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Începând cu data de 23 octombrie 2017, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) s-a
alăturat instrumentului de căutare TMclass, pus la dispoziție de Oficiul Uniunii Europene pentru
Proprietate Intelectuală (EUIPO).
TMclass include accesul la bazele de date ale oficiilor naţionale de proprietate intelectuală din
Uniunea Europeană şi ale altor oficii importante de proprietate intelectuală, inclusiv Oficiul pentru
Brevete şi Mărci din Statele Unite ale Americii sau Oficiul Japonez de Brevete.
TMclass este un instrument online bazat pe Clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în
scopul înregistrării mărcilor (Clasificarea de la Nisa), care îi ajută pe utilizatori să clasifice corect
produsele şi serviciile atunci când depun o cerere de înregistrare a unei mărci. Clasificarea de la Nisa
este împărţită în 45 de clase de produse (clasele de la 1 la 34) şi servicii (clasele de la 35 la 45).
TMclass are patru opţiuni principale:

Căutare termen – puteţi căuta descrieri (termeni) în legătură cu produsele şi serviciile şi
puteţi afla în ce clase se încadrează acestea înainte de a solicita protecţia mărcii.
Verificare listă termeni - puteţi verifica dacă o listă de produse şi servicii într-o anumită limbă
apare în baza de date a unui oficiu participant.
Traducere termen - pentru orice cuvânt pe care îl introduceţi, puteţi găsi termeni de
clasificare a produselor şi serviciilor care conţin acel cuvânt, în limba pe care o alegeţi.
Traducere listă termeni - puteţi găsi termenii echivalenţi într-o altă limbă UE pentru o
anumită listă de descrieri (termeni) de produse şi servicii.
Astfel, TMclass permite utilizatorilor să găsească sau să traducă termenii echivalenţi pentru produse
şi servicii în toate cele 43 de limbi disponibile (inclusiv limba română).
Cu această ultimă extindere, numărul total al oficiilor naționale și regionale de proprietate
intelectuală participante la TMclass se ridică la 66.
Integrarea AGEPI este un rezultat al colaborării Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate
Intelectuală cu partenerii săi internaționali.
TMclass este diponibil gratuit, online, pentru toti utilizatorii, la următoarea adresă:
http://euipo.europa.eu/ec2/?lang=ro [1].
Informaţia privind utilizarea instrumentului TMclass poate fi vizualizată la următoarea adresă:
http://euipo.europa.eu/ec2/static/html/help-ro.html [2]

[3]
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