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Cereri Mărci publicate în 08/08/2019
(în ordinea numărului de depozit)

Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
CONTE NERO

2 M 2019 05617 01/08/2019 SC DEDEMAN SRL LETEA

3 M 2019 05619 01/08/2019 SPRING FARM SRL Compară preţurile şi vei cumpăra
de la noi

4 M 2019 05620 01/08/2019 SC WHITE DENT GD SRL Dr. Ahmad Jbara

5 M 2019 05621 01/08/2019 MIHAIL LEONTE ROMANIAN BAJA RALLY RAID

6 M 2019 05622 01/08/2019 ELECTRIC WHEELS SRL ZERO

7 M 2019 05623 01/08/2019 SOCIETATEA SIM SOFT
DISTRIBUTION SRL

atmis-aio AIR TRAFFIC
MANANGEMENT INTEGRATED
SIMULATOR

8 M 2019 05624 01/08/2019 SC MATYUS DENTAL SRL Dm Mátyus Dental Studio

9 M 2019 05625 01/08/2019 ELECTRIC WHEELS SRL JetBlade

10 M 2019 05628 01/08/2019 ASOCIATIA DE DEZVOLTARE
INTERCOMUNITARA AGROSIC
KOZOSSEGEK KOZTI
TARSULAS

CLOC

11 M 2019 05630 01/08/2019 SC HORTIFRUCT SRL Legume de Leoser Hortifruct
România

12 M 2019 05631 01/08/2019 BERKE INTEGRATOR DE
PRELUCRARE A CARNII SRL

GRANTE

13 M 2019 05632 01/08/2019 SC HORTIFRUCT SRL Fructe de Ostrov Hortifruct
România

14 M 2019 05634 01/08/2019 SC OSTROVIT SA DOMENIILE OSTROV NOE

15 M 2019 05636 01/08/2019 MIRCEA ANDREI DRAGOI M.Y. COFFEE O cafea asa cum
VREAU

16 M 2019 05637 01/08/2019 BRD-Groupe Societe Generale
SA

PREMIER by BRD

17 M 2019 05638 01/08/2019 BRD-Groupe Societe Generale
SA

PREM1ER by BRD

18 M 2019 05639 01/08/2019 L3Harris Technologies, Inc. L3HARRIS

19 M 2019 05640 01/08/2019 VIRGIL-IULIAN MUNTEANU EVENIMENTUL ISTORIC

20 M 2019 05643 01/08/2019 Kerry Luxembourg S.à.r.l. NAKED GLORY FREE OF
MEAT. FULL OF TASTE!

1 M 2019 04914 15/07/2019 EXCLUSIVE PARTENERS FOR
LIFE SRL
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Nr.
Crt

Nr. Depozit Data
Depozit

Titular Denumire
Marcă

(0) (210) (151) (732) (540)
21 M 2019 05644 01/08/2019 BUCURESTI MALL

DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L.

City Vibes Festival

22 M 2019 05645 01/08/2019 CATALINA STEFANIA RAD Catalina
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LIFE SRL, STR. CAPSUNILOR
NR. 22, COMUNA MALU MARE,
JUDEŢUL DOLJ, SAT PREAJBA,
DOLJ, ROMANIA

(540)

CONTE NERO

(531) Clasificare Viena: 24.09.13; 27.05.24;
27.05.02; 29.01.12

(591) Culori revendicate:negru, auriu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Publicitate, managementul afacerilor,
administrarea afacerilor, lucrări de birou.

───────

(210) M 2019 05617
(151) 01/08/2019
(732) SC DEDEMAN SRL, STR. ALEXEI

TOLSTOI NR. 8, JUDEŢUL BACĂU,
BACĂU, BACĂU, ROMANIA

(740) CABINET INDIVIDUAL
PROPRIETATE INTELECTUALA
ALECU BOGDAN , STR.
LUCREŢIU PĂTRĂŞCANU
NR. 2, SC. B, AP. 2, JUDEŢUL
BACĂU, BACĂU, 600018, BACĂU,
ROMANIA

(540)
LETEA

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou.
37. Construcții de clădiri, reparații, servicii de
instalații.

───────

(210) M 2019 05619
(151) 01/08/2019
(732) SPRING FARM SRL, BD. CAMIL

RESSU NR. 6, BL. 2, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

Compară preţurile şi
vei cumpăra de la noi

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 29.01.01
(591) Culori revendicate:roşu
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
5. Preparate farmaceutice, medicale şi
veterinare, preparate sanitare pentru scopuri
medicale, substanţe şi alimente dietetice
adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare,
alimente pentru sugari, suplimente dietetice de
uz uman şi veterinar, plasturi, materiale de
pansat, materiale pentru plombarea dinţilor şi
pentru amprente dentare, dezinfectanţi, produse
pentru distrugerea dăunătorilor, fungicide,
erbicide.
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.
41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.
42. Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum
şi de cercetare şi proiectare în legătură
cu acestea, analize industriale şi servicii de
cercetare industrială, proiectarea şi dezvoltarea
de componente hardware şi software ale
calculatorului.
44. Servicii medicale, servicii veterinare, servicii
de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru
persoane şi animale, servicii de agricultură,
horticultură şi silvicultură.

(210) M 2019 04914
(151) 15/07/2019
(732) EXCLUSIVE PARTENERS FOR
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───────

(210) M 2019 05620
(151) 01/08/2019
(732) SC WHITE DENT GD SRL, STR.

AUREL VLAICU NR. 79, SECTOR
2, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

Dr. Ahmad Jbara

(531) Clasificare Viena: 02.09.10; 27.05.01;
29.01.12

(591) Culori revendicate:galben, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
35. Servicii de informaţii comerciale furnizate
online prin internet sau o reţea globală de
calculatoare, servicii de informaţii comerciale
furnizate online dintr-o bază de date
computerizată sau de pe internet, publicitate,
inclusiv publicitatea online în reţele informatice,
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 comunicatii, furnizare de informaţii privind
produsele din indexuri baze de date, în care
se poate căuta, cu informaţii, inclusiv text,
documente electronice, baze de date, informaţii
grafice şi audiovizuale, prin intermediul reţelelor
de calculator şi globale, servicii administrative
cu privire la asigurări stomatologice, servicii de
marketing în domeniul stomatologiei.
44. Servicii de asistenţă medicală pentru
oameni, servicii stomatologice, servicii de
stomalogie estetică, consultaţii stomatologice,
asistenţă stomatologică.

───────

(210) M 2019 05621
(151) 01/08/2019
(732) MIHAIL LEONTE, STR. CIBINULUI

NR. 35, JUDEŢUL BRAŞOV,
BRAŞOV, BRAȘOV, ROMANIA

(740) WEIZMANN ARIANA &
PARTNERS AGENTIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
VIVANDO BUILDING,STR.
11 IUNIE, NR. 51, BIROURI
A14-15, SECTOR 4, BUCURESTI,
ROMANIA

(540)

ROMANIAN BAJA
RALLY RAID

(531) Clasificare Viena: 25.01.19; 24.07.23;
27.05.02; 29.01.15

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

(511) 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).

───────
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(210) M 2019 05622
(151) 01/08/2019
(732) ELECTRIC WHEELS SRL, STR.

MĂRĂŞEŞTI NR. 14, AP. 10,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
ZERO

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

12. Trotinete, inclusiv trotinete electrice, scutere,
inclusiv scutere electrice, vehicule, inclusiv
vehicule electrice cu excepția motocicletelor
electrice, și a pneurilor (cauciucuri), anvelopelor
pneumatice, semi pneumatice şi/sau pline, roţi
de vehicule, camere pentru anvelope, spumă
pentru anvelope.

───────

(210) M 2019 05623
(151) 01/08/2019
(732) SOCIETATEA SIM SOFT

DISTRIBUTION SRL, STR.
REGELE FERDINAND NR. 22-26,
ET. 3, COMPLEX COMERCIAL
CENTRAL, JUD. CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(740) ACTA MARQUE AGENŢIE DE
PROPRIETATE INTELECTUALĂ
SRL, STR. ANATOLE FRANCE NR.
62, 400463, JUDEŢUL CLUJ, CLUJ-
NAPOCA, CLUJ, ROMANIA

(540)

atmis-aio AIR TRAFFIC
MANANGEMENT

INTEGRATED SIMULATOR

(531) Clasificare Viena: 29.01.13; 27.05.01;
27.05.24; 26.01.05; 16.01.25

(591) Culori revendicate:turcoaz, albastru, alb
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
9. Software, aplicații software, software
industrial, software senzitiv, software mobil,
software științific, platforme de software
colaborative (software), software pentru testarea
de software, software video interactiv, software
educational, software de decodare, software
pentru tablete, software de asistență, software
de telecomunicatii, software de securitate,
întreținere de software, aplicaţii software
descărcabile, software de sistem, software
de navigaţie, software de realitate virtuală,
software de realitate virtuală pentru invatamant,
software pentru comprimarea datelor, grafică
digitală (software descărcabil), software pentru
gestionarea traficului, programe de calculatoare
(software descărcabil), platforme de software
de calculator, software pentru sisteme de
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navigație gps, aplicații software descărcabile
destinate utilizării cu imprimante tridimensionale,
software pentru monitorizarea, controlul și
derularea de operațiuni în lumea fizică, software
pentru prelucrarea datelor și imaginilor pentru
realizarea de modele
tridimensionale, software de calculator
descărcabil pentru proiectarea și modelarea
de produse imprimabile tridimensionale,
echipament radio pentru controlul traficului
aerian.
35. Furnizarea de informatii comerciale despre
produse de larg consum cu privire la software,
furnizarea de asistenţă comercială pentru
produse de larg consum cu privire la software,
servicii de comerţ cu amănuntul cu privire la
software de calculator, servicii de comerţ cu
ridicata cu privire la software de calculator.
41. Înstruire în operarea sistemelor software,
servicii de instruire în materie de software,
cursuri de instruire în software de calculator,
servicii de pregătire în domeniul dezvoltării de
software, servicii de formare în domeniul utilizării
software-ului de calculator.
42. Creare de software, întreținere de software,
elaborare de software, actualizarea software-
ului, proiectare de software, dezvoltare de
software, inchirierea de software, instalarea de
software, inginerie de software, programarea
de software educativ, inginerie de software
informatic, dezvoltare de software pentru
terti, dezvoltare software, programare și
implementare, design şi dezvoltare de software,
proiectare de software de realitate virtuala,
proiectare personalizată de software, dezvoltare
de software de realitate virtuală, proiectare
de programe și software de calculator pentru
aviație, furnizare de software online care nu
poate fi descărcat, pentru utilizare în comunicații,
proiectare și dezvoltare de software de operare
pentru accesarea și folosirea serviciilor de cloud
computing, furnizare de acces temporar la un
software de calculator care nu poate fi descărcat,
în vederea urmăririi transporturilor de mărfuri prin
rețele de calculator, intraneturi și internet.
45. Acordarea de licențe pentru software,
acordare de licențe pentru software de calculator
(servicii juridice).

───────

(210) M 2019 05624
(151) 01/08/2019
(732) SC MATYUS DENTAL SRL,

STR. BETHLEN GABOR NR. 30,
JUD. HARGHITA, ODORHEIU
SECUIESC, 535600, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL, STR.
NICOLAE IORGA NR. 61, BL. 10 E,
SC. B, AP. 9, JUDEŢUL COVASNA,
SFANTU GHEORGHE, 520089

(540)

Dm Mátyus Dental Studio

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.05.17
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
44. Servicii medicale, servicii de igienă şi de
frumuseţe pentru persoane.

───────

(210) M 2019 05625
(151) 01/08/2019
(732) ELECTRIC WHEELS SRL, STR.

MĂRĂŞEŞTI NR. 14, AP. 10,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)
JetBlade

(511) Produse și/sau servicii grupate pe
clase:
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12. Motoare de bicicletă, inclusiv cele electrice,
biciclete, inclusiv biciclete electrice, drone
aparate de filmat/drone aparate de fotografiat,
tricilete pentru livrări/tricicluri de transport,
inclusiv cele electrice, motoare pentru vehicule
terestre, motoare, electrice, pentru vehicule
terestre, mopeduri, inclusiv cele electrice,
scutere, inclusiv cele electrice, motociclete,
inclusiv cele electrice, trotinete (vehicule),
inclusiv cele electrice, triciclete, inclusiv cele
electrice, vehicule electrice.

───────

(210) M 2019 05628
(151) 01/08/2019
(732) ASOCIATIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARA AGROSIC
KOZOSSEGEK KOZTI
TARSULAS, STR. OLTULUI NR.
17, JUDEȚUL COVASNA, SFANTU
GHEORGHE, 520027, COVASNA,
ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)

CLOC

(531) Clasificare Viena: 05.01.01; 05.07.02;
02.09.01; 08.01.01; 07.01.11; 26.13.25;
27.05.01; 27.05.17

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

30. Făină şi preparate din cereale, produse
de patiserie-cofetărie, miere, sirop de melasă,
mirodenii.

───────

(210) M 2019 05630
(151) 01/08/2019
(732) SC HORTIFRUCT SRL, INTRAREA

SERELOR NR. 2, PAVILION
ADMINISTRATIV, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Legume de Leoser
Hortifruct România

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

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, malț.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
(exceptând transportul acestora) permitând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, toate aceste servicii pentru produsele din
clasa 31.

───────
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(210) M 2019 05631
(151) 01/08/2019
(732) BERKE INTEGRATOR DE

PRELUCRARE A CARNII SRL,
SAT CARTA NR. 115, JUDEȚUL
HARGHITA, 537035, HARGHITA,
ROMANIA

(740) SC HARCOV API SRL , STR.
N. IORGA NR. 61, BL. 10E/B/9,
JUDEŢUL COVASNA, SFÂNTU
GHEORGHE, 520089, COVASNA,
ROMANIA

(540)
GRANTE

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

35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
afaceri, asistență în conducerea și
managementul afacerilor, informații și sfaturi
pentru consumatori, difuzarea de anunțuri
publicitare, prezentarea produselor prin toate
mijloacele de comunicare, publicitate
online printr-o rețea computerizată, publicare de
texte publicitare, prezentare de produse, relații
publice, studiul pieței, vânzări.

───────

(210) M 2019 05632
(151) 01/08/2019
(732) SC HORTIFRUCT SRL, INTRAREA

SERELOR NR. 2, PAVILION
ADMINISTRATIV, SECTOR 4,
BUCUREȘTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
Fructe de Ostrov

Hortifruct România
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:

31. Produse agricole, de acvacultură, horticole
şi forestiere brute şi neprocesate, cereale şi
seminţe crude şi neprocesate, fructe şi legume
proaspete, plante aromatice proaspete, plante şi
flori naturale, bulbi, răsaduri şi seminţe pentru
plantare, animale vii, hrană şi băuturi pentru
animale, malţ.
35. Publicitate, gestiunea afacerilor comerciale,
administrație comercială, lucrări de birou,
regruparea în avantajul terților a produselor
(exceptând transportul acestora) permițând
consumatorilor să le vadă și să le cumpere
comod, toate aceste servicii pentru produsele din
clasa 31

───────

(210) M 2019 05634
(151) 01/08/2019
(732) SC OSTROVIT SA , STR. REGIEI

NR. 1, JUD. CONSTANTA,
OSTROV, CONSTANȚA, ROMANIA

(740) INVENTA AGENTIE DE
PROPRIETATE INDUSTRIALA
SRL , BDUL. CORNELIU COPOSU
NR. 7, BL. 104, SC. 2, ET. 1, AP.
31, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
DOMENIILE OSTROV NOE

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

33. Băuturi alcoolice cu excepţia berii, preparate
alcoolice pentru fabricarea băuturilor.
43. Servicii de alimentație publică, servicii de
cazare temporară.

───────
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(210) M 2019 05636
(151) 01/08/2019
(732) MIRCEA ANDREI DRAGOI, STR.

DORNEASCA NR. 17, BLOC P78,
SCARA 1, ETAJ 7, AP. 23, SECTOR
5, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) CAVESCU SI ASOCIATII SRL
, STR. GRIVIŢA, NR. 37E,
JUD. ILFOV, OTOPENI, ILFOV,
ROMANIA

(540)

M.Y. COFFEE O cafea
asa cum VREAU

(531) Clasificare Viena: 05.07.01; 11.03.02;
11.03.25; 26.04.08; 27.03.11; 27.05.01;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roșu, alb, negru
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
30. Băuturi pe bază de cafea, băuturi cu gheață
pe bază de cafea, cafea decafeinizată, extracte
de cafea utilizate ca arome pentru băuturi,
umpluturi pe bază de cafea, cafea liofilizată,
boabe de cafea măcinate, cafea măcinată, orz
prăjit și malț pentru utilizare ca înlocuitori pentru
cafea, cafea aromată, boabe de cafea prăjite, orz
destinat utilizării ca înlocuitor de cafea, băuturi
pe bază de înlocuitori de cafea, cafea, înlocuitori
de cafea, esențe de cafea, esențe de cafea
folosite ca înlocuitori pentru cafea, cafea (prăjită,
sub formă de pudră, granule sau băutură), boabe
de cafea, cafea gata preparată, cafea, ceaiuri,
cacao și înlocuitori ai acestora, arome de cafea,
pungi de cafea, înlocuitor de cafea pe bază
de cicoare, înlocuitori de cafea (pe bază de
cereale sau cicoare), înlocuitori de cafea pe bază
vegetală, înlocuitori de cafea (surogate de cafea
sau preparate din plante folosite în loc de cafea),
extracte de cafea, extracte de cafea utilizate
ca arome pentru alimente, băuturi pe bază de

cafea care conțin înghețată (affogato), capsule
de cafea, concentrate de cafea, amestecuri de
cafea, uleiuri de cafea, doze de cafea, băuturi
carbogazoase pe bază de cafea, cacao sau
ciocolată, cafea solubilă, băuturi pe bază de
cafea cu conținut de lapte, amestecuri de cafea
și malț, filtre sub formă de pliculețe pline cu
cafea, amestecuri de esențe de cafea și extracte
de cafea, amestecuri de cicoare folosite ca
înlocuitori de cafea, amestecuri de cafea de malț
cu cafea, amestecuri de extracte de cafea de
malț cu cafea, amestecuri de cafea și cicoare,
preparate pentru fabricarea de băuturi pe bază
de cafea, ciocolată de casă sub formă de
foaie crocantă cu boabe de cafea măcinate,
cafea cu ciocolată, cafea preparată și băuturi
pe bază de cafea, cicoare înlocuitori de cafea,
cicoare și amestecuri de cicoare, toate folosite
ca înlocuitori de cafea, cicoare pentru utilizare ca
înlocuitori de cafea, preparate de cicoare utilizate
ca înlocuitori pentru cafea, extracte de cicoare
utilizate ca înlocuitori de cafea, boabe de cafea
învelite în zahăr, cappuccino, espresso, cafea,
preparate vegetale care înlocuiesc cafeaua.
35. Servicii de vânzare cu ridicata şi cu
amănuntul de cafea şi ceai, servicii de vânzare
cu amănuntul legate de cafea şi ceai, servicii
de comerţ cu amănuntul legate de vânzarea de
ciocolată, bomboane şi produse de cofetărie,
preparate din cereale, pâine şi produse de
patiserie, servicii de comerț cu amănuntul
legate de vânzarea de stocuri de cafea,
echipamente şi accesorii, inclusiv vânzări cu
amănuntul online, servicii de franciză pentru
magazine de cafea şi ceai, şi anume consultanţă
şi asistenţă în gestionarea, organizarea şi
promovarea afacerilor, furnizare de informaţii
cu privire la administrarea afacerilor, consiliere
şi consultanţă cu privire la administrarea şi
înfiinţarea de restaurante şi magazine cu servire
de alimente la pachet, servicii de consiliere de
afaceri referitoare la înfiinţarea şi conducerea
de restaurante şi de magazine cu servire de
alimente la pachet, servicii de consultanţă şi de
informare de afaceri referitoare la înfiinţarea şi
conducerea de restaurante şi de magazine cu
servire de alimente la pachet, şi la prepararea şi
furnizarea de alimente şi băuturi.
43. Servicii de restaurante cu autoservire,
servicii de aprovizionare cu alimente şi băuturi
pentru restaurante, servicii de restaurant,
servicii specifice cafenelelor şi ceainăriilor,
furnizare de asistenţă tehnică în ceea ce
priveşte administrarea de restaurante şi de
magazine cu servire de alimente la pachet,
prepararea produselor alimentare și a băuturilor,
servicii oferite de restaurant, cafenea şi snack
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bar, servicii de catering pentru pregătirea și
furnizarea de cafea pentru consum în birouri.

───────

(210) M 2019 05637
(151) 01/08/2019
(732) BRD-Groupe Societe

Generale SA , B-DUL ION
MIHALACHE,NR.1-7,SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011171,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PREMIER by BRD

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

16. Publicaţii tipărite, materiale publicitare,
imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare.
35. Publicitate, publicitate on-line.
36. Asigurare şi finanţare, expertize, consulting,
prognoze în domeniul financiar bancar.

───────

(210) M 2019 05638
(151) 01/08/2019
(732) BRD-Groupe Societe

Generale SA , B-DUL ION
MIHALACHE,NR.1-7,SECTOR
1, BUCUREŞTI, 011171,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
PREM1ER by BRD

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

16. Publicaţii tipărite, materiale publicitare,
imprimate în special bancare, reviste şi
periodice, cărţi cu informaţii bancare sau
financiare.
35. Publicitate, publicitate on-line.
36. Asigurare şi finanţare, expertize, consulting,
prognoze în domeniul financiar bancar.

───────

(210) M 2019 05639
(151) 01/08/2019
(732) L3Harris Technologies, Inc.,

1025 WEST NASA BOULEVARD,
MELBOURNE, FLORIDA 32919,
STATELE UNITE ALE AMERICII

(740) ROMINVENT S.A., STR ERMIL
PANGRATTI NR. 35, ET. 1,
SECTOR 1, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

L3HARRIS

(531) Clasificare Viena: 26.01.01; 26.01.12;
27.05.01; 27.05.17; 27.07.01

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

9. .Componente hardware, înregistratoare de
date de voce şi de zbor pentru cabina de pilotaj a
aeronavelor, înregistratoare şi transmiţătoare de
date pentru parametrii de zbor, semiconductori,
comutatoare de radio frecvenţă, detectoare de
radar, testere de zbor, şi anume, hardware
şi software de computer pentru efectuarea
de simulări de zbor, programe informatice
pentru simulări de zbor ale aeronavelor,
transmiţător telefonic, hub-uri de telecomunicaţii
în reţea, conectori de telecomunicaţii în reţea,
receptoare de telecomunicaţii în reţea, hardware
de interfaţă telefonică de reţea, hardware
de control telefonic de securitate, hardware
de control telefonic multimedia, comutare
telefonică, rutare şi hardware de interfaţă a
abonatului, de utilizat în reţelele şi sistemele
de calculatoare şi comunicaţii, programe
informatice pentru utilizarea în comanda şi
controlul sateliţilor în domeniul comunicaţiilor
prin satelit, programe informatice pentru
extragerea datelor în domeniul informaţiilor
strategice şi tactice, software pentru telemetrie
computerizată pentru utilizarea la colectarea şi
transmiterea datelor de la sateliţi, aeronave,
rachete, sisteme de suprafaţă în mişcare şi
instalaţii fixe configurate de la distanţă, programe
informatice pentru utilizarea în colectarea şi
transmiterea datelor în domeniul aparatelor
cu raze X, aparatelor cu senzor magnetic,
aparatelor de teledetecţie acustică, aparatelor de
urmărire chimică, programe informatice pentru



BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ - Cereri Mărci depuse în data de
01/08/2019

utilizarea în controlul şi operarea echipamentului
în timp real, programe informatice pentru
operarea şi controlul aparatelor cu raze
X, programe informatice pentru operarea
şi controlul aparatelor cu senzor magnetic,
programe informatice pentru operarea şi
controlul aparatelor de imagistică medicală,
programe informatice pentru operarea şi
controlul aparatelor de teledetecţie acustică,
programe informatice pentru operarea şi
controlul aparatelor de urmărire chimică,
aparate de control al navigării în zbor,
echipamente de siguranţă în zbor, şi anume,
reportofoane şi sisteme de telemetrie pentru
utilizarea pe aeronave, programe informatice
pentru operarea şi controlul sistemelor de
întreţinere pe aeronave, programe informatice
pentru operarea şi controlul scanerelor de
telemetrie, sisteme de detecţie a efracţiei,
programe informatice pentru operarea şi
controlul sistemelor şi imaginilor de punctaj în
lupta, programe informatice pentru operarea şi
controlul sistemelor de manipulare a traficului
aerian, programe informatice pentru operarea
şi controlul monitoarelor, imaginilor statice
şi al camerelor video, programe informatice
pentru operarea şi controlul sistemelor radar,
programe informatice pentru operarea şi
controlul sistemelor de stare a vehiculului şi
de monitorizare, programe informatice pentru
conştientizarea situaţiei şi reprezentare într-
un sistem de comunicaţii şi de legătură de
date, amplificatoare de canal de telecomunicaţii,
filtre de frecvenţă pentru utilizare în domeniul
telecomunicaţiilor, componente hardware pentru
procesarea informaţiilor cheii electronice,
procesarea informaţiilor legate de criptarea
electronică şi alte tehnologii de securitate,
limitatoare de radio frecvenţă, generatoare de
armonice, transpondere satelit, controlere de
transponder, sisteme de comunicaţii costând
din procesoare digitale, modulatoare, antene,
emiţătoare, receptoare, şi hardware, programe
informatice de criptare pentru dispozitivele de
procesare în siguranţă a algoritmilor pentru
utilizarea la colectarea, transmiterea şi analiza
informaţiilor cu transmitere prin aer, prin satelit,
terestră şi maritimă, sisteme de comunicaţii,
constând din legături de comunicaţie prin
microunde cu viteză mare de transmitere a
datelor şi din componente hardware, sisteme
de comunicaţii, constând din componente radio
telefonice şi de microunde cu viteză mare
de transmitere a datelor, procesoare digitale,
componente hardware, programe informatice
care conţin algoritmi pentru utilizarea la
prelucrarea comunicaţiilor sigure şi programe
informatice pentru difuzarea şi/sau primirea în

siguranţă a comunicaţiilor şi a informaţiilor sau
datelor, echipamente de la bordul sateliţilor
oferind capacităţi de subsistem, şi anume,
module electronice şi carduri cu circuite
pentru înregistrarea digitală a datelor pe
bază de semiconductori, procesarea semnalului
video, procesarea şi traducerea semnalului
de comunicaţii, dispozitive, echipamente,
produse şi componente cu microunde, şi
anume transmiţători de frecvenţă, convertoare
de frecvenţă, sintetizatoare de frecvenţă,
modulatoare de frecvenţă, filtre de frecvenţă,
amplificatoare de putere a frecvenţei,
componente pasive, comutatoare mecanice,
sistem de monitorizare a frecvenţei wireless,
echipamente de navigaţie radio, alcătuite
din echipamente cu microunde pentru
înregistrare, transmitere şi primire, şi anume,
microprocesoare, afişaje electronice, dispozitive
digitale de stocare, transmiţătoare şi receptoare
radio, oferind următoarele capacităţi, dispositive
pentru navigare, comandă şi control al
vehiculului, indicaţii şi avertizări ale vehiculului,
înregistrarea datelor şi a telemetriei, echipament
şi dispozitive de supraveghere, şi anume,
subsisteme ISR (informaţii, recunoaştere şi
supraveghere) care utilizează componente
hardware şi programe informatice pentru a
furniza o probă a spectrului electromagnetic în
frecvenţe prescrise pentru a extrage conţinutul
de informaţii disponibile pentru analiză, pentru
utilizarea în aeronave militare şi civile, senzori
electronici care furnizează în timp real,
posibilitatea de a colecta date şi informaţii
electronice, hardware electronic de computer
şi programe informatice care permit colectarea,
monitorizarea, analiza, stocarea şi prezentarea
imaginilor medicale, componente hardware care
permit interconectarea semnalelor analogice
sau digitale în PSTN (Reţele telefonice cu
Comutare publică) sau reţeaua globală de
informaţii existentă şi crearea capacităţii de
a duce aceste semnale într-un sistem mobil
de comunicaţii, hardware informatic telefonic
care permite crearea unei ultime mile wireless,
şi anume, conexiuni radio wireless între o
sursă centrală şi destinaţia, în care sistemul
de telefonie şi cel de date au locaţie fixă
sau capacitate de operare mobilă, terminale
de comunicaţii constând din componente
hardware, care prevăd crearea şi conectarea
semnalelor de comunicaţie multimedia, inclusiv
analogice, voce, date şi video şi permit
semnalelor să fie conectate la alte terminale de
comunicaţii sau alte noduri de reţea, sisteme
de transmisie radio şi televiziune care cuprind
emiţătoare, monitoare, mixere de semnal,
codificatoare şi decodoare de semnal audio şi
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video şi echipamente de editare, şi anume,
procesoare de semnal, emiţătoare şi receptoare
pentru comunicaţii prin satelit, sisteme de
reţele operate prin calculator care cuprind
componente hardware şi programe informatice
pentru transmiterea de date între computere
conectate în reţea şi pentru administrarea
computerelor şi a transmisiei de date pe reţeaua
susmenţionată, sisteme informatice care cuprind
calculatoare si programe informatice pentru
prelucrarea datelor, redactare şi afişare de date,
sisteme de avionică ce conţin hărţi digitale,
magistrale de date cu fibră optică şi cablu,
dispozitive de memorie, instrumente pentru
afişarea, stocarea, prelucrarea, şi recuperarea
datelor legate de vreme, tactice, strategice
şi securizate, controlul cabinei de pilotaj şi
afişarea datelor, antene fazate, echipamente
de poziţionare globală, cuprinzând procesatori
şi afişaje de date, programe informatice şi
componente hardware pentru utilizarea în
sistemele de comunican ţie pentru controlul
traficului aerian, pentru afişarea, transportul,
transmiterea de voce, date şi imagini, controlul,
comutarea, rutarea şi primirea informaţiilor
de trafic aerian, calculatoare şi programe
informatice pentru conversia imaginilor în
date şi pentru analiza, afişajul şi imprimarea
datelor în domeniul extracţiei imaginilor bi-
şi tridimensionale, manipularea, afişarea şi
înregistrarea geografică, sisteme securizate
operate de calculator constând din componente
hardware şi programe informatice, şi baze de
date criptate, toate folosite pentru asigurarea
şi controlul securităţii şi accesului unei reţele
de calculatoare şi a informaţiilor conţinute de
aceasta şi anume, urmărirea traficului aerian
şi transmiterea de mesaje criptate piloţilor,
gestionarea bazelor de date, transferul de fişiere,
şi pentru conectarea computerelor şi a bazelor
de date într-o reţea şi pentru gestionarea
circulaţiei traficului aerian, sistem de gestiune
a companiilor aeriene care cuprinde computere
şi programe informatice pentru gestionarea
bazelor de date şi pentru schimbul de informaţii
despre aeronave şi operaţiunile aeronavelor,
procesoare de analiză a semnalelor de
televiziune, şi anume, panouri cu afişaj electronic
pentru afişarea semnalelor, terminale de
evaluare a semnalelor compuse în principal din
componente hardware personalizate de analiză
a semnalelor cu afişaj integrat şi componente
de analiză a programelor informatice care
operează pe computere la standardele
industriei şi monitoare pentru evaluarea calităţii
semnalelor analogice şi digitale, servere de
analiză a suporturilor pentru verificarea calităţii
conţinutului suportului digital, module de interfaţă

de semnal, analizatoare portabile de semnal,
analizatoare de semnal optic, testere de circuit
pentru monitorizarea semnalelor difuzate, şi
instrumente de monitorizare video, şi anume,
instrumente de monitorizare video bazate pe
programe informatice, şi anume, programe de
calculator pentru monitorizarea si conectarea
intensităţii conţinutului suportului, generatoare
de referinţe de timp, şi anume, generatoare de
semnal pentru referinţă de timp pentru generarea
semnalului de timp şi a semnalului de testare
al sistemului de difuzare, componente hardware
şi programe informatice pentru producţie,
post-producţie şi difuzare de televiziune, şi
anume, demodulatoare, indicatoare digitale,
şi anume, afişaje electronice dinamice şi
servere de calculatoare pentru conectarea
în reţea şi programe de calculator pentru
gestionarea şi controlul afişajelor electronice
dinamice, amplificatoare de distribuţie, editoare
de audio/ video, şi anume, computere staţii
de lucru echipate cu programe de calculator
pentru editarea materialelor programelor audio
şi video, componente hardware şi programe
informatice vândute ca o unitate pentru a genera
caractere şi grafică, programe de calculator
pentru generarea efectelor vizuale, hardware de
computer şi programe informatice vândute ca
unitate pentru generarea şi introducerea marcării
în timpul emisiei, module de alertă de urgenţă,
şi anume, module electronice computerizate
şi programe asociate de calculator pentru
implementarea difuzării mesajelor publice de
alertă de urgenţă, transporturi de semnal
prin fibră optică, comutatoare electronice de
control principal pentru semnale audio şi video,
compresoare de semnal audio şi video şi
decompresoare de semnal audio şi video,
multiplexoare şi demultiplexoare, dispozitive de
proiecţie multiplă, software de aplicaţie pentru
monitorizarea şi controlul reţelei informatice
de transmisie, panouri de control electronice
pentru reţea, receptoare şi decodoare audio,
video şi de date, comutatoare electronice de
direcţionare pentru semnalele audio şi video,
servere video, module de sincronizare NTP
compuse în principal din componente hardware
şi programe informatice pentru efectuarea
sincronizării NTP, ceasuri de sincronizare a
semnalului, module de transport al semnalului,
gestionari de sincronizare şi temporizare audio/
video compuse în primul rând din circuite de
generare a ceasurilor de înaltă precizie pentru
sincronizarea audio cu video, programe de
calculator pentru crearea şi afişarea marcajelor
secvenţei de timp, convertizoare de frecvenţă
a semnalului în sus/în jos, convertizoare
încrucişate pentru formate de semnal, toate
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pentru utilizarea în industria de divertisment
şi mass-media, software pentru operaţiuni
de difuzare în publicitate, vânzări, trafic şi
facturare, automatizare, gestionarea activelor
digitale, programare şi gestionarea drepturilor,
şi anume, programe de calculator pentru
gestionarea, monitorizarea şi automatizarea
proceselor de cumpărare, vânzare, planificare,
cercetare, gestionarea inventarului, urmărirea
producţiei şi de contabilitate pentru publicitate
şi conţinut general pentru industria mediatică
şi de divertisment, programe informatice
pentru controlul şi monitorizarea sistemelor
de comutare pentru semnalele de radio
şi televiziune, programe informatice pentru
gestionarea, monitorizarea şi automatizarea
creării, mutării, localizării, arhivării, recuperării
şi utilizării activelor media digitale, programe
informatice de gestionare a proceselor
comerciale şi de mesagerie, pentru gestionarea
şi controlul fluxului de lucru uman şi automatizat
şi comunicaţiilor multi-sistem pentru utilizare în
industria de divertisment şi mass-media, centre
de gestionare a reţelei formate în principal din
radiouri mobile şi portabile şi conţinând de
asemenea controlere de staţie pe bază electrică,
controlere de comunicaţii electrice şi controlere
de reţele electrice, radiouri mobile şi imobile
de comunicaţie bidirecţională, radiouri portabile
de comunicaţie bidirecţională, portaluri de reţele
radio care cuprind calculatoare, comutatoare de
calculator şi programe de calculator asociate
pentru comunicări de voce şi date, reţele
pe bază de protocol, internet cuprinzând
componente hardware şi programe informatice
pentru comunicaţii interoperabile, echipamente
de telecomunicaţii, şi anume, sisteme de
comunicaţii radio cu resurse partajate pentru
serviciul public şi aplicaţii industriale, compuse
din radiouri portabile de comunicaţii, controlere
de staţie pe bază electrică, controlerele de
comunicaţii electrice şi întrerupătoare de circuit,
echipamente de control pentru radiouri mobile
bidirecţionale şi fixe bidirecţionale, şi anume,
echipament pentru staţia de bază pentru
interconectare şi comunicaţii fixe şi mobile,
celule alcătuite în principal din hardware
electronic, programe informatice, antene şi staţii
de bază, staţii de control compuse în primul
rând din radiouri, hardware radio şi programe
informatice asociate, posturi de comandă
desktop compuse în principal din radiouri,
hardware radio şi programe informatice asociate,
hardware pentru centrală şi consolă, şi anume,
console de centrală şi programe informatice
pentru realizarea comunicaţiilor de urgenţă şi
a celor care nu sunt urgente şi efectuarea
comenzii şi controlului personalului de siguranţă

publică şi al activelor, componente hardware şi
programe informatice de gestionare a site-ului
pentru gestionarea radiourilor de comunicaţii şi
a staţiilor de bază, şi componente hardware şi
programe informatice de monitorizare a reţelelor,
pentru monitorizarea radiourilor de comunicaţii şi
a staţiilor de bază, sisteme radio de comunicaţii
de date compuse în principal din radiouri mobile
de comunicaţii şi conţinând şi radiouri imobile
de comunicaţii, radiouri portabile de comunicaţii,
controlere de staţii de bază, controlerele de
comunicaţii, şi controlere de reţea, portaluri
de reţele de radiouri de comunicaţii compuse
în principal din calculatoare, comutatoare
de calculator şi programe de calculator
asociate pentru furnizarea unui portal între
reţelele, reflectoare detaşabile în spaţiu
pentru comunicaţii prin satelit, calculatoare
şi programe de calculator pentru procesarea
datelor geografice de altitudine ce reprezintă
altitudinea locaţiilor de pe pământ pentru
a genera, afişa şi imprima reprezentările
tridimensionale înregistrate geografic ale acelor
locaţii, calculatoare şi programe de calculator
pentru gestionarea, catalogarea şi recuperarea
imaginilor geo-spaţiale, a produselor derivate din
imagini şi a altor produse de informaţie, prin
sincronizarea cataloagelor de date din diferite
locaţii de stocare, calculatoare şi programe
de calculator pentru gestionarea, prelucrarea,
exploatarea şi difuzarea informaţiilor din imagini
în mişcare, computere şi programe de
calculatoare pentru gestionarea, prelucrarea,
exploatarea şi difuzarea prezentărilor de
planificare a zborurilor către piloţii de aviaţie
generală şi controlorii de trafic aerian, radiouri
de comunicaţii interconectate, terminale de
comunicaţii de la bordul navelor alcătuite în
primul rând din antene, piedestale, dispozitive de
poziţionare, modemuri, convertizoare care cresc
frecvenţa, convertizoare care scad frecvenţa,
amplificatoare şi interfeţe de utilizator, terminale
de comunicaţii terestre alcătuite în primul
rând din antenele, piedestale, dispozitive de
poziţionare, modemuri, convertizoare care cresc
frecvenţa, convertizoare care scad frecvenţa,
amplificatoare şi interfeţe de utilizator, sisteme
de informaţii computerizate alcătuite în primul
rând din computere şi programe de calculator
pentru prelucrarea datelor, redactarea şi
afişarea datelor în domeniul sistemelor de
informaţii legate de recensăminte, sisteme
de informaţii medicale, sisteme inteligente
de distribuţie a energiei electrice, sisteme
de raportare şi prognozare meteorologică şi
sisteme de raportare şi prognozare în domeniul
mediului, echipamente de avionică, şi anume,
compresoare şi decompresoare ale semnalelor
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de video, surse de alimentare, rafturi de
montare special adaptate pentru montarea
şi interconectarea aparatelor electronice,
procesoare de semnale aeropurtate pentru
interoperabilitatea reţelei şi pentru ţintirea
armamentului, comutatoare securizate de reţea,
programe de calculator sub forma protocoalelor
de interconectare pentru a facilita schimbul
de mesaje electronice şi de date, legături de
date prin radiofrecvenţă (RF) pentru arme,
legături de date wireless UHF/VHF, electronice
cu conformaţie de fază alcătuite în principal
din amplificatoare de putere şi care conţin,
de asemenea, amplificatoare de zgomot de
nivel scăzut, transformatoare de fază, unităţi de
decalare de timp, comutatoare de transmisie
şi recepţie, separatoare de reţea, combinatoare
de reţea, convertizoare care cresc frecvenţa,
convertizoare care scad frecvenţa, controlere
de reţea şi surse de alimentare ale reţelei
şi echipamente de control, unităţi de control
al antenei, unităţi de referinţă pentru poziţie
şi direcţie, unităţi de control de transmisie/
recepţie, controlere ale poziţiei antenelor şi
comutatoare de selecţie a benzii de frecvenţă,
sisteme de comunicaţii pentru controlul traficului
aerian formate din componente hardware
şi programe informatice pentru afişarea,
transmiterea, controlul, comutarea, rutarea
şi primirea de date meteorologice, radiouri
bidirecţionale pentru comunicarea de voce, date,
imagini şi video pentru utilizarea de către
armata şi alte agenţii guvernamentale, radiouri
de comunicaţii bidirecţionale, şi anume, radiouri
de comunicaţii de voce şi date operabile pe
mai multe benzi de frecvenţă pentru a permite
funcţionarilor de siguranţă publică şi echipelor de
intervenţie cum ar fi agenţiile de aplicare a legii,
paramedicii, pompierii şi personalul militar să
comunice în mod interoperabil unii cu alţii chiar
dacă respectivele lor infrastructuri preexistente
de comunicaţii ar putea fi incompatibile între
ele, sisteme de comunicaţii radio cu resurse
partajate pentru servicii publice şi aplicaţii
industriale, şi anume, staţiile de bază de
celular şi staţiile de bază radio mobile
pentru radiouri mobile şi fixe de comunicaţii
bidirecţionale, difuzoare pentru radiouri mobile
de comunicaţii bidirecţionale, difuzoare pentru
radiouri imobile de comunicaţii bidirecţionale,
încărcătoare de baterii pentru radiouri de
comunicaţii bidirecţionale, reţele de comunicaţii
pe bază de protocoale internet alcătuite în
principal din componente hardware şi programe
informatice pentru implementarea comunicaţiilor
interoperabile, module criptografice şi anume,
module electronice cu firmware încorporat
pentru criptarea datelor, motoare de criptare,

adaptoare de comunicaţii wireless prin frecvenţe
radio, şi anume, carduri de interfaţă de reţea,
software pentru operarea cârdurilor de interfaţă
de reţea wireless prin frecvenţă radio, programe
informatice de comunicaţii pentru conectarea
cardurilor de interfaţă de reţea wireless prin
frecvenţă radio la o reţea de comunicaţii locală,
portaluri de reţele de radio compuse în principal
din calculatoare, comutatoare de calculatoare şi
programe informatice în domeniul comunicaţiilor
de voce şi date, programe de calculator pentru
a fi utilizate în domeniul controlului traficului
aerian, şi anume, pentru supravegherea,
întreţinerea, administrarea, depanarea si
configurarea programelor informatice pentru
monitorizarea performanţei sistemelor de control
al traficului aerian, definiţia cartografierii,
încărcarea actualizărilor de software şi a
noilor versiuni, controlul accesului, definirea
utilizatorului, raportarea recuperării şi a
diagnosticării.

35. Servicii de consultanţă şi consiliere în
managementul afacerilor în domeniul logisticii
telecomunicaţiilor, consultanţă şi asistenţă
în afaceri în exploatarea sistemelor şi
reţelelor de telecomunicaţii pentru terţi,
consultanţă şi asistenţă în afaceri în domeniul
telecomunicaţiilor, şi anume, funcţionarea şi
administrarea reţelelor de telecomunicaţii şi a
legăturilor de comunicare pentru terţi.
37. Consultanţă tehnică în domeniul construcţiei
de clădiri cu instalaţii fixe pe pământ (pe uscat),
consultanţă tehnică şi asistenţă în domeniul
construcţiei, reparării şi întreţinerii submarinelor
şi navelor, consultanţă tehnică privind instalarea,
repararea şi întreţinerea instalaţiilor mobile şi
fixe pe pământ (pe uscat), a sateliţilor şi a
sistemelor de informaţii conexe, consultanţă
tehnică şi asistenţă în domeniul implementării
echipamentelor şi sistemelor de hardware
pentru calculatoare, servicii de upgradare a
infrastructurii IT şi de comunicaţii, şi anume,
actualizarea hardware-ului de calculator pentru
IT şi sisteme de comunicaţii, servicii de
întreţinere a sistemelor de telecomunicaţii,
şi anume, întreţinerea echipamentelor de
comunicaţii radio, televiziune şi digitale pentru
terţi.
38. Consultanţă tehnică în domeniul
comunicaţiilor prin satelit şi al comunicaţiilor prin
sisteme conexe de informaţii de comunicaţii,
şi anume, prin comunicaţii prin transmisie prin
satelit, produse cu microunde şi prin telemetrie
şi instrumente de măsurare, consultanţă şi
asistenţă tehnică în domeniul telemetriei şi
comunicaţiilor securizate.
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42. Consultanţă tehnică şi asistenţă în domeniul
avionicii, consultanţă de tehnologia informaţiei
în domeniile submarinelor şi ale navelor,
instalaţiilor mobile şi fixe pe uscat, sateliţilor
şi sistemelor de informaţii conexe, şi anume,
securitatea informaţiilor, comunicaţii, produse
cu microunde şi telemetrie şi instrumente
de măsură, proiectarea sistemelor informatice
pentru integrarea programelor informatice,
servicii de întreţinere şi informaţii ale utilizatorilor,
sisteme de sprijin al operării pentru integrarea
programelor informatice, servicii de suport
pentru întreţinere şi planificare şi aprovizionare
şi furnizarea serviciilor de asistenţă a controlului
pentru reţele de control al sateliţilor, sisteme
de comunicaţii de apărare în timp real şi
sisteme de colectare a informaţiilor de apărare
în timp real, proiectarea sistemelor informatice
pentru asistenţă de inginerie pentru lansări de
satelit, sisteme de comunicaţii implementate şi
sisteme implementate de colectare de informaţii,
consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniile de
personalizare a produselor de hardware şi a
programelor informatice, consultanţă şi asistenţă
cu serviciile de gestionare a programelor de
calculator, cu serviciile de gestionare a locaţiei
computerelor, şi implementarea şi gestionarea
reţelelor de comunicaţii wireless ale altora şi
servicii de gestiune a legăturilor de comunicaţii,
servicii de suport tehnic, şi anume, depanare
în sensul diagnosticării şi testării problemelor
de hardware şi ale programelor informatice,
furnizarea unei pagini web interactive, care le
permite utilizatorilor să introducă, să acceseze,
să monitorizeze şi să genereze rapoarte
elaborate de informare asupra informaţiilor
semnalelor strategice şi tactice, servicii de
migrare a infrastructurii IT şi de comunicaţii,
design tehnic şi implementare a reţelelor de
telecomunicaţii şi a reţelelor de calculatoare
pentru alţii, servicii de suport tehnic pentru
migrarea centrului de date, aplicaţii ale serverului
şi a bazei de date, servicii de migrare
de date, gestionarea aplicaţiilor de software
IT, gestionarea serviciilor de întreprindere, şi
anume, gestionarea aplicaţiilor de software,
gestionarea restrângerii accesului la reţele, date,
întreţinerea programelor de calculator legate
de securitatea calculatoarelor si prevenirea
riscurilor asociate calculatoarelor, servicii
de consultanţă în domeniul componentelor
hardware şi al programelor informatice,
consultanţă tehnică în domeniul tehnologiei
de telecomunicaţii, consultanţă tehnică în
domeniul de tehnologiei informaţiei (IT),
actualizarea şi întreţinerea programelor de
calculator, servicii de integrare a tehnologiei
informaţiei (IT), suport tehnic, şi anume,

monitorizarea reţelelor de calculatoare prin
acces la distanţă, servicii de monitorizare
tehnică la distanţă a reţelei de calculatoare şi
de întreţinere a software-ului, gestionarea la
distanţă a sistemelor de tehnologia informaţiei
(IT) ale altora, planificarea, proiectarea şi
gestionarea sistemelor de tehnologia informaţiei
(IT), proiectarea componentelor hardware şi
a programelor informatice, proiectarea reţelei
de calculatoare pentru alţii, servicii de
asigurare a informaţiilor pentru proiectarea,
implementarea şi operarea sistemelor de
comunicaţii şi a reţelelor de informaţii securizate,
pentru protejarea confidenţialităţii, integrităţii
şi disponibilităţii sistemelor de informaţii şi
a datelor comerciale esenţiale ale altora,
proiectarea echipamentelor de comunicaţii radio,
de televiziune şi digitale pentru alţii, şi
proiectarea şi integrarea sistemelor telefonice,
a sistemelor de comunicaţii şi a sistemelor de
afişare.
45. Consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul
securităţii informaţiilor şi al serviciilor de
securitate a informaţiilor pentru comunicaţii de
voce, date şi video securizate şi nesecurizate,
autorizarea utilizatorului, recunoaşterea şi
criptare a mesajelor (servicii de securitate).

───────

(210) M 2019 05640
(151) 01/08/2019
(732) VIRGIL-IULIAN MUNTEANU, BLD.

GHENCEA, NR. 24, BL. C88B,
SC. 1, ET. 7, AP. 26, SECTOR
6, BUCURESTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)

EVENIMENTUL ISTORIC

(531) Clasificare Viena: 27.05.01; 27.07.03;
29.01.13

(591) Culori revendicate:roşu, alb, gri
(511) Produse și/sau servicii grupate pe

clase:
7. Automate de vânzare (distribuitoare
automate).

mirican
Typewritten text
Se invocă: prioritatea nr: 88/488,204 din data: 25/06/2019 ţara U.S.A., având starea acceptată.
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9. Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic,
topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare,
verificare, salvare şi învăţământ, aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau
comanda curentului electric, aparate pentru
înregistrarea, transmiterea şi reproducerea
sunetului sau imaginii, suporturi magnetice de
înregistrare, discuri acustice, mecanisme pentru
aparate care funcţionează cu fise, case de
marcat, maşini de calculat, echipamente de
prelucrare a datelor şi calculatoare, echipament
pentru stingerea incendiilor.
16. Hârtie, carton, 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 învăţămant (cu excepţia aparatelor),
materiale plastice pentru ambalaj, caractere
tipografice, forme de tipar.
41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale.

───────

(210) M 2019 05643
(151) 01/08/2019
(732) Kerry Luxembourg S.à.r.l., 17 RUE

ANTOINE JANS, LUXEMBOURG,
LUXEMBURG

(740) DRAKOPOULOS IP SRL, STR.
GENERAL DAVID PRAPORGESCU
NR. 7, SECTOR 2, BUCURESTI,
020965, BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)
NAKED GLORY FREE OF
MEAT. FULL OF TASTE!

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

29. Înlocuitori de carne, înlocuitori de carne
pe bază de legume, înlocuitori de carne pe
bază de soia, mâncări preparate constând, în
principal, din înlocuitori de carne, soia, burgeri,
cârnaţi, carne tocată, bucăţi de soia care imită
carnea de pui, imită carnea de porc, imită carnea
de vită, imită carnea de miel, imita baconul
şi imită carnea de raţă, gustări pe bază de
înlocuitori de carne, cârnaţi de bere, ouă de
picnic, chiftele vegetale, alternative de delicatese
din carne, şi anume felii şi bucăţi de proteine

similare cărnii inclusiv şunca, felii de carne de
pui, pepperoni şi curcan, înlocuitori fără carne
pentru fripturi, pulpe, fileuri, chiftele si kebab,
mâncăruri preparate şi răcite inclusiv înlocuitori
de carne, mâncăruri preparate congelate inclusiv
înlocuitori de carne şi anume curry, mâncări
din paste, fripturi şi fripturi vegane, alternative
la carnea de peşte din soia şi anume creveţi,
batoane de peşte şi fileuri de peşte, hot dog,
crenvurşti, proteine pane din soia şi anume pui
kiev, gujoane şi rulouri, legume procesate, supe,
produse tartinabile respectiv produse tartinabile
din legume, produse tartinabile pe bază de
legume, produse tartinabile pe bază de nuci şi
produse tartinabile pe bază de leguminoase.
30. Gustări de patiserie, rulouri cu cârnaţi
(produse de patiserie), rulouri împletite (produse
de patiserie), produse de patiserie cu foietaj
împletit, produse de patiserie, produse de
patiserie de tip danez, produse de patiserie
aromate, produse de patiserie constând în
legume şi înlocuitori de carne, produse de
patiserie constând în înlocuitori de carne
de peşte, produse de patiserie constând în
înlocuitori de cane de pasare, plăcinte, quiche
(tarte).

───────
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(210) M 2019 05644
(151) 01/08/2019
(732) BUCURESTI MALL

DEVELOPMENT AND
MANAGEMENT S.R.L., CALEA
VITAN NR. 55-59, COMPLEX
COMERCIAL BUCURESTI MALL,
ETAJ 2, BIROU S25A, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(740) S.C.P.I. MILCEV BURBEA ,
BD. OCTAVIAN GOGA NR.
23, BL. M106, SC. 4, ET. 4, AP.
117, SECTOR 3, BUCUREŞTI,
BUCUREȘTI, ROMANIA

(540)

City Vibes Festival

(531) Clasificare Viena: 26.04.10; 26.04.13;
26.04.18; 01.01.04; 27.05.01; 27.05.10;
27.05.17; 27.05.24

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

41. Educaţie, instruire, divertisment, activităţi
sportive şi culturale, servicii oferite de centre
de divertisment, servicii oferite de parcuri
acvatice, parcuri de distracţie şi/ sau tematice,
grădini zoologice, închiriere de echipamente
şi aparate de divertisment, atracţii în parcuri
de divertisment, servicii de divertisment sub
formă de spectacole în parcuri de divertisment,
divertisment sub formă de prestaţii live făcute
de un personaj animat, furnizare de instalaţii
recreative, oferirea de informaţii în materie de
divertisment, prin toate canalele de comunicare,
divertisment on-line, radiofonic şi televizat,
producţia de filme (cu excepţia celor publicitare),
servicii de educaţie şi divertisment pentru copii
şi adulţi, activităţi sportive, activităţi pentru timpul
liber şi plăcere desfăşurate în scop educativ,
cultural, sportiv sau de divertisment, servicii

de agenţii de bilete (divertisment), servicii de
animatori, servicii oferite de biblioteci şi biblioteci
mobile, scrierea de texte, altele decât cele
publicitare, publicare de cărţi, ziare, reviste,
manuale, instrucţiuni, pliante, afişe, servicii
de publicare de texte, altele decât textele
publicitare, publicare on-line (nedescărcabile),
servicii de casino, servicii de cinema,
servicii de cluburi de noapte (divertisment),
servicii oferite de cluburi (educaţie sau
divertisment), organizarea şi conducerea de
colocvii, conferinţe, congrese, simpozioane,
workshop-uri, seminarii, competiţii sportive,
organizarea şi conducerea de concursuri
educative sau de divertisment, organizarea de
concursuri şi evenimente sportive, închirierea
de decoruri pentru spectacole, exploatarea
publicaţiilor on-line nedescărcabile, exploatarea
sălilor de jocuri, exploatarea terenurilor de
golf, organizarea de expoziţii şi târguri în
scopuri culturale sau educative, proiecţii de
filme cinematografice, jocuri on-line într-o
reţea de calculatoare, organizarea de loterii,
tombole, organizarea de baluri, de petreceri,
de carnavaluri, de concursuri de frumuseţe,
în scopuri de divertisment organizarea de
concerte, planificarea de recepţii (servicii de
divertisment), informatii în materie de recreere,
reprezentaţii teatrale, rezervarea de locuri
pentru spectacole, producţie de spectacole,
prezentarea de spectacole live, studiouri de
înregistrare, furnizarea de servicii educaţionale
şi de divertisment pentru copii, prin intermediul
grupurilor de joacă, locuri de joacă pentru
copii, închirierea de filme cinematografice,
distribuire de filme cinematografice, prezentarea
spectacolelor de circ, servicii oferite de un
disc- jockey, producţie emisiuni radio şi tv,
servicii de karaoke, exploatarea echipamentelor
de karaoke (divertisment), închirierea de jucării,
organizarea de competiţii online, servicii de
informare via hot-lines sau call-centers în
domeniul educaţiei şi al divertismentului, jocuri
de noroc, pariuri, pariuri sportive, închiriere de
aparate pentru cazino şi aparate de jocuri,
exploatarea de agenţii de pariuri, închiriere
aparate fi accesorii cinematografice, servicii
de divertisment şi educaţie oferite tabere
şcolare, servicii de fotografiere, organizarea de
spectacole cu laser, servicii oferite de piscine,
oferirea de facilităţi pentru practicarea sporturilor
de iarnă, training (instruire) cu privire la vânzări,
organizarea de festivaluri în scopuri culturale,
educaţionale sau de divertisment, academii
(educaţie), servicii de parcuri de amuzament,
furnizarea serviciilor de amuzament de tip
arcade, închirierea lucrărilor de artă, organizarea
concursurilor de frumuseţe, rezervarea locurilor
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pentru spectacole, furnizarea de facilităţi
pentru cazinouri (jocuri de noroc), spectacole
cinematografice /spectacole de cinema,
închirierea de aparate cinematografice, servicii
de club (divertisment sau educaţie), organizarea
şi susţinerea de concerte, organizarea
şi susţinerea conferinţelor, organizarea şi
susţinerea congreselor, servicii de amuzament,
servicii de divertisment, informaţii despre
divertisment, efectuarea antrenamentelor de
fitness, închirierea echipamentului pentru jocuri,
servicii ale cluburilor de sănătate (antrenamente
de sănătate si fitness), închirierea de acvarii
interioare servicii de karaoke, închirierea
de filme, servicii de studiouri de film,
furnizarea online de publicaţii electronice,
nedescărcabile, organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educaţionale, organizarea
de baluri, organizarea de spectacole de
modă în scopuri de divertisment, organizarea
de evenimente de divertisment de tip
cosplay (joc costumat), fotografie, publicarea
cărţilor, furnizarea facilităţilor de recreere,
organizarea şi susţinerea de ateliere (instruire),
înregistrarea pe casete video, închirierea
aparatelor de înregistrare video, servicii de
inginerie de sunet pentru evenimente, sevicii
de editare video pentru evenimente, servicii
de tehnician de lumini pentru evenimente,
servicii cu disc jockey, servicii de discotecă,
informaţii despre divertisment, închirierea de
aparate de iluminat pentru scenele de
teatru sau studiourile de televiziune, producţia
de muzică, publicarea online a cărţilor şi
jurnalelor electronice, planificarea de petreceri
(divertisment), prezentarea prestaţiilor live,
furnizarea facilitătilor de recreere, informaţii
despre posibilităţile de recreere.
43. Servicii de furnizare de alimente şi băuturi,
cazare temporară, servicii de bar, servicii de
cafenea, servicii de bufet, furnizarea de facilităţi
pentru camping, servicii de cantină, închirierea
de scaune, mese, feţe de masă, sticlărie,
închirierea aparatelor de gătit, închirierea
dozatoarelor de apă potabilă, sculptură, în
alimente, servicii de restaurant, servicii de
recepţie pentru cazare temporară (gestionarea
sosirilor şi plecărilor), servicii de bufet pentru
gustări (snack-bar) decorare de alimente.

───────

(210) M 2019 05645
(151) 01/08/2019
(732) CATALINA STEFANIA RAD, STR.

COMPLEXULUI NR. 5, BL. 60,
SC. 3, ET. 6, AP. 116, SECTOR
3, BUCUREŞTI, BUCUREȘTI,
ROMANIA

(540)
Catalina

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

41. Educaţie, furnizarea de instruire,
divertisment, activităţi sportive şi culturale.

───────
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