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(210) M 2021 03427
(151) 30/04/2021
(732) VLAD-IONUȚ OPREA, STR.

ZORELELOR, NR. 46, SAT
CHIAJNA, JUD. ILFOV, COMUNA
CHIAJNA, ILFOV, ROMANIA

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

(540)
BIPOLAR STREETWEAR

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

25. Articole de îmbrăcăminte brodate, articole
de îmbrăcăminte confecționate din blană,
articole de îmbrăcăminte din imitație de
piele, articole de îmbrăcăminte din piele,
articole de îmbrăcăminte modelatoare, articole
de îmbrăcăminte pentru băieți, articole de
îmbrăcăminte pentru copii mici, articole de
îmbrăcăminte pentru domnișoare de onoare,
articole de îmbrăcăminte pentru petrecerea
timpului liber, articole de îmbrăcăminte pentru
protejarea hainelor, articole de îmbrăcăminte
pentru sport, articole de îmbrăcăminte
pentru tenis, articole de îmbrăcăminte
termice, articole de îmbrăcăminte cu protecție
solară, articole de îmbrăcăminte de ocazie,
articole de îmbrăcăminte din catifea, articole
de îmbrăcăminte din cașmir, articole de
îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentiţe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale

țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci " bomber ", geci de
puf, geci din piele, geci fără mâneci, ghete, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de
stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmbrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
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lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie, sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de

iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,
bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.
35. Servicii de vânzare cu amănuntul, servicii
de vânzare cu ridicata si servicii de
vânzare online în legătură cu: articole
de îmbrăcăminte brodate, articole de
îmbrăcăminte confecționate din blană, articole
de îmbrăcăminte din imitație de piele, articole de
îmbrăcăminte din piele, articole de îmbrăcăminte
modelatoare, articole de îmbrăcăminte pentru
băieți, articole de îmbrăcăminte pentru
copii mici, articole de îmbrăcăminte pentru
domnișoare de onoare, articole de îmbrăcăminte
pentru petrecerea timpului liber, articole
de îmbrăcăminte pentru protejarea hainelor,
articole de îmbrăcăminte pentru sport, articole
de îmbrăcăminte pentru tenis, articole de
îmbrăcăminte termice, articole de îmbrăcăminte
cu protecție solară, articole de îmbrăcăminte
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de ocazie, articole de îmbrăcăminte din catifea,
articole de îmbrăcăminte din cașmir, articole
de îmbrăcăminte din mătase, articole de
îmbrăcăminte pentru dans, articole purtate în
jurul gâtului, ascoturi (cravate), halate de baie ,
bandane, baticuri, batiste de buzunar, bentițe de
gât (părți de articole de îmbrăcăminte), bentițe de
protecție pentru urechi, bermude, bikini, blazere,
blugi, bluze, bluze cu glugă, bluze cu guler pe
gât, bluze cu guler înalt, bluze de antrenament,
bluze de corp, bluze de trening, bluze pentru
gravide, bluze scurte, bluze sport, bluze sport
cu mâneci scurte, bluze tubulare, bluze și șorturi
pentru sport, bluzițe de noapte, blănuri, blănuri
(îmbrăcăminte), bluzoane, body-uri (articole de
îmbrăcăminte), body-uri (lenjerie de corp), body-
uri din plasă, bolerouri, boxeri pentru băieți
(lenjerie intimă), bretele pentru bărbați, brâie
(îmbrăcăminte), burtiere (lenjerie de corp),
bustiere, bustiere sport, căciuli tip cagulă,
cămăși, camasi cu maneca lunga, cămăși care
se poartă fără cravată, cămăși cu guler fără
nasturi, cămăși cu mânecă scurtă, cămăși cu
nasturi, cămăși de costum, cămăși de noapte
japoneze (nemaki), cămăși de noapte pentru
femei, cămăși de tip hawaian cu nasturi în față,
cămăși din catifea reiată, cămăși din materiale
țesute, cămăși din tricot, cămăși hawaiene,
cămăși matlasate de uz sportiv, cămăși pentru
costum, cămăși pentru gravide, cape, capoate,
cardigane, centuri din materiale textile, chiloți,
cămăși rezistente la vânt, cămăși stil sport,
cămăși și furouri, căptușeli confecționate (piese
vestimentare), ciorapi, ciorapi 3/4, colanți, ciorapi
trei-sferturi, colanți cu bretele, colanți pentru
atletism, combinezoane, confecții, compleuri de
dormit, corsete, corsete (lenjerie), costume,
costume bărbătești și taioare, costume de baie
(galanterie), costume de baie pentru bărbați,
costume de baie pentru bărbați și femei, costume
de baie pentru copii, costume de baie pentru
femei, costume de baie întregi, costume de
bebeluși, costume de damă, costume de dans,
costume de gală, costume de plajă, costume
de ploaie, costume de seară, costume din
piele, costume dintr-o singură piesă, costume
informale (casual), costume pentru bărbați,
cravate, curele (accesorii vestimentare), curele
din piele (îmbrăcăminte), egări (pantaloni),
eșarfe, flanele de lână, fulare (îmbrăcăminte),
fuste, fuste mini, fuste plisate, fuste-pantalon,
geci, geci cu mâneci, geci "bomber", geci de puf,
geci din piele, geci fără mâneci, ghetre, glugi
(îmbrăcăminte), gulere, haine de casă, haine de
lucru, haine de iarnă, haine de ploaie, haine de
stradă, haine de stradă pentru băieți, haine de
stradă pentru bărbați, haine de stradă pentru
copii, haine de stradă pentru femei, haine de

stradă pentru fete, haine din denim (jachete,
pardesie etc.), haine din lână, haine pentru
copii, haine tip parka, haine și jachete de blană,
halate, halate de casă, halate de plajă, halate
de laborator, halate pentru asistente medicale,
helănci, hanorace cu glugă, îmbrăcăminte de
noapte, îmbrăcăminte din denim, îmbrăcăminte
din in, îmbrăcăminte din lână, îmbrăcăminte
din latex, îmbrăcăminte formală de seară,
îmbrăcăminte impermeabilă pentru activități
în aer liber, îmbrăcăminte pentru bărbați,
femei și copii, îmbrăcăminte pentru femei,
impermeabile, jachete, jachete care sunt articole
de îmbrăcăminte sport, jachete casual, jachete
cu două fețe, jachete cămașă, jachete de seară,
îmbrăcăminte pentru fete, îmbrăcăminte pentru
gravide, îmbrăcăminte pentru nou născuți,
îmbrăcăminte țesută, îmrăcăminte cu protecția
contra vântului, jachete (îmbrăcăminte), jachete
de trening, jachete din bumbac, jachete
din denim, jachete din polar, jachete din
tricot, jachete groase, jachete impermeabile,
jachete lungi, jachete pentru bărbați, jachete
pentru femei, jachete scurte, groase, de iarnă,
jachete, mantouri, pantaloni și veste pentru
femei și bărbați, jachete sport, jeanși denim,
lenjerie de corp, lenjerie de corp termică,
lenjerie de damă, lenjerie intimă de damă,
lenjerie intimă pentru bărbați, lenjerie intimă
pentru modelarea corpului, maiouri, maiouri
cu mânecă lungă, maiouri sportive, mantii
de blană, manșete (îmbrăcăminte), mănuși
de iarnă, mănuși fără degete (îmbrăcăminte),
mânuși pentru condus, mănuși lungi fără deget,
mănuși tricotate, măști pentru dormit, măști
pentru ochi, neglijeuri, paltoane, pantalonași
pentru bebeluși, pantalonași tiviți cu volănașe,
pantaloni bufanți până la genunchi, pantaloni
cargo, pantaloni colanți, pantaloni colanți pentru
gravide, pantaloni de antrenament, pantaloni
de corp, pantaloni de ocazie, pantaloni de
pijama, pantaloni de relaxare, pantaloni de
sport, pantaloni de trening, pantaloni din piele,
pantaloni foarte scurți, pantaloni largi, pantaloni
impermeabili, pantaloni mulați, pantaloni pentru
copii, pantaloni pentru gravide, pantaloni scurți,
pantaloni scurți (articole de îmbrăcăminte),
pantaloni scurți pentru box, pantaloni scurți
pentru gravide, pantaloni sport, papioane,
pardesie scurte, pardesiuri, pelerine, pelerine
damă, pijamale, pijamale pentru fetițe, pijamale
pentru gravide, pulovere, ponchouri, pulovere cu
glugă, pulovere cu guler pe gât, pulovere cu guler
rotund, pulovere cu guler înalt, pulovere cu gât în
formă de v, pulovere cu mânecă lungă, pulovere
fără mâneci, pulovere tip polo, redingote, rochii
de bal, rochii din imitație de piele, rochii din
piele, rochii drepte, rochii lungi de seară, rochii
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pentru femei, rochii pentru gravide, sacouri de
gală, salopete scurte, salopete scurte (articole
de îmbrăcăminte), salopetă de copii, șaluri,
șaluri de ocazie, sarafane, sarafane (rochii),
seturi de bluză și jachetă, seturi de maiouri și
șorturi (articole vestimentare), slipuri de baie,
smochinguri, șaluri și eșarfe de cap, șalvari,
șorturi, șorturi de baie, șorturi pentru sport,
șorțuri (îmbrăcăminte), șosete, șosete cu deget,
șosete cu talpă, șosete care absorb transpirația,
șosete de lână, șosete impermeabile, șosete
pentru bărbați, șosete pentru sport, șosete peste
genunchi, șosete și ciorapi, sutiene fără bretele,
sutiene și brasiere, taioare, topuri (articole
vestimentare), topuri (cămăși fără mâneci),
topuri cu spatele gol, trenciuri, trening (pantaloni
de), treninguri (pentru sport), treninguri de
nailon și bumbac, tricotaje, tricouri, ținute de
seară, ținută stil casual, tricouri cu mânecă
scurtă, tricouri de tenis, tricouri imprimate,
tricouri pentru fotbal, tricouri polo, tricouri
sportive fără mâneci, tunici, trusouri (articole de
îmbrăcăminte), uniforme, uniforme profesionale,
veste, veste de piele, veste matlasate, papuci de
baie , sandale de baie, balerini (încălțăminte de
damă), balerini (încălțăminte), bascheți, cizme,
cizme cu șireturi, cizme de damă, cizme de
iarnă, cizme de ploaie, cizme impermeabile,
espadrile, galoși, ghete, ghete pentru bebeluși,
ghete pentru munte, ghete sport, încălțăminte
(cu excepția articolelor de încălțăminte
ortopedice), încălțăminte cu închidere cu arici,
încălțăminte de lucru, încălțăminte de plajă,
încălțăminte de plajă și sandale, încălțăminte
de fotbal, mocasini, încălțăminte de stradă,
încălțăminte impermeabilă, încălțăminte pentru
apă, încălțăminte pentru bărbați, încălțăminte
pentru bebeluși, încălțăminte pentru bărbați și
femei, încălțăminte pentru copii, încălțăminte
pentru femei, încălțăminte sport cu talpă
ortopedică, pantofi cu platformă, pantofi cu
talpă joasă, pantofi cu toc înalt, pantofi cu
tocuri mascate, pantofi de alergat, pantofi de
pânză, pantofi de ocazie, pantofi de stradă,
pantofi din piele, pantofi fără șireturi, papuci de
casă, papuci de casă din plastic, papuci din
piele, papuci fără călcâi, saboți (încălțăminte),
sandale, sandale bărbătești, sandale cu șiret
între degete, sandale de damă, sandale pentru
bebeluși, sandale tip sabot, sneakers, șlapi,
teniși, șosete joase pentru încălțăminte, articole
cu cozoroace care servesc la acoperirea capului,
articole de purtat pe cap pentru copii, articole
din piele care servesc la acoperirea capului,
articole termice pentru acoperirea capului,
bentițe antitranspirante pentru cap, bentițe cu
protecții pentru urechi (îmbrăcăminte), bentițe
pentru cap, berete, berete din lână, bonete,

bonete de noapte, băști, căciuli cu ciucuri, căciuli
cu nod, căciuli de blană artificială, carcase
de pălării, cozorocuri, fesuri, eșarfă tubulară,
jobene, pălării clopot, pălării cu borul mare,
pălării de modă, pălării de plajă, pălării de ploaie,
pălării de soare, pălării din blană, pălării din
lână, pălării mici, pălării pentru femei, pălărioare
de soare, sepci cu cozoroc, șepci (articole de
îmbrăcăminte), turbane, viziere, viziere (șepci),
șepci sportive, șepci și căciuli pentru sport.

───────

(210) M 2021 03519
(151) 30/04/2021
(732) CLUBUL SPORTIV MUNICIPAL

SIGHISOARA, PTA. MUZEULUI 7,
ÎNCĂPEREA NR. 18, JUD. MUREŞ,
SIGHIŞOARA, MUREȘ, ROMANIA

(740) S.C. INTELECTUAL
TRADEMARKS SRL, STR.
ZAHARIA STANCU NR. 8E, BL.9,
AP. P03, CĂŞUŢA POŞTALĂ 640,
JUD. BRAŞOV, BRAŞOV, 500167,
BRAȘOV, ROMANIA

(540)

C.S.M SIGHIŞOARA

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 24.01.05; 24.01.07;
24.01.13; 26.01.01; 26.11.06; 26.11.25;
29.01.15; 24.09.05

(591) Culori revendicate:galben, maro,
vişiniu, auriu, roşu

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

41. Servicii educative, de divertisment și
sportive, organizare de conferințe, expoziții și
concursuri cu scop educaţional sau cultural,
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servicii sportive și de fitness, administrare
(organizare) de competiții, administrare
(organizare) de concursuri, concursuri de
aerobic, concursuri organizate prin telefon,
coordonare de convenții, coordonare de
evenimente sportive electronice în direct,
coordonare de expoziții cu scop educativ,
desfășurare de expoziții în scop de divertisment,
organizare de activități în domeniul sporturilor
electronice, organizare de ceremonii de
decernare de premii, organizare de ceremonii
de decernare de premii pentru recunoașterea
meritelor, organizare de cicluri de conferințe,
organizare de competiții artistice, organizare de
competiții de fotbal, organizare de competiții
educative, organizare de competiții sub formă
de curse, organizare de competiții în scopul
instruirii, organizare de competiții în scopuri
recreative, organizare de competiții de atletism,
organizare de competiții de volei. organizare de
competiții de golf, organizare de competiții de
handbal, organizare de competiții de haltere,
organizare de competiții de patinaj pe gheață,
organizare de competiții de patinaj pe role,
organizare de competiții pentru divertisment,
organizare de competiții și ceremonii de
decernare de premii, organizare de concursuri
de atletism, organizare de concursuri de dans,
organizare de concursuri de lupte, organizare
de concursuri pe internet, organizare de
concursuri în scopuri educative, organizare de
conferințe, organizare de conferințe referitoare
la divertisment, organizare de conferințe în
domeniul afacerilor, organizare de conferințe
în materie de activități culturale, organizare de
conferințe în scopuri educaționale, organizare
de conferințe și simpozioane în domeniul
medical, organizare de congrese în scop de
instruire, organizare de convenții cu scopuri
educative, organizare de convenții în scopuri de
divertisment, organizare de întâlniri în scopuri
recreative, organizare de seminarii pe teme
de educație, organizare de seminarii educative,
organizare de seminarii cu scop educativ,
organizare de meciuri și demonstrații de baschet,
organizare de jocuri și competiții, organizare de
expoziții în scop educativ, organizare de expoziții
în scop de instruire, organizare de expoziții în
scopuri culturale sau educative, organizare de
jocuri, organizare de expoziții cu scop instructiv,
organizare de expoziții educaționale, organizare
de expoziții pentru divertisment, organizare de
demonstrații în scopuri culturale, organizare
de demonstrații de scufundări, organizare de
curse de iahturi, organizare și coordonare de
turnee de pescuit, organizare și coordonare
de seminarii și ateliere de lucru (instruire),
organizare și coordonare de jocuri, organizare

și coordonare de convenții, organizare
și coordonare de conferințe și congrese,
organizare și coordonare de competiții (educație
sau divertisment), organizare și coordonare de
competiții sportive, organizare și coordonare
de competiții, organizare și coordonare de
ceremonii de acordare a premiilor, organizare și
conducere de conferințe educative, organizare
de turnee sportive, organizare de turnee de
tenis, organizare de spectacole în scopuri
educative, organizare de seminarii și congrese,
organizarea de expoziții în scopuri culturale sau
educative, organizarea de concursuri (educație
sau divertisment), organizarea de competiții
(educaţie sau divertisment), organizarea de
competiții în scopuri culturale, realizarea de
concursuri pe internet, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice, prezidare de
sporturi electronice, producție de evenimente
în domeniul sporturilor electronice pentru
televiziune, planificare de prelegeri în scopuri
educaționale, organizare de expoziții cu scop
educativ, organizarea și desfășurarea de
campionate și competiții de patinaj viteză,
servicii de săli de jocuri de șah, servicii
de prezentare în scopuri educative, educație,
divertisment și sport, antrenamente sportive,
antrenamente pentru sănătate și de fitness,
antrenament (instruire), cantonamente de fotbal,
cantonamente de handbal, coaching sportiv,
administrare de școli de arte marțiale,
administrare de centre de fitness, activități
sportive și de recreere, activități sportive,
divertisment de tipul turneelor de tenis,
divertisment de tipul reprezentațiilor de
gimnastică, divertisment de tipul meciurilor de
fotbal, divertisment de tipul jocurilor de hochei,
divertisment de tipul jocurilor de baseball,
divertisment de tipul jocurilor de baschet,
divertisment de tipul curselor automobilistice,
divertisment de tipul concursurilor de mers
pe role (roller derby), divertisment de tipul
concursurilor de box, divertisment de tipul
competițiilor desfășurate pe pistă și pe teren,
divertisment de tipul competițiilor de ridicare
a greutății, cursuri, antrenament și instruire
în domeniul sportului, cursuri de taekwondo,
cursuri de snowboard, cursuri de pregătire
în activități sportive, cursuri de patinaj pe
role, cursuri de jiu-jitsu, cursuri de instruire
privind menținerea formei fizice, cursuri de
hapkido, cursuri de golf, cursuri de gimnastică
aerobică, cursuri de fotbal, cursuri de handbal,
cursuri de exerciții în grup, cursuri de exerciții
fizice, cursuri de educație fizică, furnizare
de informații legate de sportivi, furnizare de
informații despre rezultatele competițiilor de
arte marțiale, furnizare de informații despre
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exerciții fizice pe un site web online, furnizare
de informații despre activități sportive, furnizare
de incinte sportive pentru practicarea de polo,
furnizare de divertisment sportiv prin intermediul
unui site, furnizare de cursuri de pregătire privind
gimnastica, furnizare de baze sportive pentru
tir cu arcul, facilități de înot, furnizare de baze
sportive pentru schi, educație fizică, divertisment
de tipul turneelor de golf, divertisment sub
formă de concursuri de wrestling, furnizare de
spații pentru pârtii de schi acoperite, furnizare
de servicii educaționale referitoare la fitness,
furnizare de servicii educaționale referitoare la
exerciții fizice, furnizare de servicii de săli și
cluburi de sport, furnizare de instalații sportive
de antrenament, furnizare de instalații pentru
terenuri de tenis, furnizare de instalații pentru
săli de sport, furnizare de instalații pentru schi,
furnizare de instalații pentru scufundări, furnizare
de instalații pentru practicarea exercițiilor fizice
în cluburi de sport, instruire în sporturi de
iarnă, instruire în pilates, instruire în materie de
educație fizică, instruire în gimnastică, instruire
în domeniul educației fizice, instruire în domeniul
antrenamentelor, instruire pentru menținerea
condiției fizice, instruire pentru antrenamentul
în circuit, furnizarea de instalații pentru fitness
și exerciții fizice, furnizarea de instalații pentru
exerciții în grup, furnizarea de informații
referitoare la jochei, furnizarea de informatii
legate de evenimente sportive, furnizare de
terenuri și piste, furnizarea de echipamente și de
cursuri de pregătire în domeniul exercițiilor fizice,
furnizare de știri și informații privind luptele corp
la corp, printr-o rețea globală de calculatoare,
organizare de curse sportive în jurul lumii,
organizare de demonstrații de gimnastică,
organizare de evenimente sportive în domeniul
fotbalului, organizare de evenimente sportive în
domeniul handbalului, organizare de evenimente
sportive, competiții și turnee sportive, organizare
de curse de bărci, organizare de curse de
automobile, organizare de curse de biciclete,
organizarea de evenimente de gimnastică,
organizarea de competiții sportive, organizare,
pregătire și coordonare de meciuri de tenis
de masă, organizare, pregătire și coordonare
de meciuri de tenis, organizare, pregătire și
coordonare de meciuri de baschet, organizare,
pregătire și coordonare de jocuri de golf,
organizare, planificare și coordonare de meciuri
de box, organizare, planificare și coordonare
de jocuri de baseball, organizare, planificare
și coordonare de competiții sportive, pregătirea
jucătorilor sportivi, producție de evenimente
sportive, pregătire în domeniul fitnessului,
pregătire sportivă, pregătire cu privire la
activități sportive, organizarea și desfășurarea

competițiilor sportive de colegiu, organizarea
turneelor sportive, organizarea de turnee de
baschet, organizarea de triatlonuri, organizarea
de meciuri de fotbal, organizarea de evenimente
sportive, organizarea de maratonuri, servicii
de educare sportivă, servicii de divertisment
sub forma de evenimente sportive, servicii
de divertisment legate de sport, servicii de
consiliere pentru menținerea condiției fizice
(fitness), servicii de antrenamente fizice, servicii
de antrenament pentru activități sportive, servicii
ale unui antrenor personal (fitness), servicii
ale cluburilor de fitness, servicii ale cluburilor
de sănătate (sănătate și fitness), servicii
ale unui antrenor personal, servicii pentru
parcuri sportive, servicii oferite de centrele de
fitness, servicii furnizate de către cluburile de
fitness, servicii furnizate de cluburi sportive,
servicii educative în domeniul sportului, servicii
educative pentru menținerea condiției fizice,
servicii de săli de sport în materie de
culturism, servicii de pregătire în echitație,
servicii de pregătire sportivă, servicii de
informare în domeniul sportului, servicii de
evaluare a condiției fizice pentru antrenament,
supravegherea executării exercițiilor fizice,
supervizare și arbitraj în evenimente sportive,
servicii sportive, servicii recreative legate de
drumeții, servicii recreative legate de bobslei,
servicii recreative legate de echitație, organizare,
planificare și coordonare de competiții de lupte
sumo, organizare de meciuri de box, furnizarea
de informații despre rezultatele meciurilor de
box, pregătire în judo, cursuri de înot, lecții de
înot, pregătirea instructorilor de înot, punere la
dispoziție de bazine de înot publice, cursuri de
tenis, furnizare de terenuri de tenis, lecții pentru
tenis de masă, închiriere de rachete de tenis,
închiriere de echipament pentru tenis, ateliere
organizate în scopuri culturale, organizarea
de audiţii pentru spectacole televizate cu
jocuri, băi publice (piscine), organizarea de
desfășurare de ceremonii în scopuri de
divertisment, organizarea de competiții sportive,
organizarea de competiții de sumo, organizare
de competiții și evenimente sportive, organizare
de activități sportive sau competiții, organizare
de evenimente și competiții sportive, organizare
de activități sportive și competiții, organizare
de competiții sportive de pescuit, organizare
de competiții de patinaj de viteză și artistic,
organizare de evenimente sportive și de
competiții sportive, organizare și coordonare de
competiții de atletism, organizare de activități
sportive și competiții sportive, organizare de
competiții sportive și evenimente sportive,
organizare de competiții de patinaj viteză,
organizare de competiții de patinaj artistic,
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furnizare de instalații pentru evenimente
sportive, competiții sportive și de atletism și
programe de decernare de premii, servicii
în domeniul jocurilor electronice și competiții
organizate prin internet, organizare de turnee
sau competiții de golf pentru profesioniști,
organizare de competiții și turnee cu privire la
şofat.

───────

(210) M 2021 03520
(151) 30/04/2021
(732) ROLEN PRIMO SERVICE SRL,

STR. ALEXANDRU CEL BUN 32,
JUD. PRAHOVA, BĂICOI, 105200,
PRAHOVA, ROMANIA

(540)

RCB RESTAURANT
Cămara Bucătarului

(531) Clasificare Viena:
11.01.01; 11.03.07; 09.07.19; 27.05.01;
27.05.17

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

43. Restaurante (servirea mesei), cazare
temporară, servicii oferite de restaurante pentru
turiști.

───────

(210) M 2021 03521
(151) 30/04/2021
(732) IOANA SATMARI, STR. 373D7,

JUD. MUREŞ, CORUNCA, MUREȘ,
ROMANIA

(540)

HANG around

(531) Clasificare Viena:
27.05.01; 27.05.17; 02.01.23

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

20. Mobile, oglinzi, rame pentru tablouri,
containere, nu din metal, pentru depozitare sau
transport, oase neprelucrate sau semiprelucrate,
coarne, fanoane de balenă sau sidef, scoici,
spumă de mare, chihlimbar galben.

───────


