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Aspectele privind aplicarea CIPS 

în scopul înregistrării mărcilor: 

clasa 35 

Victoria Pulbere,  

Șef-adjunct Direcția mărci și design industrial 

Telefon: 022 400 544 

E-mail: victoria.pulbere@agepi.gov.md 
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Clasificarea de la Nisa 

      Clasificarea produselor şi serviciilor pentru care 
se solicită înregistrarea mărcii se realizează în 
conformitate cu Aranjamentul de la Nisa privind 
clasificarea internaţională a produselor şi 
serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. 
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Titlurile 
claselor  

descriu în termeni 
foarte generali 

natura produselor 
şi serviciilor 

conţinute în fiecare 
dintre cele 34 de 

clase de produse şi 
11 clase de servicii. 

Note 
explicative 

descriu tipul de 
produse sau 

servicii incluse şi, 
în unele cazuri, 

tipul de produse 
neincluse într-o 

clasă.  

Lista 
alfabetică 
prezintă produse 

specifice şi o serie 
de servicii în 

ordine alfabetică, 
în fiecare caz 
indicând clasa 

corespunzătoare.   
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Clasificarea de la Nisa 
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https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/  

Nice Classification - OMPI 

https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/
https://www.wipo.int/classifications/nice/nclpub/en/fr/
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http://agepi.gov.md/ro/trademarks/classifications 
 

Clasificarea de la Nisa 

http://agepi.gov.md/ro/trademarks/classifications
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TMclass – EUIPO  
http://euipo.europa.eu/ec2/?lang=ro 

 

TMclass tutorial: 

https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3383 

http://euipo.europa.eu/ec2/?lang=ro
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3383
https://euipo.europa.eu/knowledge/course/view.php?id=3383
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Madrid Goods & Services Manager - OMPI  
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35. Publicitate; managementul, organizarea şi 
administrarea afacerilor comerciale; lucrări de birou.  
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Clasa 35   NCL(11-2021) 

Lista alfabetică a clasei 35 conţine – 146 termeni 
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Nota explicativă 

Clasa 35 include în principal servicii prestate de persoane sau 

organizaţii în special cu scopul de a:  

 

1. ajuta în ceea ce priveşte funcţionarea sau managementul unei 

întreprinderi comerciale, sau 

 

 2. ajuta la managementul afacerilor sau la îndeplinirea funcţiilor 

comerciale ale unei întreprinderi industriale sau comerciale;  

 

precum şi serviciile prestate de către firmele de publicitate care se 

ocupă în principal de comunicări publice, declaraţii sau anunţuri 

prin toate mijloacele de difuzare şi cu privire la toate tipurile de 

bunuri sau servicii.  
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Această Clasă include, în special: 

 -  strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri, cu excepţia transportului 

acestora, permiţând clienţilor să vadă şi să cumpere în mod convenabil aceste bunuri; astfel de servicii pot 

fi furnizate prin intermediul magazinelor de vânzare cu amănuntul, al punctelor de vânzare cu ridicata, 

prin intermediul automatelor pentru vânzarea de produse, al cataloagelor cu comandă prin poştă sau prin 

mijloace electronice, de exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de tip teleshopping; 

- servicii publicitare, de marketing și promoționale, de exemplu, distribuirea de mostre, dezvoltarea de 

concepte publicitare, scrierea și publicarea de texte publicitare; 

- aranjarea vitrinelor pentru magazine; 

- servicii de relații publice; 

- producția de programe tip teleshopping; 

- organizare de târguri și expoziții cu scop comercial sau publicitar; 

- optimizarea motoarelor de căutare pentru promovarea vânzărilor; 

- servicii de asistență comercială, de exemplu, recrutarea de personal, negocierea de contracte 

comerciale pentru alții, analiza prețului de cost, servicii de agenții de import-export; 

- servicii de administrare referitoare la tranzacții comerciale și evidențe financiare, de exemplu, 
contabilitate, întocmirea extraselor de conturi, audit comercial și financiar, evaluări de afaceri, întocmirea 
si depunerea declarațiilor fiscale. 
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Nota explicativă 



www.agepi.gov.md 

Această Clasă nu include, în special: 

 - servicii financiare, de exemplu, analiză financiară, management financiar, 
sponsorizare financiară (Cl. 36);  

- managementul proprietăților imobiliare (Cl. 36);  

- servicii de brokeraj de acțiuni (Cl. 36);  

- logistică de transport (Cl. 39);  

- audit energetic (Cl. 42);  

- design grafic pentru materiale promoționale (Cl. 42); 

 - servicii juridice cu privire la negocierea contractelor pentru alții (Cl. 45);  

- licențierea drepturilor de proprietate intelectuală, administrarea juridică a 
licențelor, managementul drepturilor de autor (Cl. 45);  

- înregistrarea numelor de domenii (Cl. 45).  
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Nota explicativă 
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   Marca înregistrată pentru rezumatul claselor de 
produse şi/sau servicii ale Clasificării de la Nisa va 
beneficia de protecţie pentru toate produsele şi/sau 
serviciile din clasa respectivă. 

Marca înregistrată 

   Marca înregistrată pentru o parte din produsele şi/sau 
serviciile unei clase va beneficia de protecţie în limitele 
acestor produse şi/sau servicii. 

Conform pct. 128, 129 din Regulamentului privind procedura de 

depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor 
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Principiul specialităţii şi 
teritorialităţii mărcilor. 

MD 

FR 
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34 ... 

TUTUN-CTC S.A 

 Institutul Muncii S.R.L. 

41, 43… 

 

  

  FARMEC S.A. 

  03 …  

 KVINT, societate pe acţiuni 

de tip închis, fabrică de vinuri 

şi coniacuri din Tiraspol 

   33... 

Principiul specialităţii  

TUTUN-CTC S.A. 

   …35... 
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Întrebări?   

Împreună transformăm ideile în business! 


