIDA
NR. 1A, VILA 53, SECTOR 1,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07156
07/10/2019
WELLNESS BEI TIFFANY
LIFESTYLE SRL, STR. URANUS
NR. 16, CAMERA 2, COMUNA
DUMBRĂVIŢA, JUD. TIMIŞ, SAT
DUMBRĂVIŢA, TIMIȘ, ROMANIA
AGENTIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALA TAS SRL, STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-NAPOCA,
CLUJ, ROMANIA

SERENUM
(531)
(511)
33. Vin.

Clasificare Viena: 05.01.16; 05.03.13;
26.01.04; 26.11.03; 26.11.13
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
───────

WELLNESS BEI TIFFANY
(531)

Clasificare Viena: 26.01.12; 27.05.01;
27.05.07; 27.05.10; 27.05.11; 26.11.02;
26.11.11; 26.11.12
(591) Culori revendicate:negru, portocaliu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
3. Preparate cosmetice şi articole de toaletă
nemedicinale, pastă de dinţi nemedicinală,
parfumuri, uleiuri esenţiale, preparate de albire şi
alte substanţe de spălare, preparate de curăţare,
lustruire, degresare şi abrazive (Solicităm
protecţie pentru întreaga listă de produse incluse
în această clasă conform clasificării de la Nisa).
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale
(Solicităm protecţie pentru întreaga listă de
servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură (Solicităm protecţie
pentru întreaga listă de servicii incluse în această
clasă conform clasificării de la Nisa).
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
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persoanelor (Solicităm protecţie pentru întreaga
listă de servicii incluse în această clasă conform
clasificării de la Nisa).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07158
07/10/2019
CONSTANTIN-LUCIAN GASPAR,
STR. CLOSCA BL. 14, SC. B, ET.
4, AP. 27, JUDEŢ SIBIU, AVRIG,
SIBIU, ROMANIA
AGENŢIA DE PROPRIETATE
INDUSTRIALĂ TAS S.R.L., STR.
MIHAIL VELICIU, NR. 21, AP. 2,
JUD. CLUJ, CLUJ, ROMANIA

MARGOT
(531)
(511)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară (Solicităm protecţie pentru
întreaga listă de servicii incluse în această clasă
conform clasificării de la Nisa).
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi
frumuseţe pentru oameni, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07159
07/10/2019
S.C. HYPERICUM IMPEX S.R.L.,
STR. GUTINULUI NR. 3A, JUD.
MARAMURES, BAIA SPRIE,
435100, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL NEACȘU
CARMEN AUGUSTINA, STR.
ROZELOR, NR. 12, AP. 3, JUD.
MARAMUREȘ, BAIA MARE,
430293, MARAMUREȘ, ROMANIA

DOCTORUL NATURII
S.C. HYPERICUM
IMPEX S.R.L. PENTRU
O VIAȚĂ SĂNĂTOASĂ
(531)

Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.17; 05.05.21
(591) Culori revendicate:gri, alb, verde
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii oferite de un lanţ de magazine
naturiste.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07160
07/10/2019
Adrian Hădean, STR.MEHEDINŢI
NR. 50-52, AP. 11, JUDEŢ CLUJ,
CLUJ NAPOCA, CLUJ, ROMANIA
CABINET INDIVIDUAL DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
IRINA ALBUŞEL, STR. NICOLAE
RACOTĂ NR. 4, BL. 69, AP. 32,
SECTOR 1, BUCUREŞTI

(210)
(151)
(732)

(540)

(511)

Adi Hădean
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
16. Hârtie şi carton, tipărituri, articole de
legătorie, fotografii, articole de papetărie şi
de birou, cu excepţia mobilei, adezivi pentru
papetărie sau de uz casnic, materiale de desen
şi materiale pentru artişti, pensule, materiale
didactice şi educative, folii de plastic pentru
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi
împachetat, caractere tipografice, forme de tipar.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.
43. Servicii de furnizare alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de restaurant, servicii
de restaurant cu autoservire, servicii de bar,
servicii de cafenea, decorare de alimente,
decorarea de torturi, informaţii şi consiliere cu
privire la prepararea de mâncăruri, servicii de
bucătari personali.
───────

M 2019 07161
07/10/2019
ASOCIATIA INTERNATIONALA A
POLITISTILOR - SECTIA ROMANA
- REGIUNEA 1 BUCURESTI,
STR. MIHAI VODA NR. 17, ET.
4, CAMERA 412, SECTOR 5,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

IPA REGIUNEA
APARAT CENTRAL

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)
(511)

M 2019 07162
07/10/2019
BECALI MIHAI-LUCIAN, B-DUL
PIPERA NR. 134, VILA A10,
JUDEŢUL ILFOV, VOLUNTARI , IF,
ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

Alexander Residence

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, regruparea în avantajul terţilor
a birourilor, caselor, vilelor, apartamentelor
(cu excepţia transportului lor) permiţând
consumatorilor să le vadă şi să le cumpere
comod, gestiunea afacerilor comerciale,
administraţie comercială, lucrări de birou,
activităţi de retail, cercetarea pieţei, cercetări
pentru afaceri, relaţii publice, promovarea
vânzărilor pentru terţi, consultanţă profesională
despre afaceri comerciale, organizare de
expoziţii în scopuri comerciale sau de publicitate,
consultanţă şi managementul de afaceri în
domeniul vânzărilor cu amănuntul (retailing).
37. Construcţii, construcţii de clădiri de birouri,
spaţii comerciale, precum şi servicii de reparaţii
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şi întreţinere a acestora, reparaţii, servicii de
instalaţii, informaţii în domeniul construcţiilor,
lucrări de instalaţii electrice, lucrări de instalaţii
sanitare şi de încălzire centrală şi de montaj
de echipamente şi utilaje tehnologice la
clădiri şi construcţii inginereşti, construcţii
de ansambluri rezidenţiale, supervizarea şi
conducerea lucrărilor de construcţii.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

(511)

M 2019 07163
07/10/2019
Koninklijke Grolsch N.V.,
BROUWERSLAAN 1, 7548 XA,
ENSCHEDE, TARILE DE JOS
ANDRA MUSATESCU Cabinet de
Proprietate Industrială , CALEA
13 SEPTEMBRIE NR. 121, BL. 127,
AP. 21, SECTOR 5, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

VAKMANSCHAP IS
MEESTERSCHAP

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
32. Bere.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07164
07/10/2019
ALINA CIOROGARIU-MUNTEAN,
STR. IOAN BUDAI-DELEANU NR.
21, JUDEŢ SIBIU, SIBIU, SIBIU,
ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

flowermag

(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17;
05.05.03; 05.05.21
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Regruparea în avantajul terţilor a produselor
diverse din producţie proprie şi a unor terţi
(exceptând transportul lor), pentru a permite
clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cît
mai comod, aceste servicii pot fi asigurate
de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vînzare prin corespondenţă sau
prin mijloace electronice, de exemplu prin
intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de
teleshopping, servicii de vânzare cu amănuntul
şi/sau cu ridicata prin magazine fizice sau
online de produse diverse, gestiunea afacerilor
comerciale, administraţie comercială, lucrări
de birou, servicii de marketing, publicitate şi
promovare, servicii de cercetare şi informaţii de
piaţă, promovare de bunuri şi servicii ale terţilor
prin
intermediul reţelelor de calculatoare şi de
comunicaţii.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, consultanţă în materie de
planificare de evenimente speciale, consultanţă
referitoare la planificare de petreceri, consultanţă
în materie de planificare de evenimente,
coordonare de activităţi de divertisment,
furnizare de echipamente de decor pentru
evenimente, închiriere de decoruri pentru
evenimente şi petreceri, organizare de activităţi
de divertisment, organizare de divertisment
pentru evenimente, organizare de petreceri,
organizare şi coordonare de petreceri şi
evenimente tematice, planificarea de petreceri,
organizare de evenimente de ceremonie, disc
jockeys pentru petreceri şi evenimente speciale,
servicii de maestru de ceremonii pentru petreceri
şi evenimente speciale.
44. Aranjamentul florilor, servicii de artă
florală, compoziţii florale şi servicii de
grădinărit-peisagistică, servicii de amenajare a
aranjamentelor florale pentru interiorul clădirilor,
închiriere de aranjamente florale.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07165
07/10/2019
OVIDIU-MARIAN BARBIER,
STR. NADES NR. 28B, SECTOR
1, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

KEEP THE SECRET

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
41. Educaţie,
furnizarea
de
instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

analize medicale pentru tratarea persoanelor,
îngrijire medicală, servicii de igienă şi frumuseţe
pentru oameni.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07167
07/10/2019
JIN LIBO, BDUL VOLUNTARI
NR.106, BL. C24, JUD. ILFOV,
VOLUNTARI, ILFOV, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07166
07/10/2019
MOHAMED-FIHMI ASAAD,
BDUL. DECEBAL NR. 17, BL.
S16, SC. A, ET. 3, AP. 9, SECTOR
3, BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

SK
(531)

Clasificare Viena: 03.01.24; 03.01.25;
03.01.26; 29.01.13; 16.03.13; 01.15.03;
04.05.04; 04.05.05; 04.05.14; 04.05.15
(591) Culori revendicate:galben, rosu,
albastru, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

NATALMED
(531)

Clasificare Viena: 02.03.16; 02.03.23;
27.05.24
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
44. Servicii medicale, servicii ale clinicilor
medicale, servicii oferite de spitale și sanatorii,
servicii de asistenţă medicală, servicii oferite de
centre de sănătate, terapie fizică, servicii de

───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07168
07/10/2019
MEHMET SEDIK KURTDISI, STR.
ION SULEA NR. 28, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

SUPREME EXCLUSIV

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou
───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07169
07/10/2019
MEHMET SEDIK KURTDISI, STR.
ION SULEA NR. 28, JUD. ILFOV,
PANTELIMON, ILFOV, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

6TEEN

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, conducerea şi administrarea
afacerilor, lucrări de birou.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.
───────

(210)
(151)
(732)

BOSS EXCLUSIV

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
25. Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și
pentru acoperirea capului.
35. Publicitate,
managementul
afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

M 2019 07171
07/10/2019
MARIUS CHINA, ŞOS. VITAN
BARZESTI NR. 7D, BL. 4, SC.
4, ET. 5, AP. 449, SECTOR 4,
BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

M 2019 07172
07/10/2019
CIPRIAN-VASILE OLINICI, CALEA
ŞERBAN VODĂ NR. 31, AP. 12,
SECTOR 4
BUCUREŞTI, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

───────

(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07170
07/10/2019
MARIUS-GABRIEL NICA, JUDEŢ
CĂLĂRAŞI, SAT FUNDENI,
CĂLĂRAȘI, ROMANIA

TOUCH SI' NGHITE!

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de furnizare de alimentaţie şi băuturi,
cazare temporară.
───────

ALON CLINIC ADDICTION
TREATMENT CENTER
(531)

Clasificare Viena: 05.05.20; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
43. Servicii de cazare temporară.
44. Servicii medicale, servicii de îngrijire sanitară
pentru persoane.
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───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07173
07/10/2019
SECURITY PROFESSIONAL
ESCORT SRL, STR. LIVEZENI NR.
12D, AP. 8, JUD. MUREŞ, TÂRGU
MUREŞ, MUREȘ, ROMANIA

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07175
07/10/2019
AGENCY FOR CONTROL OF
OUTSTANDING DEBTS SRL,
SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR. 291-293, ET. 12, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

SPE SECURITY
PROFESSIONAL ESCORT
(531)

Clasificare Viena: 24.01.01; 27.05.02;
27.05.10; 27.05.17; 27.05.24
(511) Produse și/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)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07174
07/10/2019
AGENCY FOR CONTROL OF
OUTSTANDING DEBTS SRL,
SPLAIUL INDEPENDENTEI
NR. 291-293, ET. 12, SECTOR
6, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

A.C.O.D.

(531)

Clasificare Viena: 03.01.01; 03.01.16;
29.01.12
(591) Culori revendicate:roşu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Asigurări, afaceri financiare, afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
45. Servicii juridice, servicii de securitate
pentru protecţia fizică a bunurilor materiale
şi a persoanelor, servicii personale şi sociale
prestate de terţi pentru a satisface nevoile
persoanelor.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)
(511)

M 2019 07176
07/10/2019
POS MOBIL RO, STR. MOTILOR
NR. 16, JUD. BIHOR , ORADEA,
410089, BIHOR, ROMANIA

posmobil

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
36. Servicii în relaţia cu instituţiile bancare
(servicii financiare).
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07177
07/10/2019
SC GLOBAL PET TRADE SRL,
CALEA GIULEŞTI NR. 333,
CLADIREA C14, CAMERA NR.
41, SECTOR 6, BUCUREŞTI,
ROMANIA
S.C. RODALL S.R.L. Agenţie de
Proprietate Industrială , STR.
POLONĂ NR. 115, BL. 15, SC. A,
AP. 19, SECTOR 1, BUCUREŞTI,
010497, ROMANIA

jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
făină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
și forestiere, brute și neprelucrate, cereale și
semințe crude și
neprocesate, fructe și legume proaspete, plante
aromatice proaspete, plante și flori naturale,
bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare,
animale vii, hrană și băuturi pentru animale, Malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
───────

(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07178
07/10/2019
SC DECRA PRO CONSTRUCT
SRL, STR. LT. SCARLAT MARES
NR. 4, SECTOR 3, BUCURESTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

Decra pro construct
(531)

SOLY
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.01.18
(591) Culori revendicate:galben, portocaliu,
rosu, argintiu, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,

Clasificare Viena: 27.05.01; 26.04.18;
26.11.01
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.
───────
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07180
07/10/2019
DIAMOND BUSINESS
SOLUTIONS SRL, STR. ABRUD
NR. 121, ET. 2, AP. 8, JUDETUL
ARAD, ARAD, ROMANIA
DEVIMARK AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL, B-DUL CAROL I NR. 4, CORP
A, ET. 1, BIROU 107, JUDEȚUL
IAȘI, IAȘI, IAȘI, ROMANIA

D.B.S.Credit BIG PROBLEMS,
SMART SOLUTIONS!
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
17.02.01
(591) Culori revendicate:albastru, rosu,
galben, verde, violet, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
36. Asigurări,
afaceri
financiare,
afaceri
monetare, afaceri imobiliare.
───────

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07181
07/10/2019
JT INTERNATIONAL SA, RUE
KAZEM - RADJAVI 8, GENEVA,
1202, ELVEȚIA
Ratza si ratza SRL, BD. A.I.
CUZA NR. 52-54, SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011056,
BUCUREȘTI, ROMANIA

SOBRANIE LONDON /
SINCE 1879
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.24;
26.04.09; 26.11.05; 24.11.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
34. Tutun, prelucrat sau brut, tutun pentru fumat,
tutun pentu pipă, tutun pentru rulat manual, tutun
pentru
mestecat, snus, ţigarete, ţigarete electronice,
trabucuri, cigarillos, tutun pentru prizat, articole
pentru fumători incluse în clasa 34, hârtie pentru
ţigarete, tuburi pentru ţigarete şi chibrituri.
───────
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(210)
(151)
(732)

(540)

M 2019 07182
07/10/2019
Tiberiu Csiszar, STR. VIILE
SIBIULUI NR. 10, SC. A, ET. 1, AP.
5, JUDETUL SIBIU, SIBIU, 550088,
SIBIU, ROMANIA

(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 07183
07/10/2019
RUXANDRA MARIA BIJA, STR.
ŞTRANDULUI NR. 12, ET. 3,
AP. 16, JUDETUL SIBIU, SIBIU,
550068, SIBIU, ROMANIA
SC APPELLO BRANDS SRL ,
STR. SOIMULUI NR. 18, SC. A, ET.
5, AP. M6, JUD. SIBIU, SIBIU, SB,
ROMANIA

MASMOTO SERVICE
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.15;
26.01.18; 26.04.01; 14.03.01
(591) Culori revendicate:alb, rosu, negru, gri,
argintiu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
37. Întreținere, service și reparare de vehicule.
───────

Tricky Noodles
(531)

Clasificare Viena: 27.05.01; 02.01.01;
26.13.25
(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
29. Carne, pește, păsări și vânat, extracte din
carne, fructe și legume conservate, congelate,
uscate și fierte,
jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte, brânză,
unt, iaurt și alte produse lactate, uleiuri și grăsimi
comestibile.
30. Cafea, ceai, cacao, înlocuitori de cafea,
orez, paste făinoase și tăieței, tapioca și sago,
faină și
preparate din cereale, pâine, produse de
patiserie și cofetărie, ciocolată, înghețată,
sorbeturi și alte înghețate comestibile, zahăr,
miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt,
sare, condimente, mirodenii,
plante aromatice conservate, oțet, sosuri și alte
condimente, gheață (apă înghețată).
32. Bere, băuturi nealcoolice, ape minerale și
carbogazoase, băuturi din fructe și sucuri de
fructe, siropuri
și alte preparate nealcoolice pentru fabricarea
băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

LISTA CONTINAND CERERILE DE INREGISTRARE MARCA
PROVENITE DIN CONVERSIA CERERILOR DE MARCA
COMUNITARA PUBLICATE IN VEDEREA DESCHIDERII
PERIOADEI DE OPOZITII/OBSERVATII
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(210)
(151)
(732)

(740)

(540)

M 2019 05808
15/03/2019
AMAZON TECHNOLOGIES, INC,
410 TERRY AVE N, SEATTLE,
WASHINGTON 98109, STATELE
UNITE ALE AMERICII
PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA

FRUSTRATION FREE SETUP

(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
9. Software și hardware de calculator
pentru utilizare în facilitarea integrării și
activării dispozitivelor electronice, dispozitivelor
electronice care folosesc Internetul Lucrurilor
(IoT), a sistemelor informatice, aplicațiilor,
dispozitivelor de rețea, rețelelor, datelor, și a
sistemelor electronice, software și hardware
de calculator pentru integrarea și activarea
dispozitivelor electronice, integrarea și activarea
Internetul Lucrurilor (IoT), integrarea și activarea
sistemelor informatice, integrarea și activarea
aplicațiilor, integrarea și activarea dispozitivelor
de rețea, integrarea și activarea rețelelor,
integrarea și activarea datelor, și integrarea
și activarea sistemelor electronice, software
pentru automatizarea locuinței și pentru
integrarea și activarea dispozitivelor pentru
casă, software de calculator pentru utilizarea
ca interfaţă de programare a aplicatiilor (API)
pentru integrarea și activarea hardware-ului
de calculator, software-ului de calculator, a
dispozitivelor electronice, a dispozitivelor care
folosesc Internetul Lucrurilor (IoT), a sistemelor
informatice, aplicațiilor, dispozitivelor de rețea,
rețelelor, datelor, și a sistemelor electronice,
software informatic pentru crearea și conexiunea
la interfețe de programare a aplicatiilor (API),
software și hardware de calculator pentru
integrarea informațiilor și a datelor între
rețele informatice, seturi pentru dezvoltare de
software (SDK) pentru utilizare în ușurarea
integrării și activării dispozitivelor electronice, a
dispozitivelor care folosesc Internetul Lucrurilor
(IoT), a sistemelor informatice, aplicațiilor,
dispozitivelor de rețea, rețelelor, datelor, și a
sistemelor electronice, software și hardware
de calculator pentru stocarea, verificarea și
transmiterea datelor de autentificare în rețea,
software și hardware de calculator pentru
transmiterea datelor de autentificare în rețea
de la un dispozitiv electronic la altul, software
și hardware de calculator pentru accesarea,

gestionarea și securizarea conturilor și serviciilor
de cloud computing, software și hardware de
calculator pentru gestionarea, stocarea, punerea
la comun și transmiterea informațiilor despre
accesul utilizatorilor, roluri, drepturi și acțiuni
permise într-un mediu de tip cloud computing.
38. Servicii de telecomunicații, servicii de
telecomunicații și anume transmisie electronică
de date și de date de autentificare în rețea,
servicii de telecomunicații și anume realizarea de
și acordarea de conexiune la rețele informatice
sau la medii cloud, furnizarea de acces la rețele
de telecomunicații în special prin intermediul
unor rețele de telecomunicații securizate, prin
autentificare în rețea și verificarea datelor de
autentificare în rețea, furnizarea de acces
securizat și prin autentificare în rețea la rețele
informatice, servicii de comunicații, transmitere
electronică de informații și date , servicii de
telecomunicații, și anume transmitere de text,
imagini, fișiere audio și video, și de date,
prin intermediul rețelelor de telecomunicații,
rețelelor de comunicații fără fir și a internetului,
furnizarea accesului la baze de date, servicii
de telecomunicații pentru furnizarea accesului
simultan, mai multor utilizatori, la o rețea
globală de calculatoare, livrarea de mesaje prin
transmisie electronică.
42. Software de calculator nedescărcabil
pentru utilizare în ușurarea integrării și
activării dispozitivelor electronice, dispozitivelor
care folosesc Internetul Lucrurilor (IoT), a
sistemelor informatice, aplicațiilor, dispozitivelor
de rețea, rețelelor, datelor, și a sistemelor
electronice, software ca serviciu (SaaS)
pentru utilizare în ușurarea integrării și
activării dispozitivelor electronice, dispozitivelor
care folosesc Internetul Lucrurilor (IoT), a
sistemelor informatice, aplicațiilor, dispozitivelor
de rețea, rețelelor, datelor, și a sistemelor
electronice, platformă ca serviciu (PaaS)
pentru utilizare în ușurarea integrării și
activării dispozitivelor electronice, dispozitivelor
care folosesc Internetul Lucrurilor (IoT), a
sistemelor informatice, aplicațiilor, dispozitivelor
de rețea, rețelelor, datelor, și a sistemelor
electronice, software de calculator nedescărcabil
pentru integrarea și activarea dispozitivelor
electronice, integrarea și activarea Internetului
Lucrurilor (IoT), integrarea și activarea
sistemelor informatice, integrarea și activarea
aplicațiilor, integrarea și activarea dispozitivelor
de rețea, integrarea și activarea rețelelor,
integrarea și activarea datelor și integrarea
și activarea sistemelor electronice, software
ca serviciu (SaaS) pentru integrarea și
activarea dispozitivelor electronice, integrarea și
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activarea Internetului Lucrurilor (IoT), integrarea
și activarea sistemelor informatice, integrarea
și activarea aplicațiilor, integrarea și activarea
dispozitivelor de rețea, integrarea și activarea
rețelelor, integrarea și activarea datelor și
integrarea și activarea sistemelor electronice,
platformă ca serviciu (PaaS) pentru integrarea
și activarea dispozitivelor electronice, integrarea
și activarea Internetului Lucrurilor (IoT),
integrarea și activarea sistemelor informatice,
integrarea și activarea aplicațiilor, integrarea
și activarea dispozitivelor de rețea, integrarea
și activarea rețelelor, integrarea și activarea
datelor și integrarea și activarea sistemelor
electronice, software de calculator nedescărcabil
pentru automatizarea locuinței și integrarea și
activarea dispozitivelor pentru casă, software
ca serviciu (SaaS) pentru automatizarea
locuinței și integrarea și activarea dispozitivelor
pentru casă, platformă ca serviciu (PaaS)
pentru automatizarea locuinței și integrarea și
activarea dispozitivelor pentru casă, software
de calculator nedescărcabil utilizabil de
terți pentru a dezvolta software pentru a
integra, administra, conecta, activa, și controla,
dispozitive electronice, dispozitive care folosesc
Internetul Lucrurilor (IoT), sisteme informatice,
aplicații, dispozitive de rețea, rețele, date,
și sisteme electronice, software ca serviciu
(SaaS) care include software informatic utilizabil
de terți pentru a dezvolta software pentru a
integra, administra, conecta, activa, și controla
dispozitive electronice, dispozitive care folosesc
Internetul Lucrurilor (IoT), sisteme informatice,
aplicații, dispozitive de rețea, rețele, date,
și sisteme electronice, platformă ca serviciu
(PaaS) care include software informatic utilizabil
de terți pentru a dezvolta software pentru a
integra, administra, conecta, activa, și controla
dispozitive electronice, dispozitive care folosesc
Internetul Lucrurilor (IoT), sisteme informatice,
aplicații, dispozitive de rețea, rețele, date,
și sisteme electronice, software de calculator
nedescărcabil pentru stocarea, verificarea
și transmiterea datelor de autentificare în
rețea, software ca serviciu (SaaS) pentru
stocarea, verificarea și transmiterea datelor
de autentificare în rețea, platformă ca
serviciu (PaaS) pentru stocarea, verificarea
și transmiterea datelor de autentificare în
rețea, software de calculator nedescărcabil
pentru transmiterea datelor de autentificare în
rețea de la un dispozitiv electronic, dispozitiv
conectat la Internetul Lucrurilor (IoT), sau
rețea, la altul, software ca serviciu (SaaS)
pentru transmiterea datelor de autentificare în
rețea de la un dispozitiv electronic, dispozitiv
conectat la Internetul Lucrurilor (IoT), sau

rețea, la altul, platformă ca serviciu (PaaS)
pentru transmiterea datelor de autentificare în
rețea de la un dispozitiv electronic, dispozitiv
conectat la Internetul Lucrurilor (IoT), sau rețea,
la altul, software de calculator nedescărcabil
pentru administrarea, stocarea, punerea la
comun și transmiterea informațiilor despre
accesul utilizatorilor, roluri, drepturi și acțiuni
permise într-un mediu de tip cloud computing,
software ca serviciu (SaaS) pentru gestionarea,
stocarea, punerea la comun și transmiterea
informațiilor despre accesul utilizatorilor, roluri,
drepturi și acțiuni permise într-un mediu de
tip cloud computing, platformă ca serviciu
(PaaS) pentru gestionarea, stocarea, punerea
la comun și transmiterea informațiilor despre
accesul utilizatorilor, roluri, drepturi și acțiuni
permise într-un mediu de tip cloud computing,
servicii de siguranță a calculatoarelor, și anume,
acțiuni de impunere, restricționare, control, și
acordarea de privilegii de acces utilizatorilor
într-un mediu de tip cloud computing, servicii
de siguranță a calculatoarelor, și anume,
acțiuni de impunere, restricționare, control, și
acordarea de privilegii de acces utilizatorilor
în ce privește conectarea la medii cloud,
conectare mobilă sau connectarea la rețea
pe baza unor date de autentificare alocate,
găzduire de administrare securizată, stocare și
administrare de parole, date de autentificare și
date despre identitate referitoare la persoane,
conturi sau dispozitive, în scopuri de securitate,
întreținere și actualizare de software de
calculator în domeniul dispozitivelor electronice,
dispozitivelor care folosesc Internetul Lucrurilor
(IoT), a sistemelor informatice, aplicațiilor,
dispozitivelor de rețea, rețelelor, datelor, și a
integrării activării sistemelor electronice, servicii
de consultanță cu privire la date, internet și
securitatea calculatoarelor.

Se invocă prioritatea US-88125703 din data
20/09/2019, țara Statele Unite ale Americii,
având starea acceptată.
(210) M 2019 06384
(151) 01/07/2015
(732) Solera Holdings, Inc., 1301
SOLANA BLVD., BLDG. #2 SUITE
2100, TEXAS, WESTLAKE, 76262,
STATELE UNITE ALE AMERICII
(740) PETOSEVIC SRL , STR. DIONISIE
LUPU NR. 54, ET. 2, SECTOR 1,
BUCURESTI, 010458, ROMANIA
(540)

SOLERA
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(511)

Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
35. Servicii de publicitate, marketing direct
prin corespondenţă şi promoţionale pentru
distribuitori de automobile, anume, furnizarea
de servicii de publicitate, marketing, marketing
direct prin corespondenţă şi promoţionale
în timpul vânzării, după vânzarea, serviceul, întreţinerii şi răscumpărării automobilelor,
furnizarea de informaţii comerciale pentru
tehnicieni auto.
36. Servicii financiare în domeniul automobilelor,
anume, managementul financiar al datelor
cu privire la plăţile electronice, servicii de
plăţi a facturilor, servicii de prelucrare a
plăţilor electronice cu privire la datele de plată
a facturilor, şi servicii de asistenţă pentru
plăţi electronice sub forma prelucrării facturilor
electronice.
───────

