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(jucării); mese pentru fotbal de masă, imitaţii
în miniatură de echipamente de fotbal,
genunchiere pentru fotbal, mingi de fotbal,
porţi de fotbal, mănuşi de fotbal (articole de
sport), decoraţiuni şi ornamente pentru pomul
de Crăciun, protecţii pentru picioare adaptate
pentru practicarea de sporturi.
35 Promovarea evenimentelor de fotbal
profesionist, producţie de clipuri publicitare
asociate cu fotbalul profesionist; promovarea
evenimentelor sportive în fotbal profesionist,
şi anume sub formă de planificare şi realizare
de măsuri publicitare şi realizare de măsuri de
sponsorizare; publicitate, inclusiv promoţii de
vânzare pentru produse şi servicii ale altor
persoane prin acorduri de sponsorizare şi
licenţiere în legatură cu evenimente sportive;
furnizarea de servicii de consultanţă privind
administrarea personalului pentru echipe
sportive; regruparea în avantajul terţilor a
produselor pentru suporteri sub formă de filme
DVD, CD-uri, jocuri pentru calculatoare
(programe), jocuri de divertisment (software)
pentru utilizarea cu display-uri externe sau
monitoare, jocuri video pentru utilizarea cu
aparatele de televizor, ochelari de soare,
parasolare, etuiuri şi genţi adaptate pentru
acestea, căşti pentru sport, caschete de
protecţie pentru ciclişti, tetine, biberoane,
metale preţioase şi aliajele lor, bijuterii, pietre
preţioase, ceasuri de mână şi instrumente de
ceasornicărie, ştrasuri, broşe, ornamente din
metale preţioase pentru pălării, agrafe de
cravată şi ace pentru paruri, butoni de
manşetă, medalii, inele de chei cu ornamente
sau embleme, insigne, cupe din metale
preţioase (trofee), hârtie, carton, produse de
imprimerie, fotografii, produse din hârtie
(mape de scris şi articole de birou), pastă şi
lipici pentru papetărie şi de uz menajer,
articole de birou (cu excepţia mobilelor),
materiale didactice şi materiale pentru predare

(210) M 2017 00244
(151) 17/01/2017
(732) FOTBAL CLUB STEAUA
BUCUREŞTI S.A., Şos.
Bucureşti-Târgovişte nr. 217, judeţul
Ilfov, , MOGOŞOAIA ROMANIA
(740) S.C. ROMINVENT S.A., Str. Ermil
Pangratti nr. 35, et.1, sector 1
BUCUREŞTI
(540)
Fotbal Club Sporting Becali
(511) Produse şi/sau servicii grupate pe
clase:
16 Rechizite de birou, papetărie, articole de
birotică, instrumente de scris şi desenat; truse,
penare şi mape pentru scris; abţibilduri,
suporturi de pahare din hârtie (discuri), hârtie
pentru scrisori, steaguri din hârtie, fanioane
din hârtie, pliante, figurine din hârtie
creponată, cartonaşe, cromolitografii, carduri
cadou din hârtie, felicitări, albume, fotografii,
afişe, cărţi poştale, portrete, panouri
publicitare din hârtie şi carton, calendare;
publicaţii tipărite, cărţi, periodice, ziare şi
reviste toate acestea având legatură cu fotbalul
profesionist.
25 Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte,
articole pentru acoperirea capului,
îmbrăcăminte sport şi pentru timpul liber,
şepci, mănuşi; ghete de fotbal cu crampoane;
echipamente (îmbrăcăminte, încălţăminte) de
fotbal ca replici ale celor purtate de jucătorii
echipei; veste pentru fotbal; tenişi, şosete,
jambiere, ghete, pantaloni şi tricouri de fotbal;
îmbrăcăminte şi încălţăminte sport, baticuri de
purtat la gât, bandane, bentiţe, egări, pelerine.
28 Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de
sport; jocuri electronice şi jocuri video
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texte, altele decât cele publicitare; publicaţii
on-line; servicii de jocuri online (de pe o reţea
informatică); rezervare de locuri pentru
evenimente sportive; publicarea şi editarea de
produse de imprimerie, şi în format electronic
(nedescărcabil), şi pe internet; organizare şi
găzduire de ceremonii de decernare de premii;
organizare şi coordonare de ceremonii de
acordare a premiilor; servicii ale unui club
sportiv de fotbal profesionist; producţie şi
închiriere de filme, înregistrări video şi
DVD-uri cu privire la aspecte asociate cu
fotbalul profesionist; producţie de evenimente
sportive pentru filme; servicii de informare cu
privire la bilete pentru evenimente sportive;
organizare de rezervări de bilete pentru
evenimente sportive şi alte evenimente de
divertisment; rezervare, prestată şi prin
Internet, on-line, prin intermediul televiziunii
şi radioului, de locaţii, bilete de intrare şi
acces, inclusiv sub formă de bilete şi acces
electronic şi sub formă de carduri magnetice,
toate acestea pentru evenimente sportive;
exploatarea instalaţiilor sportive; coaching şi
training sportive.

(cu excepţia aparatelor), materiale plastice
pentru ambalat, calendare, abţibilduri,
decalcomanii, suporturi pentru pahare,
şerveţele de masă din hârtie, piele şi imitaţii
de piele, valize şi saci de voiaj, rucsacuri,
cufere, pungi, pungi pentru toaletă,
portmonee, umbrele, parasolare şi bastoane
pentru drumeţii, unelte şi recipienţi pentru uz
casnic şi bucătărie, articole din sticlă, porţelan
şi ceramică, căni şi sticle, sticle izolante,
periuţe de dinţi, pungi pentru toaletă (cu
conţinut), ţesături şi produse textile,
aşternuturi de pat şi cuverturi de masă,
s t e a g u r i , f a n i o a n e , î mb r ă c ă minte,
încălţăminte, articole pentru acoperirea
capului, insigne pentru decorare, nasturi,
jocuri şi jucării, articole de gimnastică şi
articole sport, decoraţiuni (ornamente) pentru
pomul de Crăciun, articole pentru fumători,
chibrituri (cu excepţia transportului lor)
permiţând consumatorilor să le vadă şi să le
cumpere comod; organizare de evenimente în
scopuri comerciale şi publicitare;
managementul afacerilor sportivilor.
41 Educaţie; instruire; divertisment; activităţi
sportive, organizare de evenimente sportive în
domeniul fotbalului profesionist; organizare
de evenimente, partide şi competiţii de fotbal
profesionist (divertisment); pronosport pentru
fotbal; cantonamente de fotbal; producţie de
filme legate de fotbal; cursuri de fotbal;
producţie şi montaj de reportaje, filme,
documentare şi programe de televiziune şi
radio asociate cu fotbalul profesionist;
organizare de evenimente fotbalistice;
organizarea şi conducerea de congrese, de
seminarii, de conferinţe; simpozioane, ateliere
de formare; orientare profesională (consiliere
educativă sau de instruire); consiliere
(învăţământ); pregătire profesională (practică)
(demonstraţie); organizarea de expoziţii în
scopuri culturale sau educative; publicare de
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