
LISTA CLASELOR ÔI A SUBCLASELOR, 
CU NOTE EXPLICATIVE

MenÛiuni cu caracter general

(a) Titlurile claselor si subclaselor ofer| indicaÛii generale asupra domeniului c|ruia îi
aparÛin produsele. TotuÕi, unele produse se pot regasi în mai multe clase. De
aceea este recomandabil| consultarea listei alfabetice pentru a sti sigur clasificarea
diverselor produse.

(b) Notele explicative cu privire la o clas| nu sunt reluate Õi în subclasa la care acestea
se refer|. Este deci recomandabil ca ele s| fie consultate atunci când se studiaz|
notele referitoare la subclase.

(c) În principiu, produsele sunt clasificate mai întâi în funcÛie de destinaÛia lor Õi apoi, în
m|sura în care este posibil, în funcÛie de obiectul pe care îl reprezint|. Aceast|
clasificare secundar| este facultativ|.

(d) În cazul în care, pentru produsele care reprezint| p|rÛi componente  ale altor
produse, nu este prev|zut| o clasificare special|, aceste produse sunt incluse in
aceeaÕi clas| Õi subclas| ca Õi produsul în alc|tuirea c|ruia intr|, dac|, în mod
normal, ele nu pot fi utilizate pentru alte scopuri.

(e) Produsele combinate multifuncÛionale, cu excepÛia pieselor de mobilier combinate
multifuncÛionale, sunt  incluse in toate clasele Õi subclasele care corespund
fiec|reia dintre destinaÛiile pentru care au fost proiectate.



CLASA 1

Produse alimentare
  Not| :

(a) Cuprinde în aceeaÕi m|sur|, produse alimentare pentru folosinÛ| uman|, pentru
animale Õi produse dietetice.

(b) Nu cuprinde ambalaje (Cl. 9).

01-01 Produse de brut|rie, biscuiÛi, produse de patiserie, paste f|inoase Õi alte
produse din cereale, ciocolat|, produse de cofet|rie, îngheÛat|;

01-02 Fructe Õi legume;

01-03 Brânzeturi, unt Õi înlocuitori de unt,  alte produse lactate;

01-04 Produse din carne, mezeluri Õi peÕte;

01-05 [vacant|]

01-06 Hran| pentru animale;

01-99 Diverse.

CLASA 2

Articole de îmbr|c|minte Õi mercerie
  Not|  : Nu sunt cuprinse articolele de îmbr|c|minte pentru p|puÕi (Cl. 21-01), echipamente

speciale de protecÛie împotriva focului, pentru prevenirea accidentelor sau de salvare
(Cl. 29), haine pentru animale (Cl. 30-01).

02-01 Lenjerie de corp, corsete, sutiene, îmbr|c|minte de noapte
  Not|  :

(a) Cuprinde corsetele ortopedice si lenjeria de corp.
(b) Nu cuprinde lenjerie de pat, feÛe de mas|, cuverturi (Cl. 6-13).

02-02 Îmbr|c|minte
  Not|  :

(a) Cuprinde bl|nuri, costume de baie Õi de sport Õi ortopedice,cu exceptia celor indicate
la (b).

(b) Nu cuprinde lenjerie de corp (Cl. 2-01), nici articolele vestimentare incluse in clasele
2-03, 2-04,   2-05 sau 2-06.

02-03 Articole pentru acoperirea capului
  Not|  : Cuprinde toate genurile de articole pentru acoperirea capului, pentru b|rbaÛi, femei Õi

copii.

02-04 Înc|lÛ|minte, ciorapi Õi Õosete
  Not|  : Cuprinde înc|lÛ|minte special| de sport, de exemplu înc|lÛ|minte pentru fotbal, schi,

hochei pe gheaÛ|, pantofi si ciorapi ortopedici, ca Õi ciorapi-pantalon, jambiere si alte
articole vestimentare pentru picioare.

02-05 Cravate,  fulare, eÕarfe si batiste
  Not|  : Cuprinde toate accesoriile vestimentare “plate”.

02-06 M|nuÕi
  Not|  : Cuprinde m|nuÕile chirurgicale Õi m|nuÕile de protecÛie din cauciuc sau din material

plastic pentru menaj, pentru diverse meserii si pentru sport.

02-07 Mercerie si accesorii vestimentare
  Not|  :



(a) Cuprinde nasturi, copci pentru îmbr|c|minte, pentru p|l|rii Õi pentru înc|lÛ|minte,
Õireturi, ace Õi articole pentru croitorie, tricotaj sau broderie, accesorii vestimentare
de exemplu centuri, jartiere, bretele.

(b) Nu cuprinde fire si fibre (Cl.5-01), articole de pasmanterie (Cl. 5-04), maÕini de
cusut, de tricotat sau de brodat (Cl. 15-06), truse de croitorie (Cl.3-01).

02-99 Diverse

CLASA 3

Articole de voiaj, etuiuri, umbrele Õi obiecte personale necuprinse în alte clase

03-01 Cufere, valize, serviete, poÕete, port-cheiuri, etuiuri adaptate conÛinutului lor,
portofele Õi articole similare
  Not|: Nu cuprinde obiecte care servesc la transportul marfurilor (Cl.9), etuiuri pentru

trabucuri sau Ûigarete (Cl. 27-06).

03-02 [vacant|]

03-03 Umbrele, parasolare, umbreluÛe de soare si bastoane

03-04 Evantaie

03-99 Diverse

CLASA 4
Perii

04-01 Perii, pensule Õi m|turi pentru cur|Ûenie
  Not|  : Nu cuprinde periile de haine (Cl. 04-02)

04-02 Perii si pensule pentru toalet|, perii pentru haine Õi înc|lÛ|minte
  Not|  : Prin “perii de toalet|” se înÛeleg perii pentru îngrijire corporal|, de exemplu: pentru

p|r, unghii sau dinÛi.

04-03 Perii pentru maÕini
  Not|  : Prin “perii pentru maÕini” se înÛeleg periile care fac parte din maÕini sau vehicule

speciale.

04-04 Perii Õi pensule pentru pictat sau zugr|vit, pensule pentru buc|t|rie

04-99 Diverse

CLASA 5

Articole textile neconfecÛionate, materiale din fibre sintetice sau naturale
  Not|:

(a) Cuprinde toate articolele textile sau similare vândute la metru Õi neconfecÛionate.
(b) Nu cuprinde articole confecÛionate (Cl.2 sau 6).

05-01 Fire
  Nota  :

(a) Cuprinde firele si ata.
(b) Nu cuprinde sfoara si franghia (Cl. 09-06).

05-02 Dantel|

05-03 Broderie

05-04 Panglici, Õnururi Õi alte articole de pasmanterie



05-05 Úes|turi 
  Not|  : Cuprinde Ûes|turi Õi materiale Ûesute, tricotate sau fabricate în alt mod, foi de cort,

pâsl| Õi Ûes|turi tip loden.

05-06 Materiale sintetice sau naturale sub form| de foaie
  Not|  :

(a) Cuprinde foi a c|ror ornamentaÛie în plan sau a c|ror textur| este singura
caracteristic|, în special materiale de acoperire, de exemplu tapet, linoleum Õi folii
de plastic autoadezive, folii de ambalaj Õi hârtie sub form| de suluri, cu exceptia
celor indicate la lit. (b)

(b) Nu cuprinde hârtia de scris, nici chiar sub form| de sul (Cl. 19-01), nici foile utilizate
ca elemente de construcÛie, cum sunt panourile murale Õi lambriurile (Cl. 25-01).

05-99 Diverse

CLASA 6

Mobilier
  Note  :

(a) Mobilierul combinat care cuprinde elemente caracteristice mai multor subclase este
clasificat în clasa 6-05.

(b) Garniturile de mobil|, în m|sura în care pot fi considerate un singur model, sunt
clasificate în clasa 6-05.

(c) Nu cuprinde articole textile neconfecÛionate (Cl.5).

06-01 Mobilier de Õezut
  Note  :

             (a) Cuprinde toate tipurile de mobilier de Õezut, chiar Õi pe cele care permit utilizarea în
poziÛia întins, de exemplu b|nci, divanuri, b|nci pentru saun| Õi canapele.

                        (b)       Cuprinde scaune pentru autovehicule.

06-02 Paturi
  Note  :

(a)         Cuprinde somiere pentru paturi.
(b)         Nu cuprinde mobilier de Õezut utilizabil în poziÛia întins (Cl. 6-01), de exemplu b|nci,

divanuri,                                        b|nci pentru saun| Õi canapele.  

06-03 Mese Õi piese de mobilier similare

06-04 Mobilier pentru depozitare
  Not|  : Cuprinde dulapuri, mobilier cu sertare sau compartimente Õi rafturi.

Cuprinde sicrie, garnituri interioare pentru sicrie Õi urne funerare.

06-05 Mobilier combinat

06-06 Alte piese de mobilier si componente

06-07 Oglinzi si rame
  Not|  : Nu cuprinde oglinzile care Ûin de alte clase (v. Lista alfabetic|).

06-08 UmeraÕe
  Not|  : Este vorba despre umeraÕe pentru ag|Ûat hainele.

06-09 Saltele si perne

06-10 Perdele si storuri de interior

06-11 Covoare, Õterg|toare pentru picioare Õi carpete

06-12 Tapiserii

06-13 P|turi, lenjerie de uz casnic Õi de mas|
  Nota  : Cuprinde cuverturi pentru mobil|, de pat Õi de mas|.

06-99 Diverse



CLASA 7

Articole de menaj necuprinse în alte clase
  Note  :

(a) Cuprinde aparatele si ustensilele de menaj operate manual, chiar dac| sunt
acÛionate de un motor.

(b) Nu cuprinde maÕinile Õi aparatele pentru prepararea hranei sau a b|uturilor (Cl. 31).

07-01 Vesel| Õi sticl|rie
  Note  :

(a) Cuprinde vesel| din orice material, inclusiv vesel| din hârtie sau carton.
(b) Nu cuprinde ustensile Õi recipiente pentru g|tit, cum sunt cratiÛele din sticl| sau 

ceramic| (Cl.7-02), nici vaze sau ghivece de flori Õi nici obiecte de vesel| sau
sticl|rie  pur ornamentale (Cl. 11-02).

07-02 Aparate, ustensile Õi recipiente pentru g|tit

07-03 Tacâmuri (cuÛite, furculiÛe, linguri)

07-04 Dispozitive Õi ustensile manuale pentru prepararea alimentelor Õi a b|uturilor
  Not|  : Nu cuprinde aparatele si ustensilele din Cl. 7-02 Õi 31.

07-05 Fiare de c|lcat Õi ustensile pentru sp|lat, cur|Ûat sau uscat
  Not|: Nu cuprinde aparatele electrocasnice care servesc la sp|lat, cur|Ûat sau uscat  

(Cl. 15-05).

07-06 Alte ustensile pentru mas|

07-07 Alte recipiente de uz casnic

07-08 Accesorii pentru Õemineuri

07-99 Diverse

CLASA 8

Unelte Õi articole de fier|rie
  Note  :

(a) Cuprinde unelte operate manual, chiar dac| forÛa muscular| este înlocuit| printr-o
forÛ| mecanic|, de exemplu: maÕini de g|urit electrice Õi ferastraie mecanice.

(b) Nu cuprinde maÕini sau maÕini-unelte(Cl. 15 sau 31).

08-01 Unelte Õi instrumente pentru g|urit, frezat sau s|pat

08-02 Ciocane, unelte Õi instrumente similare

08-03 Unelte si scule de t|iat
  Note:

(a) Cuprinde unelte si scule de debitat.
(b) Nu cuprinde cuÛite de mas| (Cl.7-03), unelte Õi instrumente de t|iat utilizable în

bucatarie (Cl. 31), sau în chirurgie (Cl. 24-02).

08-04 ÔurubelniÛe, unelte Õi scule similare

08-05 Alte unelte Õi scule
  Not|  : Cuprinde unelte Õi scule care nu sunt clasificate, sau care nu trebuie clasificate în

alte subclase sau clase.

08-06 Mânere, clanÛe Õi balamale

08-07 Dispozitive de închidere sau blocare

08-08 Mijloace de fixare, de susÛinere sau de montare, necuprinse în alte clase
  Note  :

(a) Cuprinde cuie, Õuruburi, buloane Õi piuliÛe
(b) Nu sunt cuprinse articole de fixare destinate obiectelor vestimentare (Cl.2-07) sau

podoabelor (Cl. 11-01), nici articole de fixare utilizate în activitatea de birou (Cl. 19-
02).

08-09 Articole metalice pentru uÕi, ferestre, mobilier Õi alte articole similare



08-10 Rasteluri pentru biciclete Õi motociclete

08-99 Diverse
  Not|  : Cuprinde cabluri neelectrice, indiferent de materialul de fabricaÛie.

CLASA 9

Ambalaje Õi recipiente pentru transportul sau manipularea m|rfurilor

09-01 Sticle, flacoane, borcane, damigene, recipiente prev|zute cu sisteme sub presiune
  Note  :

(a) Prin “borcane” se înÛeleg recipiente care servesc drept ambalaj.
(b) Nu cuprinde vasele considerate vesela (Cl.7-01), nici ghivecele de flori (Cl. 11- 02).

09-02 Cutii metalice pentru b|uturi, bidoane Õi butoaie

09-03 Cutii, l|zi, containere, cutii de conserve
  Not|  : Cuprinde Õi containere transbordabile.

09-04 CoÕuri Õi l|zi

09-05 Pungi, s|culeÛi, tuburi Õi capsule
  Note  :

(a) Cuprinde pungi sau s|culeÛi din plastic, cu sau f|r| mâner sau dispozitiv de
închidere.

(b) Prin “capsule” se înÛeleg capsulele utilizate ca ambalaj.

09-06 Frânghii Õi materiale de cercuit

09-07 Mijloace de închidere Õi accesorii
  Note  :

(a) Nu cuprinde decât mijloace de închidere pentru ambalaje.
(b) Prin “accesorii” se înÛeleg în special dopuri de turnare Õi de dozare Õi atomizoare

detaÕabile.
09-08 Crapodine Õi platforme pentru autoînc|rc|toare cu furc|

09-09 Pubele Õi containere de gunoi Õi suporturi pentru acestea

09-99 Diverse

CLASA 10

Ceasuri Õi alte instrumente de m|sur|, control sau semnalizare
  Not|  : Cuprinde Õi instrumentele care funcÛioneaza cu electricitate.

10-01 Ceasuri Õi deÕtept|toare

10-02 Ceasuri portabile Õi ceasuri de mân|

10-03 Alte instrumente pentru m|surarea timpului
  Not|: Cuprinde Õi aparatele de m|surat timpul cum sunt parcometrele, avertizoare cu

sonerie utilizate în buc|t|rie Õi aparate similare.

10-04 Alte instrumente, aparate Õi dispozitive de m|surare
  Note  :

(a) Cuprinde instrumente, aparate Õi dispozitive pentru m|surarea temperaturii,
presiunii, greut|Ûii, lungimii, volumului, m|rimilor electrice.

(b) Nu cuprinde exponometre (Cl. 16-05).

10-05 Instrumente, aparate Õi dispozitive de control, siguranÛ| Õi testare
  Not|  : Cuprinde avertizoarele de incendiu sau de efracÛie ca Õi diferite tipuri de detectoare.

10-06 Aparate Õi dispozitive de semnalizare
  Not|  : Nu cuprinde dispozitive de iluminat sau de semnalizare pentru vehicule (Cl. 26-06).

10-07 Carcase, cadrane, ace indicatoare Õi alte piese Õi accesorii pentru instrumentele de m|sur|,
control Õi semnalizare.
  Nota  : Prin “carcase” se înÛeleg carcasele ceasurilor de mân|, ale orologiilor Õi toate

carcasele care fac parte integrant| din instrumentele al c|ror mecanism îl
protejeaz|, dar nu Õi etuiurile (Cl.3-01 sau dac| este vorba de ambalaje Cl.9-03). 



10-99 Diverse

CLASA 11

Obiecte ornamentale

11-01 Bijuterii
  Not| :

(a) Cuprinde Õi bijuterii-fantezie Õi im itaÛii.
(b) Nu cuprinde ceasuri (Cl. 10-02).

11-02 Bibelouri, decoraÛiuni pentru mas|, Õemineu sau murale, vaze Õi ghivece de flori.
  Nota  : Cuprinde Õi sculpturi, inclusiv sculptur| cinetic| Õi statui.

11-03 Medalii Õi insigne

11-04 Flori, fructe Õi plante artificiale

11-05 Steaguri Õi decoraÛiuni festive
  Note  :

(a) Cuprinde Õi ghirlande, steguleÛe Õi decoraÛiuni pentru pomul de Cr|ciun.
(b) Nu cuprinde lumân|ri (Cl. 26-04).

CLASA 12

Mijloace de transport Õi de ridicat
  Note  : 

(a) Cuprinde toate vehiculele: terestre, navale, aeriene, spaÛiale sau altele.
(b) Cuprinde p|rÛi, echipamente Õi accesorii care nu exist| decât în legatur| cu un

vehicul Õi care nu pot fi repartizate în alte clase; aceste p|rÛi, echipamente si
accesorii pentru vehicule vor fi repartizate în subclasa vehiculului corespunz|tor sau
în subclasa 12-16 dac| sunt comune mai multor vehicule care sunt incluse în
subclase diferite.

(c) Nu cuprinde în principiu, p|rÛile, echipamentele Õi accesoriile pentru vehicule care
pot fi clasificate într-o alt| clas|; aceste p|rÛi, echipamente Õi accesorii vor fi
cuprinse în aceeaÕi clas| cu produsele de aceeaÕi natur|, adic| cele care au
aceeaÕi funcÛie. Astfel, covoarele sau covoraÕele pentru automobile vor fi clasificate
la covoare (Cl.6-11), motoarele electrice pentru vehicule vor fi cuprinse în clasa 13-
01 iar motoarele neelectrice pentru vehicule, în clasa 15-01 (la fel Õi piesele acestor
motoare); farurile automobilelor vor fi clasificate împreun| cu articolele de iluminat
(Cl. 26-06).

(d) Nu cuprinde machete de vehicule (Cl. 21-01).

12-01 Vehicule cu tracÛiune animal|

12-02 Roabe, c|rucioare

12-03 Locomotive Õi material rulant pentru calea ferat| Õi orice alte vehicule pe Õine

12-04 Teleferice, telescaune Õi teleschiuri

12-05 Elevatoare Õi dispozitive de ridicat pentru înc|rcare sau transport
  Not|  : Cuprinde ascensoare, elevatoare, macarale, c|rucioare-elevatoare Õi benzi

transportoare

12-06 Vapoare Õi b|rci

12-07 Aparate de zbor Õi vehicule spaÛiale

12-08 Automobile, autobuze Õi camioane
  Not|: Cuprinde Õi ambulanÛe Õi maÕini frigorifice.

12-09 Tractoare

12-10 Remorci de vehicule rutiere
  Not|  : Cuprinde Õi rulote.

12-11 Biciclete Õi motociclete



12-12 C|rucioare pentru copii, c|rucioare pentru invalizi, t|rgi
  Note  :

(a) Prin “c|rucioare pentru copii” se înÛeleg c|rucioarele în care se transport| copii.
(b) Nu cuprinde c|rucioarele pentru copii dac| este vorba despre juc|rii (Cl. 21-01).

12-13 Vehicule de uz special
  Note:

(a) Nu cuprinde decât vehiculele care nu sunt în  mod special destinate transportului, de
exemplu: maÕini de cur|Ûat str|zile, de stropit, maÕini de pompieri, maÕini de cur|Ûat
z|pada Õi maÕini de depanare.

(b) Nu cuprinde maÕinile agricole cu caracter mixt (Cl. 15-03), nici maÕinile auto-
propulsate pentru construcÛii sau geniu civil (Cl. 15-04).

12-14 Alte vehicule
  Not|  : Cuprinde Õi s|niile Õi vehiculele pe pern| de aer.

12-15 Cauciucuri Õi lanÛuri antiderapante pentru vehicule

12-16 Componente, echipamente Õi accesorii pentru vehicule, necuprinse în alte clase Õi subclase

12-99 Diverse

CLASA 13

Aparate de producere, distribuÛie sau transformare a energiei electrice
  Note  :

(a) Nu cuprinde decât aparatele care produc, distribuie sau transform| curentul electric.
(b) Cuprinde Õi motoarele electrice.
(c) Nu cuprinde aparatele care funcÛioneaz| cu energie electric|, de exemplu: ceasuri

electrice    (Cl. 10-02), sau aparate pentru m|surarea curentului electric (Cl. 10-04).

13-01 Generatoare Õi motoare
  Not|  : Cuprinde motoare electrice pentru vehicule

13-02 Transformatoare, redresoare, baterii electrice Õi acumulatoare

13-03 Echipament pentru distribuÛia sau comanda curentului electric
  Not|  : Cuprinde conductoare, întrerup|toare Õi tablouri de comand|.

13-99 Diverse

CLASA 14

Echipamente de înregistrare, de telecomunicaÛii Õi de prelucrare a datelor

14-01 Echipamente de înregistrare sau de reproducere a sunetelor sau a imaginilor
  Not|  : Nu cuprinde aparate pentru fotografiat sau cinema (Cl. 16).

14-02 Echipamente de prelucrare a datelor Õi aparate Õi dispozitive periferice

14-03 Echipamente de telecomunicaÛii Õi de telecomand| f|r| fir, radioamplificatoare
  Not|  : Cuprinde aparate de telegrafie, de telefonie, de televiziune, de radio Õi

teleimprimatoare.
14-04 Ecrane de afiÕare Õi pictograme

14-99 Diverse

CLASA 15

MaÕini necuprinse în alte clase

15-01 Motoare
  Note  :

(a) Cuprinde motoare neelectrice pentru vehicule.
(b) Nu cuprinde motoarele electrice (Cl. 13).

15-02 Pompe Õi compresoare
  Not|  : Nu cuprinde pompele de mân| sau de picior (Cl. 8-05) sau pompele de incendiu (Cl.

29-01).



15-03 MaÕini agricole
  Note  :

(a) Cuprinde Õi pluguri Õi maÕini mixte care sunt în acelaÕi timp maÕini Õi vehicule, de
exemplu: combine agricole autoportante (secerat si balotat)

(b) Nu cuprinde unelte manuale (Cl.8).

15-04 MaÕini pentru construcÛii
  Note:

(a) Cuprinde maÕinile utilizate pentru geniu civil, ca Õi maÕinile autopropulsate, de
exemplu: excavatoarele, betonierele si dragele.

(b) Nu cuprinde aparatele de ridicat Õi macaralele (Cl.12-05).

15-05 MaÕini de sp|lat, cur|Ûat sau uscat
  Note  :

(a) Cuprinde aparatele Õi maÕinile pentru tratarea lenjeriei Õi a hainelor, cum sunt
aparatele  de c|lcat sau calandrare.

(b) Cuprinde maÕini de sp|lat Õi uscat vesela Õi instalaÛii industriale pentru uscare.

15-06 MaÕini textile, maÕini de cusut, de tricotat Õi de brodat, inclusiv componentele acestora

15-07 Utilaje Õi aparate frigorifice
  Note  :

(a) Cuprinde aparate casnice de refrigerare.
(b) Nu cuprinde vagoane frigorifice (Cl. 12-03), nici maÕini frigorifice (rutiere) (Cl. 12-08).

15-08 [vacant|]

15-09 MaÕini-unelte, maÕini de Õlefuit, maÕini pentru turn|torie
  Not|  : Nu cuprinde maÕini pentru industria minier|, maÕinile de foraj Õi separatoarele de

materiale (Cl.15-99).

15-99 Diverse

CLASA 16

Articole fotografice, cinematografice Õi optice
  Not|  : Nu cuprinde l|mpi pentru fotografiere sau filmare (Cl. 26-05).

16-01 Aparate de fotografiat sau de filmat

16-02 Aparate de proiecÛie Õi de vizualizare

16-03 Aparate de fotocopiat sau de m|rit
  Not|  : Cuprinde Õi aparatele pentru microfilmat Õi aparatele de redare a microfilmelor, de

asemenea aparatele de birou numite “de fotocopiat’, care utilizeaz| alte procedee
decât fotografierea (in special procedee termice sau magnetice).

16-04 Aparate Õi instrumente pentru developare

16-05 Accesorii
  Not|  : Cuprinde filtre pentru aparate foto, exponometre, trepiede, bliÛuri.

16-06 Articole optice
  Note  :

(a) Cuprinde ochelari, lunete, microscoape.
(b) Nu cuprinde instrumente de m|sur| care conÛin dispozitive optice (Cl. 10-04).

16-99 Diverse

CLASA 17

Instrumente muzicale
  Not|  : Nu cuprinde truse de instrumente muzicale (Cl.3-01), nici aparatele de înregistrare

sau de reproducere a sunetelor (Cl. 14-01).

17-01 Instrumente cu clape
  Not|  : Cuprinde orgi, electronice sau nu, acordeoane Õi piane, mecanice sau de alt fel.

17-02 Instrumente de suflat
  Nota  : Nu cuprinde orgi, armonii Õi acordeoane (Cl. 17-01).

17-03 Instrumente cu coarde



17-04 Instrumente de percuÛie

17-05 Instrumente mecanice
  Note  :

(a) Cuprinde cutii muzicale
(b) Nu cuprinde instrumente mecanice cu clape (Cl. 17-01).

17-99 Diverse

CLASA 18

MaÕini de tip|rit Õi maÕini de birou

18-01 MaÕini de scris sau de calculat
  Not|: Nu cuprinde computerele Õi alte aparate incluse în clasa 14-02.

18-02 MaÕini de tip|rit
  Note :

(a) Cuprinde maÕini de cules, maÕini Õi aparate de stereotipie, maÕini tipografice,
celelalte maÕini de reprodus, de exmplu: maÕini de multiplicat, maÕini de tip|rit ofset,
ca Õi maÕinile de adresat, de francat sau de anulat.

(b) Nu cuprinde maÕinile de fotocopiat (Cl. 16-03).

18-03 Caractere Õi semne tipografice

18-04 MaÕini de legat c|rÛi, maÕini de broÕat, maÕini de t|iat hârtie
  Not|  : Cuprinde Õi maÕini Õi dispozitive pentru t|iat hârtia, similare ghilotinelor

18-99 Diverse

CLASA 19

Papet|rie, articole de birou, materiale pentru activit|Ûi artistice Õi didactice

19-01 Hârtie de scris, c|rÛi poÕtale Õi pentru diferite ocazii
  Not|  : Cuprinde hârtie de orice tip, în sens larg, care serveÕte pentru scris, desen, pictur|,

imprimat, de exemplu: calc, indigo, hârtie de ziar, plicuri, felicitari Õi c|rÛi poÕtale
ilustrate, inclusiv felicitari muzicale.

19-02 Articole de birou
  Note  :

(a) Cuprinde Õi obiecte utilizate în serviciile de casierie, de exemplu dispozitive
compartimentate pentru p|strarea monedelor .

(b) Anumite obiecte de birou vor fi clasificate în alte clase sau subclase, de exemplu:
mobilierul de birou în clasa 6, maÕinile Õi aparatele de birou în clasele 14-02, 16-03,
18-01, 18-02 sau 18-04, sau articolele pentru scris în clasele 19-01 sau 19-06 (v.
Lista alfabetic|).

19-03 Calendare
  Not|  : Nu cuprinde agendele (Cl. 19-04).

19-04 C|rÛi, caiete Õi alte obiecte cu aspect similar
  Not|  : Cuprinde coperte de carte, supracoperte, elemente de leg|torie, albume, agende Õi

alte obiecte asem|n|toare.

19-05 [vacant|]

19-06 Materiale Õi instrumente pentru scris de mân|, pentru desen, pictur|, sculptur|, gravur| sau
pentru alte tehnici artistice
  Not|  : Nu cuprinde pensulele (Cl.4-04), nici planÕetele de desen sau accesoriile fixate pe

aceste planÕete (Cl.6-03), nici hârtia de scris (Cl. 19-01).

19-07 Material didactic
  Not|  :

(a) Cuprinde h|rÛi de toate felurile, globuri terestre Õi planetarii.
(b) Nu cuprinde aparate audio-video pentru înv|Û|mânt (Cl. 14-01).

19-08 Alte materiale tip|rite
  Nota  : Cuprinde materiale publicitare tip|rite.

19-99 Diverse



CLASA 20

Echipamente pentru vânzare Õi publicitate, semne indicatoare

20-01 Automate de vânzare 

20-02 Echipamente de expunere Õi vânzare
  Not|  : Nu cuprinde articole de mobilier (Cl.6).

20-03 Indicatoare, firme Õi dispozitive publicitare
  Not|  :

(a) Cuprinde firme, dispozitive publicitare luminoase si mobile.
(b) Nu cuprinde ambalaje (Cl. 9), nici dispozitive de semnalizare (Cl. 10-06).

20-99 Diverse

CLASA 21

Jocuri, juc|rii, corturi Õi articole de sport

21-01 Jocuri Õi juc|rii
  Note  :

(a) Cuprinde Õi machete.
(b) Nu cuprinde juc|rii pentru animale (Cl. 30-99).

21-02 Aparate Õi echipament pentru gimnastic| sau sport
  Note  :

(a) Cuprinde , ca articole de sport, aparatele Õi echipamentele necesare în practicarea
diverselor sporturi Õi care în mod normal nu au alt| destinaÛie, de exemplu: mingile
de fotbal, schiurile, rachetele de tenis, dar nu cuprinde celelalte obiecte care pot fi de
asemenea utilizate pentru practicarea unuia sau a altuia dintre aceste sporturi.

(b) Cuprinde, cu rezerva indicata la lit. (a), aparatele de antrenament, ca Õi aparatele Õi
echipamentele necesare pentru jocuri practicate în aer liber.

(c) Nu sunt cuprinse costumele de sport (Cl. 2), nici s|niuÛele sau s|niile (Cl. 12-14)

21-03 Alte articole pentru distracÛii Õi amuzament
  Note  :

(a) Cuprinde Õi c|luÕei pentru parcuri de distracÛii Õi automate pentru jocuri de noroc.
(b) Nu cuprinde jocurile Õi juc|riile (Cl. 21-01), nici celelalte articole clasificate în clasele

21-01 sau 21-02.

21-04 Corturi Õi accesorii 
  Note  :

(a) Cuprinde stâlpi, Û|ruÕi Õi alte accesorii similare.
(b) Nu cuprinde celelalte articole de camping incluse în diferite alte clase, în funcÛie de

natura lor: scaunele (Cl.6-01), mesele (Cl.6-03), farfuriile (Cl.7-01) Õi rulotele (Cl. 12-
10).

21-99 Diverse

CLASA 22

Arme, articole pirotehnice, articole pentru vân|toare, pescuit Õi combaterea
d|un|torilor

22-01 Arme cu proiectil

22-02 Alte arme

22-03 MuniÛie, rachete Õi articole pirotehnice

22-04 Úinte Õi accesorii
  Not|  : Cuprinde Õi dispozitivele speciale pentru activarea Ûintelor mobile.

22-05 Articole pentru vân|toare Õi pescuit
  Not|  : Nu cuprinde articole vestimentare (Cl.2) sau arme (Cl. 22-01 sau 22-02).

22-06 Capcane, articole pentru combaterea d|un|torilor



22-99 Diverse

CLASA 23

InstalaÛii de distribuÛie a fluidelor, instalaÛii sanitare, de înc|lzire, de ventilaÛie
Õi condiÛionare a aerului, combustibili solizi

23-01 InstalaÛii de distribuÛie a fluidelor
  Not|  : Cuprinde conductele Õi robinetele.

23-02 InstalaÛii sanitare
  Not|  :

(a) Cuprinde c|zi, duÕuri, chiuvete, saune, w.c.-uri, blocuri sanitare si accesorii sanitare
necuprinse in alte clase.

(b) Nu cuprinde conductele sau robinetele (Cl. 23-01).

23-03 Echipamente de înc|lzire

23-04 InstalaÛii de ventilaÛie Õi climatizare

23-05 Combustibili solizi

23-99 Diverse

CLASA 24

Echipament medical Õi de laborator
  Not|  : Prin “echipament medical” se înÛelege deopotriv| echipamentul chirurgical,

stomatologic Õi pentru medicin| veterinar|.

24-01 Aparatur| Õi echipament pentru cabinete medicale, spitale sau laboratoare

24-02 Instrumente medicale, instrumente Õi ustensile de laborator
  Not|  : Cuprinde numai instrumentele manuale.

24-03 Proteze

24-04 Materiale pentru pansat Õi îngrijiri medicale
  Not|  : Cuprinde Õi pansamentele absorbante.

24-99 Diverse

CLASA 25

ConstrucÛii Õi elemente de construcÛie

25-01 Materiale de construcÛie
  Not|  : Cuprinde c|r|mizi, grinzi, elemente profilate, Ûigl|, pl|ci ceramice, Õi panouri.

25-02 Elemente de construcÛie prefabricate sau preasamblate
  Note:

(a) Cuprinde ferestre, uÕi, storuri exterioare, pereÛi desp|rÛitori Õi grilaje.
(b) Nu cuprinde sc|rile (Cl. 25-04).

25-03 Case, garaje Õi alte construcÛii

25-04 Sc|ri, sc|ri mobile Õi schele

25-99 Diverse

CLASA 26

Dispozitive de iluminat

26-01 SfeÕnice Õi candelabre

26-02 Lanterne Õi felinare



26-03 Dispozitive de iluminat public
  Not|  : Cuprinde l|mpi de exterior, aparate pentru iluminarea scenei Õi proiectoare.

26-04 Surse de  lumin|, electrice sau neelectrice
  Not|: Cuprinde becuri pentru l|mpi electrice, pl|ci Õi tuburi de iluminat, lumânari

26-05 L|mpi, l|mpi cu picior, candelabre, dispozitive de iluminat de perete Õi de tavan, abajururi,
reflectoare, proiectoare fotografice sau cinematografice

26-06 Dispozitive de iluminat pentru vehicule

26-99 Diverse

CLASA 27

Tutun Õi articole pentru fum|tori

27-01 Tutun, Ûig|ri de foi Õi Ûigarete

27-02 Pipe, portÛigarete pentru Ûigarete Õi Ûig|ri de foi

27-03 Scrumiere

27-04 Chibrituri

27-05 Brichete

27-06 Tabachere pentru Ûig|ri de foi Õi Ûigarete, recipiente Õi pungi pentru tutun
  Not|  : Nu cuprinde ambalaje (Cl.9).

27-99 Diverse

CLASA 28

Produse farmaceutice sau cosmetice, articole de toalet| Õi instrumente
corespunz|toare

28-01 Produse farmaceutice
  Note  :

(a) Cuprinde Õi produsele pentru animale
(b) Nu cuprinde articole de pansat (Cl. 24-04).
(c) Cuprinde Õi produse chimice sub form| de caÕete, capsule, tablete, pastile Õi

comprimate.

28-02 Produse cosmetice
  Not|  : Cuprinde Õi produsele pentru animale.

28-03 Articole de toalet| Õi echipamente pentru saloanele de frumusete
  Not| : 

(a) Cuprinde aparatele de ras, aparatele Õi dispozitivele pentru masaj, epilat Õi coafat.
(b) Nu cuprinde periile de toalet| Õi pensulele pentru machiaj (Cl. 4-02), nici articolele si

echipamentele pentru animale (Cl. 30-99).

28-04 Peruci, b|rbi Õi must|Ûi false

28-99 Diverse

CLASA 29

Dispozitive Õi echipamente de combatere a incendiilor, de prevenire a
accidentelor sau de salvare

29-01 Dispozitive Õi echipamente de combatere a incendiilor
  Note  : 

(a) Cuprinde Õi extinctoare de incendiu.
(b) Nu cuprinde maÕinile de pompieri (vehicule) (Cl. 12-13), furtunurile de incendiu Õi

capetele acestora (Cl. 23-01).



29-02 Dispozitive Õi echipamente pentru prevenirea accidentelor sau pentru salvare, necuprinse în
alte clase
  Not|  :

(a) Cuprinde Õi dispozitivele Õi echipamentele destinate animalelor.
(b) Nu cuprinde c|Õti (Cl.2-03) Õi nici costumele de protecÛie împotriva accidentelor (Cl.

2-02; 2-04 sau 2-06).
29-99 Diverse

CLASA 30

Articole pentru îngrijirea sau întreÛinerea animalelor
  Not|  : Nu cuprinde produsele alimentare pentru animale (Cl.1), nici produsele farmaceutice

sau cosmetice pentru animale (Cl. 28-01 sau 28-02).

30-01 Îmbr|c|minte pentru animale

30-02 Úarcuri, colivii, cuÕti Õi ad|posturi similare
  Not|  : Nu cuprinde construcÛii (Cl. 25)

30-03 Dispozitive pentru hr|nit Õi ad|pat

30-04 Ôel|rie
  Not|  : Cuprinde Õi zg|rzi pentru animale.

30-05 Bice Õi str|mur|ri

30-06 AÕternuturi Õi cuibare

30-07 Stinghii Õi alte accesorii pentru cuÕti

30-08 Dispozitive de marcat, însemne Õi piedici

30-09 Stâlpi pentru legarea animalelor

30-99 Diverse

CLASA 31

MaÕini Õi aparate pentru prepararea hranei sau a b|uturilor, necuprinse în alte
clase

  Not|  : Nu cuprinde ustensile, instrumente Õi aparate manuale care au ca scop prepararea
sau servirea hranei sau a b|uturilor (Cl.7).

31-00 MaÕini Õi aparate pentru prepararea mânc|rurilor sau a b|uturilor, necuprinse în alte clase

CLASA 32

Simboluri grafice Õi logo-uri, motive decorative pentru suprafeÛe, ornamentaÛii
.

32-00 Simboluri grafice Õi logo-uri, motive decorative pentru suprafeÛe, ornamentaÛii
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