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TITLURILE CLASELOR 

 
PRODUSE 

 
 
Clasa 1    Produse chimice pentru utilizare în industrie, ştiinţe şi fotografie, 

precum şi în agricultură, horticultură şi silvicultură; răşini articificiale 
neprelucrate, materiale plastice neprelucrate; compoziţii pentru 
stingerea şi prevenirea incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea 
metalelor; substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor de animale; 
adezivi pentru utilizare în industrie; chituri şi alte materiale de umplere; 
compost, bălegar, îngrăşăminte; preparate biologice pentru utilizare în 
industrie şi ştiinţe.  

 
Clasa 2    Vopsele, vernisuri şi lacuri; produse pentru prevenirea coroziunii şi a 

deteriorării lemnului; coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, 
marcare şi gravare; răşini naturale în stare brută; metale sub formă de 
folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă.  

 
Clasa 3  Preparate cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale; pastă de dinţi 

nemedicinală; parfumuri, uleiuri esenţiale; preparate de albire şi alte 
substanţe de spălare; preparate de curăţare, lustruire, degresare şi 
abrazive.  

 
Clasa 4  Uleiuri industriale şi unsori, ceară; lubrifianţi; compoziţii pentru 

absorbţia, umezirea şi legarea prafului; combustibili şi surse de iluminat; 
lumânări şi fitile pentru iluminat.  

 
Clasa 5  Preparate farmaceutice, medicale şi veterinare; preparate sanitare 

pentru scopuri medicale; substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru 
scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru sugari; suplimente 
dietetice de uz uman şi veterinar; plasturi, materiale de pansat; 
materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; 
dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor; fungicide, 
erbicide.  

 
Clasa 6  Metale comune şi aliaje ale acestora, minereuri; materiale metalice 

pentru structuri şi construcţii; construcţii metalice transportabile; cabluri 
şi fire neelectrice din metal comun; fierărie, articole mici din armătură 
metalică; containere din metal pentru depozitare sau transport; seifuri.  

  
Clasa 7  Maşini, maşini-unelte; unelte acţionate electric; motoare, cu excepţia 

celor pentru vehiculele terestre; cuplaje şi componente de transmisie, 
cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; unelte agricole, altele decât 
uneltele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare 
automate.  

 
Clasa 8  Unelte şi ustensile de mână, acţionate manual; tacâmuri; arme de 

mână, cu excepţia armelor de foc; aparate de ras.  



 
Clasa 9  Aparate şi instrumente ştiinţifice, de cercetare,  navigaţie, topografie, 

fotografie, cinematografie, audiovizuale, optică, cântărire, măsurare, 
semnalizare, detectare, testare, inspectare, salvare şi învăţare; aparate 
şi instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea, 
acumularea,  reglementarea sau controlul distribuţiei sau utilizării 
energiei electrice; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea,reproducerea sau procesarea sunetului,  imaginii sau 
datelor; suporturi de date stocate sau descărcabile, software pentru 
computere, suporturi de stocare digitale sau analog; mecanisme pentru 
aparate care funcţionează cu fise; case de marcat; dispozitive de 
calculat; computere și dispozitive periferice pentru computere; costume 
pentru scufundări; măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru 
scufundări, cleşti de nas pentru scufundări sau înot, mănuşi pentru 
scufundări, aparate de respirat pentru înot subacvatic; dispozitive pentru 
stingerea incendiilor. 

 
Clasa 10  Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; 

membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice; materiale de sutură; 
dispozitive terapeutice şi de asistenţă adaptate pentru persoanele cu 
handicap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole pentru 
sugari; aparate, dispozitive şi articole pentru activitate sexuală.  
  

 
Clasa 11  Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, de răcire, de producere a 

aburului, de gătit, , de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz 
sanitar.  

 
Clasa 12  Vehicule; aparate de deplasare pe uscat, în aer sau pe apă. 
  
Clasa 13  Arme de foc; muniţie şi proiectile; explozivi; artificii.  
 
Clasa 14  Metale preţioase şi aliaje ale acestora; bijuterii, pietre preţioase şi                      

semipreţioase; ceasornice şi instrumente pentru măsurarea timpului.  
 
 
Clasa 15     Instrumente muzicale, pupitre pentru note şi pupitre pentru instrumente 

muzicale;    baghete pentru dirijori.                                    
Clasa 16  
  Hârtie şi carton; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; articole de 

papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; adezivi pentru papetărie sau 
de uz casnic; materiale de desen şi materiale pentru artişti; pensule; 
materiale didactice şi educative; folii de plastic pentru documente, folii 
şi pungi pentru ambalat şi împachetat; caractere tipografice, forme de 
tipar.  

 
Clasa 17  
  Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică, neprelucrate şi 

semiprelucrate, şi înlocuitori pentru toate aceste materiale; materiale 
plastice şi răşini în formă extrudată pentru utilizare în fabricare; 



materiale de etanşare, umplere şi izolare; ţevi, tuburi şi furtunuri 
flexibile, nemetalice.  

 
Clasa 18  
  Piele şi imitaţii de piele; piei de animale şi piei brute; bagaje şi genţi de 

transport; umbrele de ploaie şi de soare; bastoane; bice, harnaşament 
şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi îmbrăcăminte pentru animale.  

 
Clasa 19  
   Materiale, nemetalice, pentru clădiri şi construcţii; ţevi rigide cu 

excepția celor de metal pentru construcţii; asfalt, smoală şi bitum; 
construcţii nemetalice transportabile; monumente, nemetalice.  

 
 
Clasa 20  
  Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri; containere, nemetalice, pentru 

depozitare sau transport; os neprelucrat sau semiprelucrat, corn, os de 
balenă sau sidef; scoici; spumă de mare; chihlimbar.  

 
 
 
 
Clasa 21  
  Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie; vase de gătit şi 

articole pentru masă, cu excepţia furculiţelor, cuţitelor şi lingurilor; 
piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; materiale pentru perii; 
articole de curăţare; sticlă neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia 
sticlei pentru construcţii; sticlărie, porţelan şi lut.  

 
Clasa 22  
  Frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; copertine din materiale textile 

sau sintetice; vele; saci pentru transportul si depozitarea materialelor în 
vrac; materiale de căptuşire, amortizare şi de umplutură, cu excepţia 
hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor plastice; materiale 
textile fibroase brute şi înlocuitori ai acestora. 

  
Clasa 23  

Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele textile. 
  
Clasa 24  
  Textile şi înlocuitori pentru textile; lenjerie de uz casnic; perdele din 

material textil sau plastic. 
  
Clasa 25  

Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea capului. 
 

  
Clasa 26  



  Dantelă, şnur şi broderie,produse de mercerie, panglici şi  funde; 
nasturi, copci de tip moş şi babă, ace şi ace cu gămălie; flori artificiale; 
decoraţiuni pentru păr; păr fals.  

 
Clasa 27  
  Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli, 

linoleumuri şi alte materiale pentru acoperirea pardoselilor existente; 
carpete agăţate pe pereţi (nu din materiale textile).  

 
Clasa 28  
  Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment; aparate pentru jocuri video; 

articole de gimnastică şi de sport; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.  
 
Clasa 29  
  Carne, peşte, păsări de curte şi vânat; extracte din carne; fructe şi 

legume conservate, congelate, uscate şi coapte; jeleuri, gemuri, 
compoturi; ouă; lapte, brânză, unt, iaurt şi alte produse lactate; uleiuri 
şi grăsimi alimentare.  

 
Clasa 30  
  Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială; orez, paste şi tăiţei; tapioca şi 

sago; făină şi preparate din cereale; pâine, produse de patiserie şi 
produse de cofetărie; ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte glazuri 
comestibile; zahăr, miere, melasă; drojdie, praf de copt; sare, 
condimente, mirodenii, ierburi conservate;; oţet, sosuri şi alte 
condimente;; gheaţă (apă îngheţată).  

 
Clasa 31  
  Produse agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere brute şi 

neprocesate; grăunţe şi seminţe brute şi neprocesate; fructe şi legume 
proaspete, ierburi proaspete; plante şi flori naturale; bulbi, puieţi şi 
seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; 
malţ.  

 
 
 
 
  
Clasa 32 Bere; băuturi non-alcoolice; ape minerale şi gazoase băuturi din fructe 

şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru 
fabricarea băuturilor.  

 
Clasa 33  

Băuturi alcoolice cu excepţia berii; preparate alcoolice pentru 
fabricarea băuturilor  

 
Clasa 34        Tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi trabucuri; ţigări electronice 

şi vaporizatoare orale pentru fumători; articole pentru fumători; 
chibrituri. 

  



             
SERVICII 

 
 
Clasa 35    Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrări 

de birou.  
 
Clasa 36    Asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare. 
  
Clasa 37    Construcţii de clădiri; reparaţii; servicii de instalaţii. 
  
Clasa 38    Telecomunicaţii.  
 
Clasa 39    Transport; ambalarea şi depozitarea bunurilor; organizarea de călătorii. 
 
Clasa 40   Tratarea materialelor.  
 
Clasa 41    Educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi 

culturale.  
 
Clasa 42   Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de cercetare şi proiectare în 

legătură cu acestea; analize industriale şi servicii de cercetare 
industrială; proiectarea şi dezvoltarea de componente hardware şi 
software ale calculatorului.  

 
Clasa 43   Servicii de furnizare de alimente şi băuturi; cazare temporară.  
 
Clasa 44   Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de îngrijire sanitară şi de 

înfrumuseţare pentru persoane şi animale; servicii de agricultură, 
horticultură şi silvicultură.  

 
Clasa 45   Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia fizică a bunurilor 

materiale  şi a persoanelor; servicii personale şi sociale prestate de 
terţi pentru a satisface nevoile persoanelor. 
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CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 

2019 
Lista Claselor cu Notele 

Explicative 
 
 

Clasa 1 
 

Produse chimice pentru utilizare în industrie, ştiinţe şi fotografie, precum şi în agricultură, 
horticultură şi silvicultură; răşini articificiale neprelucrate, materiale plastice neprelucrate; 
compoziţii pentru stingerea şi prevenirea incendiilor; preparate pentru călirea şi lipirea 
metalelor; substanţe pentru tăbăcirea pieilor şi a blănurilor de animale; adezivi pentru utilizare 
în industrie; chituri şi alte materiale de umplere; compost, bălegar, îngrăşăminte; preparate 
biologice pentru utilizare în industrie şi ştiinţe. 

 
Notă explicativă 

 
Clasa 1 include în principal produse chimice pentru utilizare în industrie, ştiinţe şi 
agricultură, inclusiv cele care intră în compoziţia produselor care aparţin altor clase. 

 
Această Clasă include, înspecial: 

- hârtie fotosensibilizată; 
- compoziţii de reparare a anvelopelor; 
- sare pentru conservat, cu excepţia celei pentru conservat alimente; 
- anumiţi aditivi pentru utilizare în industria alimentară, de exemplu, pectină, lecitină, enzime şi 
conservanţi chimici; 
- anumite ingrediente pentru utilizare în fabricarea produselor cosmetic şi farmaceutice, 
de exemplu vitamine, conservanţi şi antioxidanţi; 

- anumite materiale de filtrare, de exemplu, substanţe minerale, substanţe vegetale şi 
materiale ceramice sub formă de particule. 

 
Această Clasă nu include, în special: 

- răşini naturale neprelucrate (Cl. 2), răşini semiprelucrate (Cl. 17); 
- preparate chimice pentru scopuri medicale sau veterinare (Cl. 5); 
- fungicide, erbicide şi preparate pentru distrugerea dăunătorilor (Cl. 5); 
- adezivi pentru papetărie sau de uz casnic (Cl. 16); 
- sare pentru conversarea alimentelor (Cl. 30); 
- gunoi de grajd amestecat cu paie (Cl. 31). 
- fitile adaptate pentru soblele cu ulei (Cl.11) şi pentru brichete  

 
 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

010008 Acetat de celuloză, neprelucrat 

010007 Acetaţi [chimicale] * 

010010 Anhidridă acetică 
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010011 Acetonă 

010012 Acetilenă 

010013 Tetraclorură de acetilenă 

010016 Compoziţii chimice rezistente la acid 

010014 Acizi* 
010251 Apă acidulată pentru încărcarea bateriilor / apă acidulată pentru încărcarea 

010461 Răşini acrilice, neprelucrate 

010018 Actiniu 

010025 Cărbune activ / cărbune activat 
010019 Aditivi, produse chimice pentru fluide de foraj / aditivi chimici pentru fluide de 

foraj 

010020 Aditivi, produse chimice pentru carburanţi / aditivi chimici pentru carburanţi 

010308 Aditivi, produse chimice pentru insecticide / aditivi chimici pentru insecticide 

010309 Aditivi, produse chimice pentru fungicide / aditivi chimici pentru fungicide 

010022 Adezivi preparate pentru bandaje chirurgicale 

010002 Adezivi pentru scopuri industriale 

010028 Adezivi pentru postere publicitare 

010203 Adezivi pentru afişe / adezivi pentru tapet 

010573 Adezivi pentru plăci cermice 

010690 Adjuvanţi, alţii decât pentru scopuri medicale sau veterinare 

010029 Agar-agar 
010030 Aglutinanţi pentru beton 

010031 Produse chimice pentru agricultură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor, 
insecticidelor şi paraziticidelor 

010036 Hârtie cu albumină 

010033 Albumină [brută, animală sau vegetală] 

010040 Alcool* 
010042 Aldehide* 

010564 Alginaţi pentru scopuri industriale 

010669 Alginaţi  pentru industria alimentară 

010037 Alcalii 
010559 Ioduri alcaline pentru scopuri industriale 

010560 Metale alcaline 

010039 Metale alcalino-pământoase 

010562 Alcaloizi* 
010052 Alaun 

010046 Alumină 
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010047 Alaun de aluminiu 

010048 Hidraţi de aluminiu 

010049 Silicaţi de aluminiu 

010050 Clorură de aluminiu 

010051 Iodură de aluminiu 

010565 Acetat de aluminiu * 
010054 Americiu 

010061 Amoniac* 

010063 Alaun de amoniu 

010558 Amoniac [alcalii volatile] pentru scopuri industriale / alcalii volatile [amoniac] 
pentru scopuri industriale 

010060 Săruri amoniacale 

010062 Aldehidă de amoniu 

010567 Săruri de amoniu 

010700 Nitrat de amoniu 

010064 Acetat de amil 
010065 Alcool amilic 

010067 Anihidride 

010066 Amoniac anhidru 

010068 Cărbune animal 
010069 Albumină animală [materie primă] 

010165 Preparate pe bază de cărbune animal 
010568 Cărbune animal 
010710 Bălegar de origine animală 

010393 Preparate pentru maleabilizarea metalului 

010070 Acid antranilic 

010645 Preparate anti-fierbere pentru agenţii de răcire pentru motoare 

010006 Soluţii anti-spumare pentru baterii / soluţii anti-spumare pentru acumulatori 

010073 Agenţi anti-crustă 

010071 Substanţe antidetonante  pentru motoarele cu ardere internă 

010571 Preparate anti-germinare pentru legume 

010523 Substanţe chimice anti-mătuire pentru geamuri 

010072 Antigel 
010074 Antimoniu 

010075 Oxid de antimoniu 

010076 Sulfură de antimoniu 

010693 Antioxidanţi pentru utilizare în fabricare 
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010694 Antioxidanţi pentru utilizare în fabricarea produselor cosmetice 

010695 Antioxidanţi pentru utilizare în fabricarea produselor farmaceutice 

010696 Antioxidanţi pentru utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare 

010260 Produse de antistatizare, altele decât cele pentru scopuri casnice 

010082 Argon 

010084 Arsenic 

010085 Acid arsenios 

010607 Îndulcitori artificiali [preparate chimice] 

010086 Astatiniu 

010004 Lichide auxiliare folosite cu substanţe abrazive 

010594 Preparate bacteriere, altele decât cele de uz medical sau veterinar 

010009 Preparate bacteriologice pentru acetificare 

010595 Preparate bacteriologice, altele decât cele de uz medical sau veterinar 

010101 Bariu 

010104 Compuşi de bariu 

010574 Sulfat de bariu 

010102 Oxid de bariu 

010103 Hârtie baritată 

010495 Baritină 

010106 Baze [preparate chimice] 

010126 Galat bazic de bismut 

010208 Mordant pentru prepararea pieilor/ preparare, cu excepţia uleiurilor, pentru piei 

010108 Bauxită 

010619 Produse de conservare a berii 
010121 Produse de decantare şi conservare a berii 
010109 Bentonită 

010111 Derivaţi din benzen 

010713 Benzen 

010110 Acizi pe bază de benzen 
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010112 Acid benzoic 

010113 Sulfamidă benzoică 

010714 Benzen 

010115 Berkeliu 

010578 Bicarbonat de sodiu pentru scopuri farmaceutice 

010118 Biclorură de etan 

010119 Bicromat de potasiu 

010120 Bicromat de sodiu 

010122 Catalizatori biochimici 
010579 Preparate biologice, altele decât pentru scopuri medicale sau veterinare 

010658 Culturi de ţesuturi biologice, altele decât pentru scopuri medicale sau veterinare 

010334 Clei pentru prins păsări 
010125 Bismut 
010494 Subnitrat de bismut pentru scopuri chimice 

010168 Cărbune animal (de sânge) 
010225 Vitriol albastru / sulfat de cupru [vitriol albastru] 

010432 Hârtie pentru schiţe 

010434 Pânză pentru schiţe 

010167 Cărbune animal (negru de oase) 
010134 Borax 

010135 Acid boric pentru scopuri industriale 

010315 Lichid de frână 

010137 Preparate de lipire 

010583 Fondante de lipire 

010381 Conservanţi pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor 

010585 Brom pentru scopuri chimice 

010460 Produse secundare rezultate din procesarea cerealelor pentru scopuri industriale 

010163 Cesiu 

010488 Sodă calcinată 

010141 Cianamidă de calciu [îngrăşământ] 

010152 Carbid de calciu 
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010510 Săruri de calciu 

010142 Californiu 

010709 Calomel [clorură mercuroasă] 

010638 Camfor, pentru scopuri industriale 

010151 Carbid 

010586 Carboliniu pentru protecţia plantelor 

010148 Carbon 

010149 Sulfură de carbon 

010166 Carbon pentru filtre 

010528 Tetraclorură de carbon 

010597 Negru de fum pentru scopuri industriale 

010146 Carbonaţi 
010150 Acid carbonic 

010357 Hidraţi de carbon 

010591 Cazeină pentru scopuri industriale 

010677 Cazeină pentru industria alimentară 

010153 Casiopeiu [luteţiu] / luteţiu [casiopeiu] 

010154 Catalizatori 
010139 Catechu 

010038 Alcalii caustice 

010490 Sodă caustică pentru scopuri industriale 

010489 Caustice pentru scopuri industriale 

010155 Celuloză 

010590 Esteri de celuloză pentru scopuri industriale 

010592 Derivaţi de celuloză [chimici] 

010593 Eteri de celuloză pentru scopuri industriale 

010158 Ciment [metalurgie] 

010170 Adeziv tip ciment pentru încălţăminte 

010194 Ciment pentru repararea obiectelor sparte 

010196 Conservanţi pentru ciment, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor 

010195 Produse chimice pe bază de ciment rezistente la apă, cu excepţia vopselurilor 
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010160 Glazură pentru ceramică 

010621 Materiale ceramice sub formă de particule, pentru utilizare ca mijloace de filtrare 

010646 Compuşi ceramici pentru aglutinare [granule şi pulberi] 

010161 Ceriu 

010015 Preparate chimice de condensare 

010044 Substanţe chimice pentru conservarea alimentelor 

010045 Preparate chimice pentru facilitarea alierii metalelor 

010177 Preparate chimice pentru scopuri ştiinţifice, altele decât pentru uz medical sau 
veterinar 

010178 Reactivi chimici, alţii decât pentru scopuri medicale sau veterinare 

010181 Substanţe chimice pentru analize în laborator, altele decât pentru scopuri medicale 
sau veterinare / preparate chimice pentru analize în laborator, altele decât pentru 
scopuri medicale sau veterinare 

010211 Preparate chimice de uz fotografic 

010317 Preparate chimice pentru afumarea cărnii 

010395 Preparate chimice pentru protecţia împotriva mucegaiului 

010404 Preparate chimice pentru prevenirea mălurii / preparate chimice pentru prevenirea 
tăciunelui

010639 Intensificatori chimici pentru hârtie 

010640 Intensificatori chimici pentru cauciuc 

010654 Aditivi chimici pentru uleiuri 

010708 Învelişuri chimice pentru lentile oftalmice 

010107 Produse chimice, cu excepţia pigmenţilor, pentru fabricarea emailului 

010505 Produse chimice pentru uz în silvicultură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor, 
insecticidelor şi paraziticidelor

010575 Produse chimice pentru fabricarea vopselelor 

010679 Produse chimice pentru fabricarea pigmenţilor 

010174 Substanţe chimice pentru curăţarea coşurilor 
010182 Cloraţi 
010554 Cloruri 
010183 Clor 
010186 Acid colic 

010187 Cromaţi 
010188 Alaun de crom 

010190 Săruri de crom 
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010191 Acid cromic 

010477 Săruri de crom 

010189 Oxid de crom 

010598 Film cinematografic, sensibilizat dar neexpus / filme cinematografice, sensibilizate 
dar neexpuse 

010199 Acid citric pentru scopuri industriale 

010254 Preparate de clarificare / preparate de purificare 

010169 Preparate pentru economisirea cărbunelui 
010599 Oxid de cobalt pentru scopuri industriale 

010688 Colagen pentru scopuri industriale 

010206 Colodiu* 

010570 Produse chimice pentru colorare- strălucire pentru scopuri industriale 

010001 Preparate combustibile [aditivi chimici la combustibilul de motor] 

010622 Compost 
010117 Produse pentru conservarea betonului, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor 

010116 Produse chimice de aerisire a betonului 
010138 Produse chimice pentru prevenirea condensului 
010647 Agenţi de răcire pentru vehicule cu motor 

010214 Preparate corozive 

010219 Cremă de tartru pentru scopuri chimice 

010667 Cremă de tartru pentru industria alimentară 

010668 Pastă de tartru pentru scopuri industriale 

010602 Creozot pentru pentru scopuri chimice 

010220 Aldehidă crotonică 

010221 Preparate criogenice 

010596 Culturi de microorganisme, altele decât cele pentru uz medical sau veterinar 

010226 Curiu 

010215 Preparate pentru finisarea produselor din piele 

010216 Preparate pentru finisarea pielilor 

010228 Cianuri [prusiaţi] / prusiaţi 
010227 Soluţii pentru cianotipie 

010230 Cimen 
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010617 Produse chimice pentru izolarea împotriva umezelii, cu excepţia vopselurilor, 
pentru zidărie 

010580 Decoloranţi pentru scopuri industriale / preparate de albire [decoloranţi] pentru 
scopuri industriale 

010236 Exfolianţi 
 

010231 
Preparate de degresare pentru utilizare în procesele de fabricaţie / preparate 
pentru îndepărtarea grăsimii pentru utilizare în procesele de fabricaţie 

010239 Preparate de deshidratare pentru scopuri industriale 

010635 Produse pentru îndepărtarea calcarului, altele decât cele pentru scopuri casnice
010021 Aditivi detergenţi pentru benzină / aditivi detergenţi pentru carburant 

010241 Detergenţi pentru utilizare  în procesele de fabricaţie 

010242 Dextrină [măsură] 

010243 Preparate de diagnosticare, altele decât pentru scopuri medicale sau veterinare 

010244 Diastază pentru scopuri industriale 

010632 Pământ de diatomee (diatomit) 
010245 Hârtie diazo 

010240 Dezincrustanţi 
010605 Dispersii de materiale plastice 

010582 Preparate pentru distilarea alcoolului de lemn 

010247 Apă distilată 

010248 Dolomit pentru scopuri industriale 

010136 Noroi de foraj 
010333 Gheaţă carbonică [dioxid de carbon] 

010250 Disprosiu 

010650 Geluri de electroforeză 

010609 Emolienţi pentru scopuri industriale 

010268 Emulgatori 
010265 Produse chimice pentru decolorarea emailului 
010089 Produse chimice pentru decarbonizarea motorului / preparate chimice pentru 

decarbonizarea motorului 

010272 Preparate enzimatice pentru scopuri industriale 

010660 Preparate enzimatice pentru industria alimentară 

010273 Enzime pentru scopuri industriale 

010661 Enzime pentru industria alimentară 
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010274 Răşini epoxidice, neprelucrate 

010276 Erbiu 

010279 Esteri* 
010280 Etan 

010281 Eteri* 
010041 Alcool etilic 

010282 Eter etilic 

010287 Europiu 

010652 Argilă expandată pentru creşterea hidroponică a plantelor [subtrat] 

010339 Produse chimice pentru albirea grăsimilor 
010340 Acizi graşi 
010291 Fermenţi pentru scopuri chimice 

010159 Fermiu 

010229 Ferocianuri 
010292 Tablă ferotipie [fotografie] 

010271 Îngrăşăminte 

010293 Preparate îngrăşăminte 

010296 Preparate de filtrare pentru industria băuturilor 

010610 Materiale de filtrare a plasticelor neprocesate 

010611 Materiale de filtrare a substanţelor chimice 

010612 Materiale de filtrare asubstanţelor minerale 

010613 Materiale de filtrare a substanţelor vegetale 

010017 Preparate de finisare utilizate în producţia de oţel 

010288 Agenţi de stingere a incendiilor 
010294 Preparate ignifuge 

010659 Fertizatori pentru hrana peştilor 
010180 Elemente chimice fisionabile 

010297 Material fisionabil pentru energia nucleară 

010097 Băi de fixare [fotogafie] 

010298 Soluţii de fixare [fotogafie] 

010256 Preparate lumină de magneziu 
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010703 Flavonoide [compuşi fenolici] pentru scopuri industriale 

010587 Floculanţi 
010289 Făină pentru scopuri industriale 

010209 Conservaţi pentru făină 

010299 Făini de sulf pentru scopuri chimice 

010197 Fluide pentru circuitele hidraulice/ lichide pentru circuitele hidraulice 
010302 Fluor 
010303 Compuşi de fluor 
010310 Acid formic 

010311 Aldehidă formică pentru scopuri chimice 

010306 Lianţi utilizaţi în turnătorie 

010307 Preparate de formare utilizate în turnătorie 

010467 Nisip de turnătorie 

010314 Franciu 

010087 Combustibil pentru reactoarele nucleare 

010257 Preparate de economisire a combustibilului 
010525 Pământul lui Fuller utilizat în industria textilă 

010312 Preparate de împâslire pentru utilizare în industria textilă 

010313 Preparate de împâslire 

010318 Gadoliniu 

010320 Acid galic pentru fabricarea cernelii 

010321 Galliu 

010319 Nucă galică 

010323 Acid galotanic 

010098 Băi de galvanizare / băi pentru galvanizare 

010324 Preparate pentru galvanizare 

010325 Gambir 
010275 Preparate de purificare a gazului / preparate pentru purificarea gazului 
010329 Gelatină pentru scopuri fotografice 

010330 Gelatină pentru scopuri industriale 

010656 Gene de seminţe pentru producţia agricolă 
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010332 Getter [substanţe chimic active] 

010386 Produse chimice pentru sablarea sticlei 
010521 Produse chimice pentru colorarea sticlei 
010651 Chit 
010614 Glucoză pentru scopuri industriale 

010662 Glucoză pentru industria alimentară 

010335 Glucozide 

010600 Clei pentru scopuri industriale 

010683 Acid glutamic pentru scopuri industriale 

010615 Clei [lipici], altul decât papetărie sau de uz casnic 

010670 Gluten pentru industria alimentară 

010671 Gluten pentru scopuri industriale 
 

010079 
Preparate cleioase pentru altoirea arborilor / preparate cleioase pentru formarea 
arborilor / preparate cu clei pentru formarea arborilor / preparate cu clei pentru 
altoirea arborilor 

010336 Gliceride 

010252 Glicerină pentru scopuri industriale 

010283 Glicol eter 

010337 Glicol 
010409 Săruri de aur 
010198 Ceară de altoire pentru arbori 

010341 Mastic de altoire pentru arbori 

010715 Grafen 

010305 Grafit pentru scopuri industriale 

010342 Guano 

010024 Gumă tragacantă pentru scopuri industriale 

010078 Gumă arabică pentru scopuri industriale 

010234 Solvenţi gumă / preparate de degumare 

010616 Gume [adezivi] pentru scopuri industriale 

010343 Gurjum balsam pentru utilizare în fabricarea lacurilor 

010716 Gips pentru utilizare ca îngrăşământ 

010717 Nanopudre pentru scopuri industriale  

010718 Dendrimer pe bază de polimeri pentru utilizare în fabricarea capsulelor pentru 
farmaceutice. 

010719  Preparate chimice pentru prevenirea bolilor care afectează cerealele. 

010249 Preparate de întărire a metalului 
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010253 Apă grea 

010344 Heliu 

010345 Holmiu 

010346 Hormoni pentru accelerarea coacerii fructelor 

010347 Produse chimice pentru horticultură, cu excepţia fungicidelor, erbicidelor, 
insecticidelor şi paraziticidelor 

010355 Humus 

010641 Humus strat superior 

010356 Hidraţi 
010358 Hidrazină 

010184 Hidrocloruri 
010185 Acid clorhidric 

010304 Acid fluorhidric 

010359 Hidrogen 

010414 Peroxid de hidrogen pentru scopuri industriale 

010360 Hipoclorit de sodiu 

010361 Hiposulfiţi 
010176 Produse chimice industriale 

010367 Acid iodic 

010365 Iod pentru scopuri chimice 

010368 Iod pentru scopuri industriale 

010034 Albumină iodată 

010366 Săruri iodate 

010255 Schimbători de ioni [produse chimice] 

010290 Săruri de fier 
010618 Ihtiocol, altul decât pentru papetărie, sau de uz casnic sau alimentar 

010369 Izotopi pentru scopuri industriale 

010140 Kainit 
010370 Caolin / argilă china / lut china 

010164 Cetone 

010371 Kieselgur 
010372 Kripton 
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010373 Acid lactic 

010672 Lactoză pentru industria alimentară 

010673 Lactoză pentru scopuri industriale 

010674 Lactoză [neprelucrată] 

010316 Negru de fum pentru scopuri industriale 

010375 Lantan 

010083 Arseniat de plumb 

010440 Arcetat de plumb 

010441 Oxid de plumb 

010222 Cleiuri de piele 

010223 Produse chimice pentru prepararea pieilor 
010224 Substanţe chimice pentru impregnarea pieilor 
010175 Substanţe chimice pentru recondiţionarea pieilor 
010364 Substanţe chimice pentru impermeabilizarea pieilor 
010588 Lecitină [materie primă] 

010663 Lecitină pentru industria alimentară 

010664 Lecitină pentru scopuri industriale 

010171 Acetat de calciu 

010172 Carbonat de calciu 

010173 Clorură de calciu 

010301 Substanţe pentru întărirea calcarului 
010500 Lichide pentru eliminarea sulfaţilor din baterii/ lichide pentru eliminarea sulfaţilor din 

acumulatori 

010378 Litiu [oxid de litiu] 

010379 Litiu 

010419 Hârtie de turnesol 
010527 Argilă grasă 

010382 Magnezit 
010147 Carbonat de magneziu 

010383 Clorură de magneziu 

010642 Lichid magnetic pentru scopuri industriale 

010035 Albumină de malţ 
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010384 Manganat 
010124 Dioxid de mangan 

010385 Coajă de mangrove pentru scopuri industriale 

010380 Conservanţi pentru zidărie, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor 

010192 Chit pentru articolele din piele 

010193 Chit pentru anvelope 

010545 Agenţi de frăgezire a cărnii, pentru scopuri industriale 

010389 Oxid mercuric 

010387 Mercur 
010388 Săruri de mercur 
010390 Metaloizi 
010394 Metan 

010284 Metil-eter 

010576 Metil-benzol 

010577 Metil-benzen 

010680 Preparate de microorganisme, altele decât cele de uz medical sau veterinar 

010374 Fermenţi de lapte pentru scopuri chimice 

010675 Fermenţi de lapte pentru industria alimentară 

010676 Fermenţi de lapte pentru scopuri industriale 

010396 Acizi minerali 
010179 Materiale de moderare pentru reactoare nucleare 

010127 Preparate de umectare [umezire] pentru utilizare la albire / preparate de umectare 
pentru utilizare la albire 

010398 Preparate de umectare [umezire] pentru utilizare la vopsire / preparate de umectare
pentru utilizare la vopsire 

010530 Preparate de umectare [umezire] pentru utilizare în industria textilă/ preparate de 
umectare pentru utilizare în industria textilă 

010633 Mordanţi pentru metale 

010237 Produse de demulare pentru matriţe 

010200 Produse de limpezire a mustului 
010399 Naftalină 

010400 Neodim 

010401 Neon 

010402 Neptuniu 
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010416 Hârtie nitrată 

010572 Nitraţi 
010095 Acid azotic 

010092 Nitrogen 

010094 Îngrăşăminte azotate 

010093 Protoxid de azot 
010096 Bactericide oenologice [preparate chimice folosite la fabricarea vinului] 

010352 Dispersanţi pentru ulei 
010655 Ulei de chiment [chit] 

010353 Produse chimice pentru albirea uleiurilor 
010354 Produse chimice pentru purificarea uleiurilor 
010233 Produse chimice pentru separarea uleiurilor 
010348 Uleiuri pentru conservarea alimentelor 

010349 Uleiuri pentru prepararea pieilor în timpul fabricării 

010350 Uleiuri pentru tăbăcirea pieilor 

010601 Uleiuri pentru finisarea pieilor 

010407 Acid oleic 

010408 Olivină [mineral silicat] 

010262 Agenţi de opacifiere pentru emailuri 

010263 Agenţi de opacifiere pentru sticlă 

010686 Digestat organic [îngrăşământ] 

010411 Oxalaţi 
010412 Acid oxalic 

010413 Oxigen pentru scopuri industriale 

010415 Clorură de paladiu 

010156 Pulpă de hârtie 

010649 Paste de umplere pentru repararea caroseriei auto / paste de umplere pentru 
repararea caroseriei automobilului 

010445 Ghivece de turbă pentru horticultură 

010539 Turbă [îngrăşământ] 

010420 Pectină [fotografie] 

010665 Pectină pentru industria alimentară 
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010666 Pectină pentru scopuri industriale 

010421 Perborat de sodiu 

010422 Percarbonaţi 
010423 Percloraţi 
010424 Persulfaţi 
010425 Acid persulfic 

010351 Agenţi pentru dispersarea petrolului 
010426 Fenol pentru scopuri industriale 

010603 Compoziţii pentru fabricarea discurilor fonografice 

010427 Fosfaţi [îngrăşăminte] 

010429 Fosfatide 

010433 Acid fosforic 

010430 Fosfor 
010267 Emulsii fotografice 

010322 Hârtie fotografică 

010435 Dezvoltatori fotografici 
010436 Sensibilizatori fotografici 
010417 Hârtie fotometrică 

010213 Plăci fotosensibile 

010437 Acid picric 

010634 Preparate de reglare a creşterii plantelor 
010143 Plastifianţi 
010438 Materiale plastice, neprelucrate 

010439 Plastisoli 
010442 Plutoniu 

010238 Substanţe de îndepărtare a lacului / substanţe pentru îndepărtarea lacului 

010443 Poloniu 

010707 Răşini polimerizate, neprelucrate 

010446 Potasă 

010448 Apă de potasiu 

010123 Dioxalat de potasiu 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

 

 
 

010447 Potasiu 

010444 Făină de cartofi pentru scopuri industriale 

010681 Pămant de flori 
010643 Lichid de servodirecţie 

010449 Praseodim 

010557 Preparate de stimulare a gătitului pentru scopuri industriale 

010210 Conservanţi pentru utilizare în industria farmaceutică 

010540 Conservanţi pentru plăci, cu excepţia vopselurilor şi uleiurilor 

010105 Substanţe pentru prevenirea destrămării ciorapilor 

010377 Preparate pentru prevenirea mătuirii lentilelor 

010522 Preparate pentru prevenirea mătuirii sticlei 

010450 Promeţiu 

010026 Gaze de propulsie pentru aerosoli 

010451 Protactiniu 

010326 Gaze de protecţie pentru sudare 

010452 Proteină [materie primă] 

010697 Proteine pentru utilizare în fabricare 

010698 Proteine pentru utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare 

010699 Proteine pentru industria alimentară 

010453 Acid pirogalic 

010454 Quebracho pentru scopuri industriale 

010648 Produse chimice pentru spălarea radiatorului 
010456 Elemente radioactive pentru scopuri ştiinţifice 

010458 Radiu pentru scopuri ştiinţifice 

010457 Radon 

010526 Pământuri rare 

010259 Hârtie indicatoare, alta decât pentru scopuri medicale sau veterinare 

010027 Agenţi reducători pentru uz fotografic 

010459 Refrigeranţi 
010246 Preparate de recondiţionare a discurilor fonografice 

010032 Compoziţii pentru repararea tuburilor interioare ale anvelopelor 
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010465 Compoziţii pentru repararea anvelopelor 

010463 Reniu 

010331 Sare gemă 

010145 Conservanţi pentru cauciuc 

010466 Rubidiu 

010114 Zaharină 

010057 Clorură de amoniu 

010678 Spirt de clorură de amoniu 

010468 Acid salicilic 

010003 Sare pentru conservare, alta decât cea alimentară 

010476 Sare, brută 

010469 Salpetru 

010162 Săruri din metale pământoase rare 

010207 Săruri pentru colorarea metalului 

010261 Săruri pentru elemente galvanice / săruri pentru baterii galvanice 

010391 Săruri din metale preţioase pentru scopuri industriale 

010397 Săruri pentru scopuri industriale 

010475 Săruri [preparate chimice] 

010478 Săruri [îngrăşăminte] 

010561 Săruri din metale alcaline 

010470 Samariu 

010471 Sos pentru prepararea tutunului 

010473 Scandiu 

010636 Apă de mare pentru scopuri industriale 

010043 Alge marine [îngrăşăminte] 

010474 Acid sebacic 

010480 Substanţe pentru conservarea seminţelor 
010479 Seleniu 

010090 Hârtie autorevelatoare [fotografie] 

010212 Pânză sensibilizată pentru fotografie 

010269 Plăci fotografice sensibilizate 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

 

 
 

010406 Plăci sensibilizate pentru tipărirea offset 

010418 Hârtie sensibilizată 

010581 Filme sensibilizate, neexpuse 

010232 Preparate de separare şi desprindere [dezlipire]/ preparate de dezlipire / preparate 
de separere şi desprindere

010604 Preparate pentru separarea grăsimilor 

010481 Silicaţi 
010483 Silicon 

010689 Carbură de siliciu [materie primă] 

010484 Siliconi 
010081 Soluţii de săruri de argint pentru argintare 

010569 Nitrat (azotat) de argint 
010077 Apret pentru utilizare în industria textilă 

010202 Grund pentru finisare şi amorsare 

010270 Preparate de grunduire 

010428 Zgură [îngrăşăminte] 

010472 Săpun [metalic] pentru scopuri industriale 

010100 Carbonat de sodiu 

010485 Sodiu 

010491 Săruri de sodiu [compuşi chimici] 

010053 Preparate pentru ameliorarea solului 
010524 Pământ pentru culturi 

010487 Produse chimice pentru lipire / produse chimice pentru sudare 

010584 Fluxuri pentru lipire 

010328 Gaze solidificate pentru scopuri industriale 

010606 Solvenţi pentru lacuri 

010499 Funingine pentru scopuri industriale sau agricole 

010410 Oxalat de potasiu 

010496 Spinel [oxid mineral] 

010058 Spirturi de sare 

010277 Spirturi de oţet [acid acetic diluat] 

010286 Substanţe chimice anti-pătare utilizate pe ţesături 
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010055 Amidon pentru scopuri industriale 

010566 Pastă de amidon [adeziv], altul decât pentru papeterie sau menaj 

010056 Preparate chimice pentru lichefierea amidonului [agenţi de dezlipire] / agenţi de 
dezlipire [preparate chimice pentru lichefierea amidonului 

010497 Acid stearic 

010657 Celule stem, altele decât pentru scopuri medicale sau veterinare 

010498 Stronţiu 

010589 Substraturi pentru cultivarea plantelor fără sol [agricultură] 

010555 Sulfaţi 
010486 Sulfuri 
010501 Acizi sulfonici 
010493 Sulf 
010285 Eter sulfuric 

010503 Acid sulfuric 

010502 Acid sulfuros 

010504 Sumac pentru tăbăcire 

010431 Superfosfaţi [îngrăşăminte] 

010455 Răşini sintetice, neprocesate / răşini artificiale, neprocesate 

010620 Materiale sintetice pentru absorbţia uleiului 

010506 Talc [silicat de magneziu] 

010507 Tanant 
010130 Lemn tanant 
010511 Acid tanic 

010508 Tanin 

010509 Substanţe de tăbăcire 

010512 Făină de tapioca pentru scopuri industriale 

010514 Tartru, altul decât pentru scopuri farmaceutice 

010515 Acid tartric 

010684 Extracte de ceai pentru utilizare în fabricarea de produse farmaceutice 

010685 Extracte de ceai pentru industria alimentară 

010687 Extracte de ceai pentru utilizare în fabricarea de produse cosmetice 

010516 Techneţiu 
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010631 Compoziţii pentru fabricarea de ceramică tehnică 

010517 Telur 
010682 Preparate pentru călirea metalului 

010518 Agenţi tensioactivi / agenţi chimici activi de suprafaţă 

010519 Terbiu 

010278 Hârtie de turnesol, reactiv chimic 

010529 Tetracloruri 
010091 Produse chimice pentru conferire de luciu materialelor textile 

010363 Produse chimice pentru impregnarea materialelor textile 

010362 Produse chimice pentru impregnarea materialelor textile 

010532 Taliu 

010533 Tiocarbanilidă 

010535 Toriu 

010295 Compoziţii pentru filetare 

010534 Tuliu 

010704 Timol pentru scopuri industriale 

010537 Titanit 
010536 Dioxid de titan pentru scopuri industriale 

010538 Toluol / toluen 

010099 Băi de tonare [fotografie] 

010548 Săruri de tonare [fotografie] 

010705 Strat superior de sol 
010403 Neutralizanţi de gaze toxice 

010637 Preparate de elemente trasoare pentru plante 

010644 Lichid de transmisie 

010706 Ulei de transmisie 

010080 Substanţe de umplere a cavităţii arborilor [silvicultură] 

010541 Acid tungstic 

010405 Azotat de uraniu 

010542 Uraniu 

010543 Oxid de uraniu 
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010546 Preparate chimice pentru prevenirea bolilor specifice viţei de vie 

010547 Alcool vinilic 

010157 Vâscoză 

010691 Vitamine pentru utilizare în fabricarea suplimentelor alimentare 

010692 Vitamine pentru industria alimentară 

010701 Vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor farmaceutice 

010702 Vitamine pentru utilizare în fabricarea produselor cosmetice 

010005 Acceleratori  de vulcanizare 

010549 Preparate de vulcanizare 

010653 Preparate pentru îndepărtarea tapetului 
010544 Apă de sticlă [sticlă solubilă] 

010608 Produse chimice pentru purificarea apei 
010023 Produse pentru dedurizarea apei 
010128 Produse chimice pentru albirea cerii 
010205 Cleirea vinului 
010550 Witherit 
010131 Alcool de lemn 

010132 Pulpă de lemn 

010133 Oţet de lemn [acid pirolignos] / acid pirolignos [oţet de lemn] 

010464 Filme de radiografie, sensibilizate dar neexpuse 

010551 Xenon 

010712 Xilen 

010711 Xilol 
010552 Yterbiu 

010553 Ytriu 

010556 Zirconiu 
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Clasa 2 
 

Vopsele, vernisuri şi lacuri; produse pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului; 
coloranţi, nuanţatori, cerneluri pentru tipărire, marcare şi gravare; răşini naturale în stare brută; 
metale sub formă de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă. 
 

 
Notă explicativă 

 
Clasa 2 include în principal vopsele, coloranţi şi preparate utilizate pentru protecţia împotriva 
coroziunii . 

 
Această clasă include, în special: 

 
- vopsele, vernisuri şi lacuri pentru utilizare în industrie, meşteşuguri şi arte; 
- diluanţi, agenţi de îngroşare, fixatori şi agenţi de uscare pentru vopsele, vernisuri şi lacuri; 
- mordanţi pentru lemn şi piele; 
- uleiuri anti-corozive şi uleiuri pentru conservarea lemnului; 
- nuanţatori pentru îmbrăcăminte; 
- coloranţi pentru alimente şi băuturi. 

 
Această clasă nu include, în special: 

- răşini artificiale neprelucrate (Cl. 1), răşini semiprelucrate(Cl. 17); 
- mordanţi pentru metale (Cl. 1); 
- albăstreală pentru rufe (Cl. 3); 
- nuanţatori cosmetici (Cl. 3); 
- cutii de acuarele (articole pentru utilizare la şcoală) (Cl. 16); 
- cerneluri pentru papetărie (Cl. 16); 
- vopsele şi vernisuri izolatoare (Cl. 17). 

 
 

Nr. Bază Indicaţie 

020006 Coloranţi cu alizarină 

020007 Vopsele pe bază de aluminiu 

020008 Pudră de aluminiu pentru vopsire 

020052 Coloranţi cu anilină 

020098 Annatto [substanţă colorantă] 

020010 Preparate anti-corozive 

020021 Benzi anti-corozive 

020122 Vopsele anti-vegetative 
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020079 Unsori anti-corozive 

020083 Uleiuri anti-corozive 

020107 Preparate anti-corozive 

020093 Preparate anti-mătuire pentru metale 

020009 Vopsele pe bază de azbest 
020018 Auramină 

020019 Vopsele bactericide 

020020 Badigeon 

020087 Preparate de legare pentru vopsele / aglutinanţi pentru vopsele 

020025 Vernis bitum 

020017 Lac de asfalt 
020032 Pulbere de bronz pentru vopsire 

020031 Lacuri pentru bronz 

020022 Balsam de Canada 

020034 Caramel [colorant alimentar] 

020039 Negru de fum [pigment] 

020113 Carbonil [conservare lemn] 

020037 Vopsele ceramice 

020036 Materiale de acoperire pentru carton asfaltat [vopsele] / materiale de acoperire 
020070 Materiale de acoperire [vopsele] 

020044 Oxid de cobalt [colorant] 

020045 Carmin de coşenilă 

020046 Colofoniu* 

020004 Coloranţi pentru băuturi 

020023 Coloranţi pentru unt 

020024 Coloranţi pentru bere 

020047 Coloranţi* / substanţe colorante 

020088 Coloranţi pentru lichioruri 

020130 Coloranţi pentru restaurarea  mobilierului în formă de markeri 

020131 Învelişuri anti-graffiti (vopseluri) 
020132 Toner pentru imprimante şi fotocopiatoare 
020133 Cartuşe de cerneală, umplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare 
020050 Copal 
020114 Vernis de copal 
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020056 Creozot pentru conservarea lemului 

020062 Vopsele pe bază de apă 

020058 Nuanţatori de culoare* 

020111 Nuanţatori de culoare pentru lemn 

020112 Extracte pentru nuanţatorii de culoare pentru lemn / substanţe colorante pentru 

020064 Emailuri [vernisuri] 

020065 Emailuri pentru pictură / vopsele de email 
020080 Cerneală de gravură 

020085 Vopsele ignifuge 

020011 Fixatori pentru acuarele 

020072 Fixatori [vernisuri] 

020092 Folie metalică pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă 

020005 Coloranţi alimentari 
020076 Gamboge pentru vopsire 

020075 Glazuri [vopsele, lacuri] 

020078 Răşini gumă 

020077 Gumă-lac / şelac 

020086 Indigo [colorant] 

020033 Cerneală pentru articolele din piele 

020069 Cerneală pentru pielărie 

020121 Cerneală pentru imprimante şi fotocopiatoare  

020129 Cartuşe de cerneală comestibilă, umplute, pentru imprimante 

020128 Cerneluri comestibile 

020115 Lacuri 
020073 Ngru de fum [pigment] 

020042 Lapte de var 
020035 Malţ caramel [colorant alimentar] 

020048 Coloranţi cu malţ 
020067 Cerneală pentru marcarea animalelor 

020091 Mastic [răşină naturală] 

020090 Metale în formă de pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă 

020002 Mordanţi* 
020061 Răşini naturale, brute 
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020127 Vopsele de ulei pentru utilizare în artă 

020082 Uleiuri pentru conservarea lemnului 

020089 Oxid portocaliu de plumb / litargă 

020125 Petice de vopsea repoziţionabile 

020001 Vopsele* 

020096 Hârtie pentru colorarea ouălelor de Paşti 

020059 Pigmenţi 
020108 Grunduri 
020043 Paste de tipar [cerneală] 

020066 Cerneală tipografică 

020094 Preparate de protecţie pentru metale 

020095 Oxid roşu de plumb / miniu 

020099 Şofran [colorant] 

020100 Sandarac 

020041 Coloranţi pentru încălţăminte 

020068 Sicativi [agenţi de uscare] pentru vopsele 

020029 Pământ de Sienna 

020014 Pastă de argint 
020015 Emulsii de argint [pigmenţi] 

020016 Pulberi de argint 
020101 Ţunder [colorant] 

020057 Baiţuri pentru articolele din piele / mordanţi pentru articolele din piele 

020102 Sumac pentru vernisuri 

020055 Agenţi de îngroşare pentru vopsele 

020053 Diluanţi pentru vopsele 

020054 Diluanţi pentru lacuri 

020106 Dioxid de titan [pigment] 

020123 Cartuşe toner, umplute, pentru imprimante şi copiatoare 

020060 Turmeric [colorant] 

020124 Terebentină [diluant pentru vopsele] 

020040 Strat protector pentru şasiul vehiculului / strat de acoperire pentru şasiul 
vehiculului

020003 Vernisuri* 
020126 Vopsele acuarele pentru utilizare în artă 
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020038 Alb de plumb 

020110 Lapte de var 
020026 Materiale de acoperire pentru lemn [vopsele] 

020027 Mordanţi pentru lemn 

020028 Baiţuri pentru lemn 

020049 Conservanţi pentru lemn 

020074 Lemn galben [colorant] 

020081 Oxid de zinc [pigment] 
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Clasa 3 
 

Preparate cosmetice şi articole de toaletă nemedicinale; paste de dinţi nemedicinale;  
parfumuri, uleiuri esenţiale; preparate de albire şi alte substanţe de spălare; preparate de 
curăţare, lustruire, degresare şi abrazive. 

 
Notă explicativă 

 
Clasa 3 include în principal preparate de toaletă nemedicinale, precum şi preparate de curăţare 
pentru utilizare casnică şi în alte medii. 

 
Această Clasa include, în special: 

- preparate sanitare care reprezintă articolele de toaletă; 
- ţesuturi impregnate cu loţiuni cosmetice; 
- deodorante de uz uman sau veterinar; 
- preparate pentru parfumarea camerei; 
- autocolante pentru unghii; 
- ceară de lustruire; 
- hârtie abrazivă. 

 
Această Clasa nu include, în special: 

- ingrediente pentru utilizare în fabricarea produselor cosmetice, de exemplu, vitamine, 
conservanţi şi antioxidanţi  (Cl. 1); 
- preparate de degresare pentru utilizare în procesele de fabricare (Cl. 1); 
- produse chimice pentru curăţarea coşurilor de fum (Cl. 1); 
- deodorante, altele decât cele de uz uman sau veterinar (Cl. 5); 
- şampoane medicinale, săpunuri, loţiuni şi paste de dinţi (Cl. 5); 
- plăci de şlefuit, pile de şlefuit, pietre de şlefuit sau de ascuţit (scule manuale) (Cl. 8); 
- instrumente cosmetice şi de curăţare, de exemplu, perii de machiaj (Cl. 21), cârpe, lavete şi 
pânze pentru curăţare (Cl. 21). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
   Indicaţie 

030166 Hârtie abrazivă 

030165 Abrazivi* 
030001 Adezivi pentru fixarea părului fals 

030178 Adezivi pentru fixarea genelor false 

030199 Adezivi pentru scopuri cosmetice 

030200 Loţiuni după ras 
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030215 Odorizante 

030246 Odorizant difuzor 

030006 Ulei de migdale 

030007 Săpun de migdale 

030169 Ulei de migdale pentru scopuri cosmetice 

030219 Preparate aloe vera pentru scopuri cosmetice 

030168 Pietre de alaun [astringente] 

030008 Ambră [parfum] 

030167 Amoniac [alcalii volatile] [detergent] / alcalii volatile [amoniac] [detergent] 

030163 Săpun antiperspirant 
030162 Antiperspirante [articole de toaletă] 

030083 Preparate antistatice pentru scopuri casnice 

030172 Aromatice [uleiuri esenţiale] 

030191 Astringente pentru scopuri cosmetice 

030015 Esenţă de badiana 

030222 Balsamuri, altele decât pentru scopuri medicale 

030105 Baze pentru parfumurile de flori 

030175 Săruri de baie, nu cele pentru scopuri medicale 

030230 Preparate pentru baie, nu cele pentru scopuri medicale 

030176 Coloranţi pentru barbă 

030020 Măşti de înfrumuseţare 

030021 Ulei de bergamot 
030026 Săruri de albire 

030027 Sodă de albire 

030192 Preparate de albire [decoloranţi] pentru scopuri cosmetice 

030247 Preparate de albire [decoloranţi] pentru scopuri casnice 

030204 Spray-uri pentru împrospătarea respiraţiei 
030216 Benzi pentru împrospătarea respiraţiei 
030250 Preparate pentru împrospătarea respiraţiei pentru igiena personală 

030251 Şerveţele pentru bebeluşi impregnate cu preparate de curăţare 

030252 Basma (nuanţator cosmetic) 

030253 Plasturi cu gel pentru ochi utilizati in scopuri cosmetice 

030254 Sclipici de unghii 

030107 Arome pentru prăjituri [uleiuri esenţiale] 
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030152 Calupuri  de săpun de toaletă / calupuri de săpun 

030209 Aer comprimat presurizat pentru curăţare şi desprăfuire 

030035 Carburi metalice [abrazive] 

030245 Preparate chimice de curăţare pentru scopuri casnice 

030067 Cretă de curăţare 

030104 Preparate de curăţare 

030194 Preparate pentru curăţarea protezelor dentare 

030238 Substanţe de curăţat pentru igiena personală, nemedicinale 

030123 Lapte demachiant pentru îngrijire 

030211 Bucăţi de pânză impregnate cu detergent pentru curăţare 

030050 Ceară de cizmărie 

030234 Preparate din colagen pentru scopuri cosmetice 

030060 Coloranţi pentru toaletă 
030174 Produse chimice pentru intensificarea culorii pentru scopuri casnice [rufe spălate]
030087 Preparate pentru îndepărtarea culorii 
030062 Corindon [abraziv] 

030016 Preparate cosmetice pentru băi 

030043 Preparate cosmetice pentru gene 

030064 Truse cosmetice 

030069 Creioane cosmetice 

030071 Creme cosmetice 

030142 Preparate cosmetice pentru îngrijirea pielii 

030156 Coloranţi cosmetici 
030177 Preparate cosmetice pentru slăbit 

030063 Cosmetice pentru animale 

030065 Cosmetice 

030249 Cosmetice pentru copii 

030019 Beţişoare din bumbac pentru scopuri cosmetice 

030066 Vată din bumbac pentru scopuri cosmetice 

030074 Creme pentru articolele din piele / ceruri pentru articolele din piele 

030181 Abţibilduri decorative pentru scopuri cosmetice 

030077 Degresanţi, alţii decât cei utilizaţi în procese de fabricare 

030210 Geluri de albire a denţilor 
030079 Paste de dinţi* 
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030198 Produse pentru lustruirea dinţilor 
030149 Săpun deodorant 
030180 Deodorante de uz uman sau veterinar 

030217 Deodorante pentru animale de companie 

030096 Preparate depilatoare / depilatoare 

030097 Ceară depilatoare 

030081 Produse de decalcifiere pentru scopuri casnice 

030075 Detergenţi, alţii decât cu utilizare în procesele de fabricare şi în scopurile medicale 

030082 Diamantină [abrazivă] 

030218 Preparate de duş pentru igiena personală sau folosite ca deodorant [articole de 
toaletă]

030223 Şampoane uscate * 
030205 Preparate de curăţare uscată 

030214 Agenţi de uscare pentru maşini de spălat vase 

030058 Apă de colonie 

030084 Hârtie cu şmirghel 
030086 Şmirghel pânză 

030094 Şmirghel 
030037 Uleiuri esenţiale de lemn de cedru 

030056 Uleiuri esenţiale de lămâie 

030226 Uleiuri esenţiale de citron 

030099 Esenţe eterice 

030100 Uleiuri esenţiale / uleiuri eterice 

030101 Extracte de flori [parfumuri] 

030243 Produse pentru spălarea ochilor, nu cele pentru scopuri medicale 

030131 Cosmetice pentru sprâncene 

030154 Creioane pentru sprâncene 

030193 Balsam pentru ţesături 

030042 Gene false 

030136 Unghii false 

030173 Arome pentru băuturi [uleiuri esenţiale] 

030206 Produse pentru îndepărtarea cerii de pe pardoseală [preparate de degresare] 

030241 Ceară pentru pardoseală 

030236 Arome alimentare [uleiuri esenţiale] 

030106 Preparate pentru fumigaţie [parfumuri] 
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030044 Preparate pentru lustruit 
030108 Ulei de gaultheria 

030110 Geraniol 
030161 Ţesătură din fibră de sticlă [ţesătură abrazivă] 

030111 Grăsimi pentru scopuri cosmetice 

030003 Preparate pentru şlefuit / preparate pentru ascuţit 
030034 Loţiuni de păr* 
030040 Nuanţatoare de păr / coloranţi pentru păr 
030041 Preparate pentru ondularea părului / preparate de ondulare pentru păr 

030201 Fixativ pentru păr 
030231 Loţiuni pentru păr 
030232 Preparate pentru îndreptarea părului 
030113 Heliotropină 

030227 Henna [nuanţator cosmetic] 

030239 Extracte din plante pentru scopuri cosmetice 

030112 Peroxid de hidrogen pentru scopuri cosmetice 

030095 Tămâie 

030121 Iononă [parfumerie] 

030115 Ulei de iasomie 

030089 Apă de Javel / hipoclorit de potasiu 

030213 Beţişoare parfumate 

030085 Preparate pentru îndepărtarea lacului 
030014 Albăstreală pentru rufe 

030028 Înălbitor de rufe/ preparate pentru albirea rufelor 
030029 Balsam de rufe 

030098 Preparate de înmuiere a rufelor / preparate pentru înmuierea rufelor 

030124 Produse pentru spălarea rufelor 
030090 Apă de lavandă 

030116 Ulei de lavandă 

030025 Preparate pentru albirea articolelor din piele 
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030061 Conservanţi articole din piele [lustruire] / conservanţi pentru articolele din piele 
[lustruire] 

030212 Preparate pentru strălucirea frunzelor plantelor 

030221 Luciu pentru buze 

030229 Etuiuri pentru ruj 
030018 Rujuri 
030122 Loţiuni pentru scopuri cosmetice 

030033 Preparate pentru machiaj 
030078 Preparate pentru îndepărtarea machiajului 
030102 Machiaj 
030147 Pudră pentru machiaj 
030202 Mascara 

030220 Geluri pentru masaj, altele decât cele pentru scopuri medicale 

030248 Lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice 

030128 Esenţă de mentă [ulei esenţial] 

030129 Mentă pentru parfumerie 

030052 Ceară pentru mustaţă 

030031 Apă de gură, nu cea pentru scopuri medicale 

030132 Mosc [parfumerie] 

030032 Lac de unghii / vopsea de unghii 
030137 Preparate pentru îngrijirea unghiilor 
030224 Abţibilduri pentru unghii 
030240 Soluţii pentru îndepărtarea lacului de pe unghii / soluţii pentru îndepărtarea vopselei 

de pe unghii 
030133 Soluţii de neutralizare pentru ondularea permanentă 

030207 Ceară antiderapantă pentru pardoseli 

030208 Lichide antiderapante pentru pardoseli 

030158 Ulei de terebentină pentru degresare 

030114 Uleiuri pentru scopuri cosmetice 

030117 Uleiuri pentru curăţare 

030118 Uleiuri pentru parfumuri şi arome 

030120 Uleiuri pentru toaletă 

030179 Preparate pentru îndepărtarea vopselii 
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030073 Paste pentru curele de ascuţit briciul 

030141 Parfumerie 

030135 Parfumuri 
030109 Vaselină rectificată pentru scopuri cosmetice 

030237 Preparate fitocosmetice 

030047 Lustru pentru mobilă şi pardoseli 

030011 Praf de lustruit / pastă de lustruit bijuterii 
030045 Preparate de lustruire 

030054 Ceară de lustruit 
030070 Creme de lustruit 
030139 Hârtie de lustruit 
030144 Pietre de lustruit 
030146 Pomezi pentru scopuri cosmetice 

030203 Potpuriuri [arome] 

030145 Piatră ponce 

030093 Scoarţă de quillaia pentru spălat 

030119 Ulei de trandafir 
030170 Preparate pentru îndepărtarea ruginii 
030150 Săculeţi pentru parfumarea lenjeriei 

030151 Safrol 
030160 Şmirghel / pânză abrazivă 

030140 Hârtie abrazivă / glaspapir 
030030 Lemn parfumat 
030091 Apă parfumată 

030076 Soluţii de degresare 

030134 Şampoane* 

030196 Şampoane pentru animale de companie [preparate nemedicinale pentru îngrijire] 

030242 Şampoane pentru animale [preparate nemedicinale pentru îngrijire] 

030005 Pietre pentru ras [astringenţi] 

030017 Săpun pentru ras 

030148 Preparate pentru ras 
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030048 Preparate pentru strălucire [lustruit] 

030039 Cremă pentru pantofi 
030046 Ceară pentru pantofi 
030228 Cremă de ghete 

030049 Ceară de cizmarie 

030036 Carbid siliconic [abraziv] 

030023 Creme de albit pielea / creme pentru albirea pielii 

030002 Pietre pentru netezire 

030127 Preparate pentru netezire [apretare cu amidon] 

030012 Săpun* 

030013 Săpun pentru strălucirea textilelor 

030143 Săpun pentru perspiraţia piciorului 

030153 Sodă caustică 

030068 Soluţii pentru îndepartarea petelor 
030009 Glazură de amidon pentru rufe 

030010 Amidon pentru rufe / amidon pentru spălat rufele 

030171 Preparate pentru bronzare [produse cosmetice] 

030225 Preparate pentru protecţia solară 

030055 Ceară pentru croitorie 

030155 Pudră de talc, pentru toaletă 

030235 Benzi pentru albirea dinţilor 
030159 Terpene [uleiuri esenţiale] 

030197 Serveţele impregnate cu loţiuni cosmetice 

030233 Serveţele impregnate cu preparate pentru demachiere 

030092 Apă de toaletă 

030125 Preparate de toaletă * 
030164 Piatră tripoli pentru lustruire 

030157 Terebentină pentru degresare 

030195 Preparate pentru desfundarea ţevilor de scurgere 

030244 Soluţii vaginale pentru igiena personală sau cu rol de dezinfectant 

030088 Preparate pentru îndepărtarea vernisului 
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030038 Cenuşă vulcanică pentru curăţare 

030138 Preparate pentru curăţarea tapetului 
030072 Sodă cristalizată, pentru curăţare 

030053 Ceară pentru pardoselile din parchet 

030022 Lapte de var cretă 

030126 Lichide pentru curăţarea parbrizului 
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Clasa 4 
 

Uleiuri industriale şi unsori, ceară; lubrifianţi; compoziţii pentru absorbţia, umezirea şi legarea 
prafului; combustibili şi surse de iluminat; 
lumânări şi fitile pentru iluminat. 

 
Notă explicativă 
 
Clasa 4 include în principal unsori şi uleiuri industriale, combustibili şi surse de iluminat.  
 
Această Clasă include, în special: 

 
- uleiuri pentru conservarea zidăriei sau a articolelor din piele; 
- ceară brută, ceară industrială; 
- energie electrică; 
- combustibil pentru motoare, biocombustibil; 
- aditivi nechimici pentru combustibili; 
- lemn utilizat ca şi combustibil. 

 
  Această Clasa nu include, în special: 
 

- anumite unsori şi uleiuri industriale, de exemplu, uleiuri pentru tăbăcirea pielii (Cl. 1), uleiuri 
pentru conservarea lemnului, unsori şi uleiuri anticorozive (Cl. 2), uleiuri esenţiale (Cl. 3); 
- lumânări de masaj pentru scopuri cosmetice (Cl. 3) şi lumânări medicinale pentru masaj (Cl. 
5); 
- anumite ceruri speciale, de exemplu, ceară de altoire pentru arbori (Cl. 1), ceară pentru 
croitorie, ceară de lustruit, ceară depilatoare (Cl. 3), ceară dentară (Cl. 5), ceară de sigilat (Cl. 
16). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

040085 Aditivi, nechimici, potriviţi combustibilului pentru motoare 

040003 Alcool [combustibil] 

040008 Antracit 
040001 Ceară de albine 

040116 Ceară de albine pentru utilizare în fabricarea produselor cosmetice 

040028 Ceară pentru curele 

040112 Benzen 

040110 Benzină 

040111 Combustibil biomasă 
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040067 Ulei de oase pentru scopuri industriale 

040015 Lumânări* / conice 

040081 Carburanţi / combustibil pentru motoare 

040021 Ceară de carnauba 

040089 Ulei de ricin pentru scopuri industriale 

040022 Cerezină 

040014 Cărbune [combustibil] 

040010 Lumânări pentru pomul de Crăciun 

040016 Brichete de cărbune 

040023 Cărbune 

040053 Ulei din gudron de cărbune 

040054 Nafta din cărbune 

040072 Praf de cărbune [combustibil] 

040031 Cocs 

040019 Brichete combustibile 

040101 Lichide de tăiere 

040048 Motorină 

040012 Compoziţii pentru legarea prafului pentru măturare 

040038 Preparate pentru îndepărtarea prafului 
040079 Compoziţii pentru depunerea prafului 
040109 Compoziţii pentru absorbţia prafului 
040106 Energie electrică 

040107 Etanol [combustibil] 

040007 Aprinzătoare 

040013 Lemn de foc 

040057 Ulei de peşte, necomestibil 

040004 Combustibil cu o bază alcoolică 

040025 Combustibil 
040049 Combustibil gazos 

040084 Motorină / ulei combustibil 
040040 Gaz pentru iluminat 

040011 Unsoare pentru arme [armament] 

040026 Grăsime pentru încălţăminte 

040033 Unsoare pentru curele 
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040034 Unsoare pentru articolele din piele 
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040086 Grăsimi pentru conservarea articolelor din piele 

040029 Ceară pentru iluminat 
040039 Ceară pentru iluminat 
040030 Ceară industrială 

040035 Grăsime industrială 

040087 Ulei industrial 
040059 Kerosen 

040061 Fitile pentru lampă 

040115 Lanolină pentru utilizare în fabricarea produselor cosmetice 

040041 Combustibil pentru iluminat 
040062 Lignit 
040045 Ligroină 

040063 Lubrifianţi 
040042 Ulei lubrifiant 
040052 Grafit de lubrifiere 

040060 Unsoare de lubrifiere 

040064 Mazut 
040002 Alcool metilic 

040032 Combustibil mineral 
040056 Ulei de umezire 

040104 Ulei de motor 
040066 Păcură 

040076 Felinare [lumânări] 

040009 Preparate anti-alunecare pentru curele 

040050 Gaz de sondă 

040036 Uleiuri pentru decofrare [construcţii] 

040055 Uleiuri pentru conservarea zidăriei 

040090 Uleiuri pentru conservarea articolelor din piele 

040102 Uleiuri pentru vopsele 

040068 Oleină 

040069 Ozocherită 
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040005 Suluri de hârtie pentru aprindere 

040070 Parafină 

040017 Brichete de turbă [combustibil] 

040024 Turbă [combustibil] 

040105 Lumânări parfumate 

040043 Petrol /benzină 

040044 Eter de petrol 
040047 Vaselină rectificată pentru scopuri industriale 

040071 Petrol, brut sau rafinat 

040103 Gaz de generator 
040065 Ulei de rapiţă pentru scopuri industriale 

040088 Gaze solidificate [combustibil] 

040058 Preparate din ulei din soia pentru tratamentul antiadeziv al ustensilelor de gătit 

040073 Stearină 

040075 Ulei de floarea soarelui pentru scopuri industriale 

040037 Seu 

040080 Ulei textil 
040108 Tinder 
040020 Amestecuri de combustibil vaporizat 
040027 Ceară [materie primă] 

040114 Ceară pentru schiuri 

040046 Fitile pentru lumânări 

040006 Aşchii de lemn pentru aprindere 

040018 Brichete de lemn 

040074 Seu de lână / lanolină 

040113 Xilen 
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Clasa 5 
 

Preparate farmaceutice, medicale şi veterinare; preparate sanitare pentru scopuri medicale; 
substanţe şi alimente dietetice adaptate pentru scopuri medicale sau veterinare, alimente pentru 
sugari; suplimente dietetice de uz uman şi veterinar; plasturi, materiale de pansat; materiale 
pentru plombarea dinţilor şi pentru amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea 
dăunătorilo r; fungicide, erbicide. 

 
Notă explicativă 

 
Clasa 5 include în principal preparate farmaceutice şi alte preparate pentru scopuri medicale sau 
veterinare. 

 
Această Clasa include, în special: 

 
- preparate sanitare pentru igiena personală, altele decât articolele de toaletă; 
- scutece pentru copii şi pentru incontinenţă; 
- deodorante, altele decât cele de uz uman sau  veterinar; 
- şampoane medicinale, săpunuri, loţiuni şi paste de 

dinţi; 
- suplimente dietetice destinate să suplimenteze o dietă normală sau să aibă beneficii 

pentru sănătate; 
- înlocuitori ai meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate pentru uz medical sau 

veterinar. 
 

Această Clasa nu include, în special: 
 

- ingrediente pentru utilizare în fabricarea de produse farmaceutice, de exemplu, 
vitamine, conservanţi şi antioxidanţi (Cl. 1); 
- preparate sanitare care sunt articolele nemedicamentoase pentru toaletă (Cl. 3); 
- deodorante pentru uz uman şi veterinar (Cl. 3); 
- bandaje coezive (Cl. 10); 
- înlocuitori ai meselor, alimente şi băuturi dietetice despre care nu se specifică dacă sunt 
pentru uz medical sau veterinar, care ar trebui clasificate în clasele corespunzătoare de 
băuturi şi alimente, de exemplu, chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de g răsimi (Cl. 29), 
batoane de cereale cu conţinut ridicat de proteine (Cl. 30), băuturi izotonice (Cl. 32). 
 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

050176 Bumbac absorbant / vată absorbantă 

050482 Suplimente dietetice pe bază de acai pudră 
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050387 Acaricide 

050291 Acetaţi pentru scopuri farmaceutice 

050292 Acizi pentru scopuri farmaceutice 

050444 Preparate pentru tratarea acneei 
050002 Aconitină 

050019 Plasturi adezivi / leucoplasturi 
050294 Benzi adezive pentru scopuri medicale / leucoplasturi pentru scopuri medicale 

050003 Adezivi pentru protezele dentare 

050396 Adjuvanţi pentru scopuri medicale 

050005 Preparate pentru purificarea aerului 
050401 Preparate pentru odorizarea aerului 
050420 Suplimente dietetice pe bază de albumină 

050006 Alimente albuminoase pentru scopuri medicale 

050007 Preparate albuminoase pentru scopuri medicale 

050438 Alcool pentru scopuri farmaceutice 

050009 Aldehide pentru scopuri farmaceutice 

050312 Algicide 

050432 Suplimente dietetice pe bază de alginat 
050433 Alginaţi  pentru scopuri farmaceutice 

050348 Ioduri alcaline pentru scopuri farmaceutice 

050296 Alcaloizi pentru scopuri medicale 

050010 Aliaje din metale preţioase pentru uz stomatologic 

050300 Lapte de migdale pentru scopuri farmaceutice 

050409 Preparate din aloe vera pentru scopuri farmaceutice 

050299 Acetat de aluminiu pentru scopuri farmaceutice 

050376 Aminoacizi pentru scopuri medicale 

050377 Aminoacizi pentru scopuri veterinare 

050017 Anestezice 

050124 Analgezice 

050020 Scoarţă de angostura pentru scopuri medicale 

050189 Produse pentru spălarea animalelor [insecticide] 

050032 Preparate anti-urice 

050471 Săpun antibacterial 
050472 Loţiune antibacteriană pentru spălarea mâinilor 
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050388 Antibiotice 

050135 Preparate anticriptogamice 

050418 Pilule antioxidante 

050029 Preparate antiparazitare 

050087 Zgărzi antiparazitare pentru animale 

050031 Bumbac antiseptic 

050030 Antiseptice 

050389 Supresante ale apetitului pentru scopuri medicale 

050415 Pilule pentru suprimarea apetitului 
050034 Bumbac aseptic 

050022 Ceai anti-astmatic 

050465 Astringenţi pentru scopuri medicale 

050412 Scutece pentru bebeluşi / şerveţele pentru bebeluşi 
050413 Scutece-chiloţel pentru bebeluşi 
050038 Otrăvuri bacteriene 

050039 Preparate bacteriene pentru uz medical şi veterinar 

050037 Preparate bacteriologice pentru uz medical şi veterinar 

050050 Balsamuri pentru scopuri medicale 

050046 Preparate balsamice pentru scopuri medicale 

050049 Bandaje pentru pansament 

050132 Scoarţe pentru scopuri farmaceutice 

050041 Preparate de baie pentru scopuri medicale 

050302 Săruri de baie pentru scopuri medicale 

050304 Bicarbonat de sodiu pentru scopuri farmaceutice 

050052 Biocide 

050305 Preparate biologice pentru scopuri medicale 

050361 Preparate biologice pentru scopuri veterinare 

050405 Culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri medicale 

050406 Culturi de ţesuturi biologice pentru scopuri veterinare 

050053 Preparate pe bază de bismut pentru scopuri farmaceutice 

050263 Subnitrat de bismut pentru scopuri farmaceutice 

050248 Plasmă sangvină 

050265 Sânge pentru scopuri medicale 

050385 Ciment osos pentru scopuri chirurgicale şi ortopedice 
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050036 Bulioane pentru culturi bacteriologice / medii pentru culturi bacteriologice / medii 
de cultură bacteriologice 

050378 Tampoane pentru alăptat 
050306 Brom pentru scopuri farmaceutice 

050390 Preparate bronhodilatatoare 

050391 Perniţe pentru protecţia monturilor 
050321 Produse secundare rezultate din procesarea cerealelor pentru scopuri dietetice 

sau medicale
050243 Caşete pentru scopuri farmaceutice 

050062 Catechu pentru scopuri farmaceutice 

050063 Preparate pentru caloase 

050064 Calomel [fungicid] 

050308 Ulei de camfor pentru scopuri medicale 

050309 Camfor pentru scopuri medicale 

050057 Bomboană, medicinală 

050310 Bomboană pentru scopuri medicale 

050068 Capsule  pentru medicamente 

050311 Carbolineum [antiparazitar] 

050434 Suplimente dietetice pe bază de caseină 

050344 Ulei de ricin pentru scopuri medicale 

050051 Substanţe pentru spălarea vitelor [insecticide] 

050102 Creioane caustice 

050319 Substanţe caustice pentru scopuri farmaceutice 

050379 Lemn de cedru destinat utilizării ca repelent pentru insecte 

050318 Esteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice 

050320 Eteri de celuloză pentru scopuri farmaceutice 

050083 Ciment pentru copitele animalelor 

050056 Cărbune pentru scopuri farmaceutice 

050091 Conductoare chimice pentru electrozii electrocardiografului 

050095 Contraceptive chimice 

050166 Preparate chimice pentru diagnosticarea sarcinii 

050202 Preparate chimice pentru tratarea mucegaiului 

050222 Preparate chimice pentru tratarea mălurii / preparate chimice pentru tratarea 
tăciunelui 

050246 Preparate chimice pentru tratarea filoxerei 
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050323 Preparate chimice pentru scopuri farmaceutice 

050362 Preparate chimice pentru scopuri medicale 

050363 Preparate chimice pentru scopuri veterinare 

050364 Reactivi chimici pentru scopuri medicale sau veterinare 

050077 Preparate chimico-farmaceutice 

050198 Gumă de mestecat pentru scopuri medicale 

050103 Preparate pentru degerături 

050257 Chinolină pentru scopuri medicale 

050080 Cloroform 

050086 Cocaină 

050150 Ulei din ficat de cod 

050451 Colagen pentru scopuri medicale 

050324 Colodiu pentru scopuri farmaceutice 

050088 Colir 
050089 Comprese 

050092 Scoarţă de condurango pentru scopuri medicale 

050094 Soluţii pentru lentilele de contact / soluţii pentru utilizare cu lentilele de contact 

050365 Preparate pentru curăţarea lentilelor de contact 
050407 Spray-uri de răcire pentru scopuri medicale 

050040 Inele pentru bătăturile picioarelor 

050098 Remedii pentru bătături 
050099 Bumbac pentru scopuri medicale 

050447 Beţişoare din bumbac pentru scopuri medicale 

050325 Cremă de tartru pentru scopuri farmaceutice 

050326 Creozot pentru scopuri farmaceutice 

050105 Scoarţă de croton 

050213 Culturi de microorganisme pentru uz medical sau veterinar 

050106 Curara 

050109 Decocturi pentru scopuri farmaceutice 

050001 Abrazivi dentari 
050012 Amalgame dentare 

050082 Cimenturi dentare 

050111 Materiale pentru amprenta dentară 

050112 Lac dentar 
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050113 Masticuri dentare 

050230 Amalgame dentare din aur 

050119 Deodorante, altele decât cele pentru uz uman sau veterinar 

050400 Deodorante pentru îmbrăcăminte şi textile 

050117 Depurative 

050021 Preparate pentru distrugerea animalelor dăunătoare 

050026 Preparate pentru distrugerea putregaiului 

050120 Preparate pentru distrugerea şoarecilor 

050108 Detergenţi pentru scopuri medicale 

050121 Pâine pentru diabetici adaptată uzului medical 

050330 Preparate de diagnosticare pentru scopuri medicale 

050443 Reactivi pentru diagnosticarea markerilor pentru scopuri medicale 

050446 Preparate de diagnosticare pentru scopuri veterinare 

050440 Scutece pentru animalele de companie 

050366 Diastază pentru scopuri medicale 

050367 Fibre dietetice 

050419 Suplimente dietetice pentru animale 

050484 Suplimente dietetice cu efect cosmetic 

050297 Alimente dietetice adaptate pentru scopuri medicale 

050307 Băuturi dietetice adaptate pentru scopuri medicale 

050350 Substanţe dietetice adaptate pentru uz medical 

050122 Digestive pentru scopuri farmaceutice 

050123 Digitalină 

050018 Ulei de dill (mărar) pentru scopuri medicale 

050479 Săpun dezinfectant 
050118 Dezinfectanţi igienici 

050380 Dezinfectanţi pentru toalete chimice 

050441 Dezinfectanţi 
050075 Produse pentru spălarea câinilor [insecticide] 

050402 Preparate pentru spălat de uz medical 

050114 Pansamente, medicale 
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050125 Medicamente pentru scopuri medicale 

050133 Elixire [preparate farmaceutice] 

050370 Preparate enzimatice pentru scopuri medicale 

050371 Preparate enzimatice pentru scopuri veterinare 

050429 Suplimente enzimatice 

050368 Enzime pentru scopuri medicale 

050369 Enzime pentru scopuri veterinare 

050269 Corn de secară pentru scopuri farmaceutice 

050138 Esteri pentru scopuri farmaceutice 

050139 Eteri pentru scopuri farmaceutice 

050141 Eucaliptol pentru scopuri farmaceutice 

050142 Eucalipt pentru scopuri farmaceutice 

050343 Extracte de hamei pentru scopuri farmaceutice 

050398 Plasturi pentru ochi de uz medical 

050116 Preparate pentru facilitarea creşterii dinţilor 

050146 Febrifuge 

050147 Fenicul pentru scopuri medicale 

050333 Fermenţi pentru scopuri farmaceutice 

050244 Cutii de prim-ajutor, umplute 

050381 Faină de peşte pentru scopuri farmaceutice 

050144 Făină pentru scopuri farmaceutice / făină nerafinată pentru scopuri farmaceutice 

050334 Flori de sulf pentru scopuri farmaceutice 

050035 Hârtie pentru prinderea insectelor zburătoare 

050217 Lipici pentru insectele zburătoare / adezivi pentru prinderea insectelor zburătoare
050218 Preparate pentru distrugerea insectelor zburătoare 

050298 Alimente pentru bebeluşi 

050335 Aldehidă formică pentru scopuri farmaceutice 
 

050460 
Alimente uscate prin îngheţare adaptate pentru scopuri medicale / alimente 
liofilizate adaptate pentru scopuri medicale

 
050463 

Carne uscată prin îngheţare adaptată pentru scopuri medicale / carne liofilizată 
adaptată pentru scopuri medicale 

050023 Unguent pentru degerături de uz farmaceutic 
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050085 Beţe de afumare / pastile de afumare 

050337 Preparate de afumare pentru scopuri medicale 

050151 Fungicide 

050338 Acid galic pentru scopuri farmaceutice 

050341 Gumă-gutta pentru scopuri medicale 

050314 Gaze pentru scopuri medicale 

050155 Tifon pentru pansamente 

050157 Gelatină pentru scopuri medicale 

050158 Genţiană pentru scopuri farmaceutice 

050159 Germicide 

050340 Glucoză pentru scopuri medicale 

050430 Suplimente dietetice pe bază de glucoză 

050331 Glicerină pentru scopuri medicale 

050160 Glicerofosfaţi 
050163 Grăsimi pentru scopuri medicale 

050164 Grăsimi pentru scopuri veterinare 

050153 Gaiacol pentru scopuri farmaceutice 

050161 Gumă pentru scopuri medicale 

050342 Balsam de gurjun pentru scopuri medicale 

050168 Hematogen 

050169 Hemoglobină 

050025 Preparate pentru hemoroizi 
050104 Creioane hemostatice 

050240 Ceaiuri din plante pentru scopuri medicinale 

050456 Extracte din plante pentru scopuri medicale 

050204 Erbicide / preparate pentru distrugerea plantelor dăunătoare 
050461 Alimente omogenizate adaptate pentru scopuri medicale 

050171 Hormoni pentru scopuri medicale 

050174 Hidrastină 

050175 Hidrastinină 

050079 Cloral hidrat pentru scopuri farmaceutice 
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050345 Peroxid de hidrogen pentru scopuri medicale 

050458 Imunostimulante 

050448 Compoziţii pentru sugari 
050178 Repelent pentru insecte 

050386 Repelent pentru insecte pe bază de tămâie 

050469 Şampoane insecticid pentru animale 

050470 Soluţii veterinare insecticide pentru spălat 

050055 Insecticide 

050347 Ioduri pentru scopuri farmaceutice 

050346 Iod pentru scopuri farmaceutice 

050181 Iodoform 

050182 Muşchi irlandez pentru scopuri medicale 

050349 Izotopi pentru scopuri medicale 

050183 Jalapă 

050184 Jujubă, medicinală 

050145 Făină lactată pentru bebeluşi 

050193 Preparate pentru exterminarea larvelor 
050156 Laxative 

050054 Apă de plumb / apă Goulard 

050313 Lecitină pentru scopuri medicale 

050431 Suplimente dietetice pe bază de lecitină 

050266 Lipitori pentru scopuri medicale 

050467 Preparate tratament pentru păduchi [pediculicide] 

050074 Preparate farmaceutice pe bază de oxid de calciu 

050196 Alifii 
050162 Seminţe de in pentru scopuri farmaceutice 

050190 Faină din seminţe de in pentru scopuri farmaceutice 

050421 Suplimente dietetice pe bază de seminţe de in 

050422 Suplimente dietetice pe bază de ulei din seminţe de in 

050073 Fibre pentru scopuri medicale 

050185 Lemn dulce pentru scopuri farmaceutice 
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050191 Loţiuni pentru scopuri farmaceutice 

050220 Loţiuni pentru scopuri veterinare 

050197 Lupulină pentru scopuri farmaceutice 

050127 Magnezie pentru scopuri farmaceutice 

050203 Malţ pentru scopuri farmaceutice 

050188 Băuturi din lapte de malţ pentru scopuri medicale 

050199 Scoarţă de mangrovă pentru scopuri farmaceutice 

050317 Preparate medicale pentru slăbit 

050414 Produse pentru spălarea ochilor cu conţinut medicamentos 

050445 Hrană pentru animale cu conţinut medicamentos 

050466 Paste de dinţi medicamentoase 

050473 Loţiuni după bărbierit cu conţinut medicamentos 

050474 Şampoane medicamentoase 

050475 Preparate medicamentoase de toaletă 

050476 Loţiuni de păr medicamentoase 

050477 Şampoane uscate medicamentoase 

050478 Şampoane medicamentoase pentru animalele de companie 

050480 Săpun cu conţinut medicamentos 

050481 Lumânări de masaj  pentru scopuri terapeutice 

050008 Alcool medicinal 
050058 Nămol medicinal / sediment medicinal [nămol] 

050148 Infuzii medicinale 

050149 Ceai medicinal 
050167 Uleiuri medicinale 

050170 Ierburi medicinale 

050260 Rădăcini medicinale 

050332 Băuturi medicinale 

050394 Preparate medicinale pentru creşterea părului 

050126 Cutii medicinale, portabile, umplute 

050093 Medicamente pentru ameliorarea constipaţiei 

050327 Medicamente pentru uz stomatologic 
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050328 Medicamente de uz uman 

050329 Medicamente de uz veterinar 

050128 Apă de roiniţă pentru scopuri farmaceutice 

050210 Mentol 
050211 Alifii mercuriale 

050454 Preparate din microorganisme pentru uz medical sau veterinar 

050187 Fermenţi lactici pentru scopuri farmaceutice 

050192 Zahăr din lapte pentru scopuri farmaceutice / lactoză pentru scopuri farmaceutice 

050165 Grăsime pentru mulgere 

050129 Ape minerale pentru scopuri medicale 

050130 Săruri de apă minerală 

050382 Suplimente alimentare pe bază de minerale 

050201 Mentă pentru scopuri farmaceutice 

050392 Moleschin pentru scopuri medicale 

050028 Preparate împotriva moliilor 
050286 Hârtie împotriva moliilor 
050084 Ceară de mulaj pentru stomatologi 

050383 Apă de gură pentru scopuri medicale 

050059 Nămol pentru băi 

050172 Ulei de muştar pentru scopuri medicale 

050219 Muştar pentru scopuri farmaceutice 

050271 Plasturi cu muştar / cataplasme cu muştar 
050221 Scoarţă de mirobolan pentru scopuri farmaceutice 

050351 Scutece pentru incontinenţă  

050223 Narcotice 

050152 Nervine 

050485 Gumă cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat 

050486 Plasturi cu nicotină pentru utilizare ca adjuvant în renunţarea la fumat 

050487 Capsule din dendrimer pe bază de polimeri pentru farmaceutice. 

050488 Preparate chimice pentru tratarea bolilor care afectează cerealele. 

050489 Materiale injectabile de umplutură dermică.  

050490 Brăţări impregnate cu repelenti pentru insecte 
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050459 Preparate nutraceutice pentru scopuri terapeutice sau medicale 

050384 Suplimente nutritive 

050212 Substanţe nutritive pentru microorganisme 

050283 Ulei de terebentină pentru scopuri farmaceutice 

050225 Alifii pentru scopuri farmaceutice 

050226 Opiacee 

050227 Opiu 

050228 Opodeldoc 

050229 Preparate pentru opoterapie / preparate pentru organoterapie 

050043 Băi de oxigen 

050399 Oxigen pentru scopuri medicale 

050372 Pantaloni, absorbanţi, pentru incontinenţă 

050315 Absorbante zilnice [sanitare] 

050237 Hârtie pentru plasturii cu muştar / hârtie pentru cataplasmele cu muştar 

050238 Paraziticide 

050214 Pastile pentru scopuri farmaceutice / tablete pentru scopuri farmaceutice 

050410 Pulbere de perlă pentru scopuri medicale 

050231 Pectină pentru scopuri farmaceutice 

050468 Şampoane cu pediculicid 

050242 Pepsine pentru scopuri farmaceutice 

050180 Peptone pentru scopuri farmaceutice 

050439 Pesticide 

050339 Vaselină rectificată pentru scopuri medicale 

050069 Preparate farmaceutice 

050100 Preparate farmaceutice pentru tratarea arsurilor solare 

050239 Preparate farmaceutice pentru îngrijirea pielii 

050241 Preparate farmaceutice pentru tratarea mătreţii 

050453 Produse farmaceutice 

050236 Fenol pentru scopuri farmaceutice 

050245 Fosfaţi pentru scopuri farmaceutice 

050455 Preparate fitoterapeutice pentru scopuri medicale 

050452 Extracte de plante pentru scopuri farmaceutice 

050249 Otrăvuri 
050428 Suplimente dietetice pe bază de polen 
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050207 Pomade pentru scopuri medicale 

050115 Porţelan pentru proteze dentare 

050251 Săruri de potasiu pentru scopuri medicale 

050070 Cataplasme 

050065 Pudră de cantaridă 

050449 Lapte praf pentru bebeluşi 

050462 Seringi preumplute pentru scopuri medicale 

050426 Propolis pentru scopuri farmaceutice 

050427 Suplimente dietetice pe bază de propolis 

050435 Suplimente dietetice proteice 

050436 Suplimente proteice pentru animale 

050143 Purgative / laxative 

050252 Pulbere de piretru 

050254 Quassia pentru scopuri medicale 

050253 Quebracho pentru scopuri medicale 

050256 Chinină pentru scopuri medicale 

050255 Chinchină pentru scopuri medicale / chinină pentru scopuri medicale 

050258 Substanţe radioactive pentru scopuri medicale 

050096 Substanţe de contract utilizate în radiologie pentru scopuri medicale 

050259 Radiu pentru scopuri medicale 

050216 Otravă pentru şobolani 
050437 Hârtie indicatoare pentru scopuri medicale 

050464 Hârtie indicatoare pentru scopuri veterinare 

050411 Preparate pentru reducerea activităţii sexuale 

050247 Remedii pentru perspiraţia piciorului 

050285 Remedii pentru perspiraţie 

050076 Repelenţi pentru câini 

050261 Rădăcini de rubarbă pentru scopuri farmaceutice 

050316 Lăptişor de matcă pentru scopuri farmaceutice 

050425 Suplimente dietetice pe bază de lăptişor de matcă 

050066 Cauciuc pentru uz stomatologic 
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050042 Săruri pentru băi cu apă minerală 

050137 Săruri pentru scopuri medicale 

050200 Chiloţi sanitari / lenjerie intimă pentru menstruaţie 

050232 Absorbante sanitare / tampoane pentru menstruaţie 

050234 Prosoape sanitare / şerveţele sanitare / absorbante sanitare 

050264 Salcie pentru scopuri medicale 

050267 Gulere pentru scopuri chirurgicale 

050044 Apă de mare pentru băi medicinale 

050268 Sedative / tranchilizante 

050177 Fluid seminal pentru inseminare artificială 

050270 Medicamente seroterapeutice 

050209 Seruri 
050408 Lubrifianţi sexuali personali 

050457 Geluri pentru stimulare sexuală 

050373 Sicativi [agenţi de uscare] pentru scopuri medicale 

050416 Pastile de slăbit 
050195 Preparate pentru exterminarea melcilor 
050224 Săruri mirositoare 

050336 Ierburi de fumat pentru scopuri medicale 

050274 Săruri de sodiu pentru scopuri medicale 

050272 Preparate pentru sterilizarea solului 
050134 Solvenţi pentru îndepărtarea plasturilor adezivi 

050273 Soporifice 

050013 Amidon pentru uz dietetic sau famaceutic 

050403 Celule stem pentru scopuri medicale 

050404 Celule stem pentru scopuri veterinare 

050275 Preparate de sterilizare 

050395 Steroizi 
050303 Beţe de lemn dulce pentru scopuri farmaceutice 

050276 Stricnină 

050277 Preparate stiptice 
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050278 Zahăr pentru scopuri medicale 

050279 Sulfonamide [medicamente] 

050205 Beţe de sulf [dezinfectanţi] 

050301 Alifii pentru arsurile solare 

050280 Supozitoare 

050140 Pansamente chirugicale 

050397 Implanturi chirurgicale alcătuite din ţesuturi vii 

050442 Adezivi chirurgicali 
050067 Siropuri pentru scopuri farmaceutice 

050417 Pilule pentru bronzat 
050281 Tartru pentru scopuri farmaceutice 

050110 Material pentru umplerea dinţilor 
050045 Preparate terapeutice pentru baie 

050131 Apă termală 

050284 Timol pentru scopuri farmaceutice 

050179 Tinctură de iod 

050208 Tincturi pentru scopuri medicale 

050374 Şerveţele impregnate cu loţiuni farmaceutice 

050186 Extracte de tutun [insecticide] 

050081 Ţigări fără tutun pentru scopuri medicale 

050262 Tonice [medicamente] 

050375 Preparate pe bază de oligoelemente pentru uz uman şi veterinar 

050450 Transplanturi [ţesuturi vii] 

050061 Preparate pentru tratarea arsurilor 

050282 Terebentină pentru scopuri farmaceutice 

050107 Vaccinuri 
050393 Loţiuni pentru spălături vaginale de uz medical 

050154 Vermifuge / antihelmintice 

050289 Preparate pentru distrugerea paraziţilor 
050290 Vezicanţi 
050287 Preparate veterinare 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 5 - Pagina 63

 

 

 
 

050288 Preparate chimice pentru tratarea bolilor care afectează viţa  de vie 

050090 Preparate pe bază de vitamine* 

050483 Suplimente plasturi cu vitamine 

050136 Bureţi cicatrizanţi 
050072 Vată pentru scopuri medicale 

050033 Creioane împotriva negilor 
050423 Suplimente dietetice pe bază de germeni de grâu 

050194 Drojdie pentru scopuri farmaceutice 

050424 Suplimente dietetice pe bază de drojdie 
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Clasa 6 

 
Metale comune şi aliaje ale acestora, minereuri; materiale metalice pentru structuri şi 
construcţii; construcţii metalice transportabile; cabluri şi fire neelectrice din metal comun; 
fierărie, articole mici din armătură metalică; containere din metal pentru depoz itare sau 
transport; seifuri. 

 
Notă explicativă 

 
Clasa 6 include în principal metale comune brute şi parţial prelucrate, inclusiv minereuri, precum 
şi anumite produse realizate din metale comune. 

 
Această Clasă include, în special: 
 
- metale sub formă de folie sau pulbere pentru prelucrare ulterioară, de exemplu, pentru 
imprimante 3D; 
- materiale metalice pentru construcţii, de exemplu, materiale metalice pentru linii de cale ferată, 
ţevi şi tuburi metalice; 
- obiecte mici din armătură metalică, de exemplu, şuruburi, bolţuri, cuie, rotile pentru mobilă, 
dispozitive de fixare pentru ferestre; 
- construcţii sau structuri transportabile din metal, de exemplu, case prefabricate, piscine, cuşti 
pentru animale sălbatice, patinoane; 

- anumite produse realizate din metale comune care nu sunt altfel clasificate după scopul 
sau destinaţia lor, de exemplu, cutii universale din metal comun, statui, busturi şi opere de 
artă din metal comun. 

 
Această Clasă nu include, în special: 
 
- metale şi minereuri utilizate ca produse chimice în industrie sau cercetare ştiinţifică pentru 
proprietăţile lor chimice, de exemplu 
bauxită, mercur, antimoniu, metale alcaline şi alcalino-pământoase (Cl. 1); 
- metale în formă de folie şi pulbere pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă (Cl. 2); 
- cabluri electrice (Cl. 9) şi frânghii şi cabluri neelectrice, nemetalice (Cl. 22); 
- ţevi care fac parte din instalaţiile sanitare (Cl. 11), ţevi flexibile, tuburi şi furtunuri, nemetalice 
(17) precum şi ţevi rigide, nemetalice (punctul 19); 
 - cuşti pentru animale de companie (Cl. 21); 
- anumite produse din metale comune care sunt clasificate în conformitate cu scopul sau 
destinaţia acestora, de exemplu, unelte de mână, acţionate manual (Cl. 8), agrafe de birou (Cl. 
16), mobilier (Cl. 20), ustensile de bucătărie (Cl. 21), recipiente de uz casnic (Cl. 21). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

060411 Coloane publicitare din metal 

060269 Aliaje din metale comune 
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060017 Aluminiu 

060019 Sârmă din aluminiu 

060270 Folie de aluminiu* 

060020 Plăci de ancorare / plăci de fundaţie 

060273 Ancore* 

060345 Oţel cornier 
060027 Metal anti-frecare 

060097 Nicovale 

060248 Nicovale [portabile] 

060436 Arbori [structuri] din metal 

060047 Plăci de blindaj metalice 

060450 Uşi blindate, metalice / uşi armate, metalice 

060263 Voliere [structuri] din metal 

060155 Embleme metalice pentru vehicule 

060463 Cuiere pentru genţi din metal 

060265 Bile din oţel 

060457 Balustrade din metal 

060285 Benzi metalice pentru legare / benzi metalice pentru înfăşurare sau fixare 

060041 Sârmă ghimpată 

060288 Cercuri metalice pentru butoaie 

060287 Butoaie metalice barrels of metal 

060042 Bare pentru balustradele metalice 

060199 Coşuri metalice 

060451 Bare de sprijin metalice pentru căzi 
060282 Balize metalice, neluminoase 

060045 Nicovale de banc 

060224 Grinzi metalice / traverse metalice 

060166 Rotile metalice pentru pat 
060240 Clopote pentru animale 

060241 Clopote* 

060012 Dispozitive metalice de fixare a curelelor 
060101 Dispozitive de tensionare a curelelor metalice 

060043 Beriliu [glucin] / glucin [beriliu] 

060293 Instalaţii metalice pentru parcarea bicicletelor 
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060314 Şuruburi metalice pentru prinderea cablurilor 

060319 Aţă metalică de legare pentru uz agricol 

060363 Legături metalice 

060280 Fântâni pentru păsări [structuri] din metal 

060168 Blumuri [metalurgie] 

060049 Bolţuri metalice 

060247 Bolţuri, plate 

060299 Capace metalice pentru sticle 

060300 Dopuri metalice pentru sticle 

060050 Sticle [recipiente metalice] pentru gaz comprimat sau aer lichefiat 

060048 Închizători metalice pentru cutii 
060295 Cutii din metal comun 

 
060026 

Cabluri metalice pentru manipularea încărcăturilor / hamuri metalice pentru 
manipularea încărcăturilor / cabluri 

060123 Colţare metalice pentru construcţii 

060464 Colţare metalice pentru mobilă 

060366 Ramificaţii metalice pentru ţevi 

060157 Alamă, brută sau semiprelucrată 

060053 Aliaje de sudură 

060460 Bare de oţel tras la rece 

060018 Bronz 

060055 Bronzuri pentru pietre funerare / monumente de bronz pentru morminte 

060056 Bronzuri [piese de artă] 

060298 Catarame din metal comun [feronerie] 

060291 Materiale de construcţii din metal 

060381 Panouri de construcţii din metal 

060170 Construcţii, transportabile, din metal 

060339 Construcţii din metal 

060323 Cripte metalice funerare 

060307 Busturi din metal comun 

060308 Cabane din metal 

060059 Îmbinări de cabluri metalice, neelectrice / legături de cabluri metalice, 

060311 Cabluri metalice, neelectrice 

060061 Cadmiu 
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060433 Cuşti metalice pentru animale sălbatice 

060260 Ferestre batante din metal 

060029 Casete pentru bani [metalice sau nemetalice] 

060337 Coloane de tubaj metalice pentru sondele petroliere 

060391 Suporţi metalici pentru butoaie 

060289 Butoaie metalice 

060005 Oţel turnat 
060133 Fontă de oţel, în formă brută sau semiprelucrată 

060044 Lanţuri pentru vite 

060209 Plafoane metalice 

060067 Celţiu [hafniu] celtium / hafniu [celţiu] 

060401 Materiale metalo-ceramice 

060068 Lanţuri metalice * 

060095 Contraşine metalice pentru căile ferate / şină de ghidare pentru căile ferate 

060398 Lăzi metalice / containere metalice 

060425 Cuşti metalice pentru găini 
060096 Forme metalice pentru răcire [turnătorie] 

060318 Capace metalice pentru coşul de fum 

060331 Tuburi metalice pentru coşul de fum 

060414 Canale metalice pentru coşul de fum 

060413 Coşuri de fum metalice 

060080 Fier cromat 
060081 Minereuri de crom 

060079 Crom 

060458 Acoperire metalică (prin placare) pentru construcţii 

060313 Cleme metalice pentru cabluri şi ţevi 

060469 Cleme metalice pentru etanşarea pungilor 

060395 Închideri metalice pentru containere 

060202 Agăţători metalice pentru îmbrăcăminte 

060088 Cobalt, brut 

060312 Coliere metalice pentru fixarea ţevilor 

060182 Metale comune, în formă brută sau semiprelucrată 

060065 Containere metalice pentru depozitarea substanţelor acide 

060094 Containere metalice [depozitare, transport] 
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060112 Containere metalice pentru gaz comprimat sau aer lichefiat 

060338 Containere metalice pentru combustibil lichid 

060109 Cupru, în formă brută sau semiprelucrată 

060110 Inele de cupru 

060353 Sârmă de cupru, neizolată 

060343 Cornişe metalice 

060082 Cuie spintecate din metal 

060073 Cuplaje metalice pentru lanţuri 

060149 Crampoane [gheare de picior] 

060102 Crampoane metalice [cleme] / cleme metalice [crampoane] 

060397 Parapete metalice de protecţie pentru drumuri 

060477 Crucifixuri din metale comune, altele decât bijuteriile 

060452 Dozatoare de pungi pentru deşeurile care provin de la câini, fixe, metalice 

060215 Trambuline metalice pentru sărituri 
060036 Opritoare metalice pentru uşi 
060113 Curăţătoare de încălţăminte  
060121 Sonerii de uşă metalice, neelectrice 

060135 Opritoare metalice pentru uşă, neelectrice / arcuri metalice pentru uşă, neelectrice

060180 Bătătoare pentru uşile de la intrare 

060216 Mânere metalice pentru uşi 
060219 Tăblii metalice pentru uşi 
060220 Zăvoare metalice pentru uşi 
060320 Deschizătoare de uşi, neelectrice 

060329 Tocuri de uşi din metal / rame de uşi din metal 

060394 Fitinguri metalice pentru uşi 
060455 Încuietori metalice pentru uşi 
060100 Uşi metalice* 

060114 Ţevi de scurgere din metal 

060335 Sifoane de scurgere [supape] din metal 

060462 Bare de metal trase la rece si lustruite 

060317 Grătare metalice 
 

060076 
Conducte metalice, pentru instalaţiile de încălzire centralizată / ţevi metalice, 
pentru instalaţiile de încălzire centralizată 

060415 Conducte metalice pentru instalaţiile de ventilare şi aer condiţionat 
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060099 Coturi metalice pentru ţevi 

060367 Garduri metalice pentru morminte 

060143 Bolţuri cu ochi / şuruburi cu inel 

060368 Garduri metalice 

060064 Inele de etanşare metalice pentru bastoane 

060172 Inele de etanşare metalice pentru mânerele ustensilelor 

060262 Inele de etanşare metalice 

060382 Figurine din metal comun / statuete din metal comun 

060161 Umpluturi din metal 

060431 Suporturi pentru lemne [suporturi de fier pentru lemne pe foc] 

060475 Mantale metalice pentru şeminee 

060116 Eclise de joantă [şine] 

060130 Fitinguri metalice pentru ferestre 

060140 Fitinguri metalice pentru construcţii 

060267 Fitinguri metalice pentru conducte de aer comprimat 

060324 Fitinguri metalice pentru sicrie 

060380 Fitinguri metalice pentru mobilă 

060393 Fitinguri metalice pentru paturi 

060468 Catarge metalice pentru steaguri [structuri] 

060054 Flanşe metalice [brăţări] 

060195 Indicatoare metalice cu lumină intermitentă, pentru construcţii 

060272 Pontoane plutitoare din metal, pentru acostarea ambarcaţiunilor 

060340 Containere metalice plutitoare 

060040 Dale metalice pentru pardoseală 

060210 Pardoseli metalice 

060416 Folii metalice pentru împachetat şi ambalat 

060473 Uşi pliante metalice 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 6 - Pagina 70

 

 

 
 

060384 Matriţe metalice de turnătorie 

060074 Cadre metalice pentru construcţii 

060328 Grinzi metalice pentru construcţii 

060330 Materiale metalice pentru căile ferate permanente, de tip funicular 
060390 Grilaje metalice de protecţie pentru cuptoare 

060187 Role metalice pentru mobilă 

060145 Galenă [minereu] 

060218 Porţi metalice 

060147 Germaniu 

060417 Aliaje de lipit din aur 
060152 Grătare metalice / grilaje metalice 

060385 Plăci metalice pentru morminte / plăcuţe funerare metalice 

060151 Nipluri de gresat 
060316 Cadre metalice pentru sere 

060236 Sere metalice, transportabile 

060356 Jgheaburi pentru burlane metalice 

060480 Catarge metalice pentru steaguri de mână 

060181 Cătuşe 

060175 Paleţi metalici pentru manipulare 

060327 Balamale metalice 

060105 Cârlige [feronerie] 

060351 Cârlige metalice pentru plăcile de ardezie pentru acoperiş 

060352 Cârlige metalice pentru suporturile de haine 

060418 Buncăre de alimentare metalice, nemecanice 

060077 Cuie pentru potcoave 

060459 Bare de oţel laminate la cald 

060196 Numere metalice pentru case, neluminoase 

060150 Forme metalice pentru gheaţă 

060051 Brăţări metalice de identificare 

060154 Indiu 

060164 Lingouri din metale comune 
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060428 Plase metalice împotriva insectelor 
060052 Plăci din fier 
060115 Fier, în formă brută sau semiprelucrată 

060131 Fier balot/ oţel balot 
060132 Sârmă de fier 
060134 Minereuri de fier 
060227 Feronerie * / articole metalice* , de mică dimensiune 

060106 Grilaje din fier pentru ferestre 

060347 Grilaje din fier pentru uşi 

060156 Jaluzele metalice 

060466 Canistre pentru combustibil din metal 

060021 Duze metalice cu jet 
060225 Grinzi metalice 

060229 Racorduri metalice pentru ţevi 

060083 Chei metalice 

060301 Butoane rotative metalice 

060465 Etichete metalice 

060361 Scări metalice 

060022 Încuietori metalice 

060167 Zăvoare metalice 

060160 Şipci metalice 

060256 Zăbrele metalice / gratii metalice 

060146 Sigilii de plumb 

060214 Plumb, în formă brută sau semiprelucrată 

060120 Cutii poştale metalice 

060419 Litere şi cifre din metal comun, cu excepţia formelor de tipar 

060163 Limonit 
060211 Căptuşeli metalice pentru construcţii 

060165 Buiandrugi metalici 

060325 Paleţi metalici pentru încărcare 

060326 Gabarite de încărcare metalice pentru vagoanele de cale ferată 
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060204 Bolţuri de blocare 

060144 Încuietori metalice, altele decât cele electrice 

060237 Încuietori metalice pentru vehicule 

060379 Încuietori metalice pentru bagaje 

060169 Magneziu 

060174 Mangan 

060349 Capace metalice pentru gurile de canal 
060420 Colectoare metalice pentru reţele de conducte 

060023 Catarge metalice 

060389 Plăci memoriale din metal / plăcuţe memoriale din metal 

060434 Metale sub formă de pudră* 

060453 Metale sub formă de folie sau pulbere pentru imprimante 3D 

060362 Scări mobile de îmbarcare pentru pasageri 

060136 Fier molibden 

060189 Molibden 

060190 Monumente metalice 

060386 Monumente metalice pentru morminte 

060271 Bolarzi metalici de acostare 

060412 Geamanduri de legare metalice 

060344 Mulaje metalice pentru cornişe 

060474 Mulaje metalice pentru construcţii 

060085 Cuie 

060399 Ecusoane metalice / plăci de identificare metalice 

060016 Nichel-argint / argint german 

060193 Nichel 
060194 Niobiu 

060014 Duze metalice 

060364 Piuliţe metalice 

060479 Recipiente metalice pentru colectarea uleiului uzat 

060183 Minereuri metalice 

060158 Jaluzele exterioare din metal 
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060231 Containere pentru ambalare din metal 

060062 Lacăte suspendate 

060310 Cabine pentru pulverizarea vopselei din metal / Cabine metalice pentru pulverizarea
vopselei 

060198 Stâlpi metalici de gard 

060456 Ţigle metalice 

060336 Paravane metalice 

060294 Pavele metalice 

060446 Plăci de pavare din metal 

060461 Bare cromate 

060078 Cepuri metalice 

060421 Ţevi de presiune metalice 

060438 Cocini pentru porci din metal 

060090 Coloane metalice pentru construcţii 

060141 Pini [feronerie] 

060173 Mufe din metal pentru ţevi 
060258 Conducte metalice 

060430 Pitoni metalici 

060226 Platforme, prefabricate, din metal 

060296 Dopuri metalice / cepuri metalice 

060024 Piloni metalici 

060179 Verande [structuri] din metal 

060205 Stâlpi metalici 

060365 Stâlpi metalici, pentru liniile electrice / piloni metalici pentru liniile electrice 

060103 Cârlige metalice pentru tigăi 
060439 Case prefabricate [ansambluri] din metal 

060093 Cutii metalice pentru conservare / cutii de conserve / conserve 

060372 Proptele metalice 

060207 Scripeţi metalici, alţii decât cei pentru maşini 

060185 Metale piroforice 

060129 Şine metalice 

060013 Schimbătoare de cale ferată / macazuri 
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060089 Material metalic pentru calea ferată 

060245 Traverse metalice de cale ferată / legături metalice de cale ferată 

060476 Rampe metalice pentru vehicule 

060357 Tambure metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile 

060435 Materiale refractare de construcţii, din metal 

060400 Plăcuţe de înmatriculare din metal / tăbliţe pentru numărul de înmatriculare din 
metal 

060033 Materiale de armare din metal, pentru beton 

060275 Materiale de armare din metal pentru ţevi 

060276 Materiale de armare din metal pentru construcţii 

060277 Materiale de armare din metal pentru curele de maşini 

060038 Inele metalice* / coliere de oprire metalice * 

060217 Nituri din metal 

060228 Indicatoare rutiere metalice, neluminoase şi nemecanice 

060159 Platforme metalice pentru lansarea rachetelor 
060302 Tije metalice pentru lipire 

060303 Tije metalice pentru lipire şi sudare 

060304 Tije metalice pentru sudare 

060009 Rulouri pentru ferestre din oţel 

060098 Acoperişuri metalice intermitente 

060332 Jgheaburi metalice pentru acoperişuri 

060350 Învelitori metalice pentru acoperişuri 
060213 Ţigle metalice pentru acoperişuri 
060252 Învelitori metalice pentru acoperiş 

060449 Învelitori metalice pentru acoperiş, care încorporează celule fotovoltaice 

060058 Frânghii metalice 

060341 Funii metalice 

060348 Glisiere metalice pentru uşi glisante 

060034 Seifuri [metalice sau nemetalice] / case de bani [metalice sau nemetalice] 

060472 Seifuri, electronice 

060066 Casete de siguranţă pentru bani 

060071 Lanţuri de siguranţă din metal 
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060454 Închizători metalice pentru fixarea ferestrei 

060360 Schele metalice 

060442 Capace filetate metalice pentru sticle 

060118 Şuruburi metalice 

060297 Capace de etanşare din metal 

060396 Dispozitive metalice pentru legat snopi 
060188 Palplanşe metalice / stive de susţinere metalice 

060376 Foi şi plăci metalice 

060063 Bailaguri / pene de fixare 

060470 Cuie metalice pentru pantofi 
060471 Flecuri metalice pentru pantofi 
060292 Cofraje metalice pentru beton 

060197 Cofraje metalice 

060200 Panouri de semnalizare metalice, neluminoase şi nemecanice 

060370 Plăci cu denumiri de firme, din metal 

060235 Panouri, neluminoase şi nemecanice, din metal 

060137 Fier siliciu 

060233 Pervaze metalice 

060239 Silozuri metalice 

060030 Aliaj de argint pentru lipit 

060032 Aliaje de staniu placate cu argint 
060203 Patinoare [structuri] din metal 

060447 Plăci metalice pentru construcţii 

060092 Manşoane [feronerie] 

060306 Chingi metalice pentru manipularea încărcăturilor 

060242 Sârmă metalică pentru lipit 
060221 Inele despicate pentru chei din metal comun 

060153 Broască cu închidere automată 

060206 Arcuri [feronerie] 

060122 Pinteni 
060437 Grajduri din metal 
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060355 Trepte [scări] din metal 

060124 Scări metalice 

060467 Araci metalici pentru plante sau arbori 

060244 Statui din metal comun 

060001 Oţel, în formă brută sau semiprelucrată 

060002 Aliaje din oţel 
060003 Bandă de oţel / armătură de oţel 

060004 Sârmă din oţel 
060006 Stâlpi de oţel 
060010 Table din oţel 

060011 Ţevi din oţel / tuburi din oţel 
060266 Construcţii din oţel 
060448 Scaune cu trepte din metal 

060177 Trepte [scări] din metal 

060481 Cepuri metalice 

060482 Uşi pliante din metal 
060483 Grilaje de metal pentru şemineu 
060238 Opritoare metalice 

060039 Balamale metalice 

060305 Benzi metalice pentru manipularea înărcăturilor / curele metalice pentru 
manipularea înărcăturilor /  

060441 Guri de scurgere stradale din metal 

060284 Dispozitive de întindere pentru benzile din fier [legături de tensiune] 

060383 Dispozitive de întindere pentru benzile metalice [legături de tensiune] 

060162 Montanţi [componente ale scărilor] metalici 

060290 Piscine [structuri] metalice 

060478 Uşi batante din metal 

060086 Piuneze [cuie] / cuie fără cap 

060232 Bazine metalice / rezervoare metalice 

060246 Tantal [metal] 

060402 Cepuri metalice pentru butoaie / robinete cu cep metalice pentru butoaie 

060222 Stâlpi telegrafici din metal 
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060422 Cabine telefonice din metal / cutii telefonice din metal 

060057 Cabluri de teleferic 

060249 Legături de tensiune 

060208 Ţăruşi metalici pentru cort 
060286 Filete metalice pentru legături 

060322 Pardoseli din plăci metalice 

060321 Plăci metalice pentru construcţii 

060373 Cositor 
060375 Foiţă de staniu 

060119 Ambalaje din tablă de cositor 
060374 Tablă de cositor 
060138 Fier titan / ferotitan 

060251 Titan 

060253 Tombac 

060254 Cavouri metalice 

060387 Plăci funerare metalice 

060388 Stele funerare metalice 

060423 Cutii de scule din metal, goale 

060424 Dulapuri pentru scule din metal, goale 

060358 Dozatoare de prosoape, fixe, din metal 

060176 Paleţi de transport din metal 

060025 Capcane pentru animale sălbatice* 

060440 Tăvi metalice* 

060028 Protecţii metalice pentru arbori 
060279 Cuve metalice pentru amestecarea mortarului 

060111 Tubaje metalice 

060127 Ţevi metalice / tuburi metalice 

060139 Fier tungsten 

060257 Tungsten 

060255 Turnichete din metal 

060212 Plăci turnante [căi ferate] 

060243 Valve metalice, altele decât componentele de maşini 

060259 Vanadiu 
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060354 Cazane metalice 

060191 Gheare de menghină, din metal 

060274 Lambriuri metalice 

060087 Elemente de fixare metalice de perete 

060192 Placări metalice pentru pereţi utilizate în construcţii 

060201 Căptuşeli metalice pentru pereţi utilizate în construcţii 

060445 Plăci metalice de căptuşit pereţii 
060037 Şaibe metalice 

060359 Valve metalice pentru ţevile de apă 

060091 Ţevi de apă metalice 

060148 Anemoscoape sau giruete din metal / anemoscoape  metalice / giruete metalice 

060426 Dispozitive de blocare a roţilor [blocatoare] 

060046 Metal alb 

060432 Dispozitive metalice pentru îndepărtarea păsărilor, acţionate de vânt 

060369 Tambure de înfăşurare metalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile 

060035 Opritoare metalice pentru ferestre 

060075 Scripeţi pentru ferestre 

060104 Bolţuri pentru cadrele ferestrelor 
060125 Elemente metalice pentru fixarea ferestrelor 
060315 Cadre metalice pentru ferestre 

060443 Deschizători pentru ferestre, neelectrice 

060444 Închizători pentru ferestre, neelectrice 

060346 Ferestre metalice 

060108 Sârmă din metal comun 

060184 Ţesătură metalică/ pânză metalică 

060230 Dispozitive de întindere a sârmei [legături de tensiune] 

060268 Sârmă din aliaje metalice comune, cu excepţia firelor fuzibile 

060427 Frânghii de sârmă 

060278 Lucrări de artă din metal comun 

060223 Zinc 

060264 Zirconiu 
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Clasa 7 
 

Maşini, maşini-unelte; unelte acţionate electric; motoare, cu excepţia celor pentru vehiculele 
terestre; cuplaje şi componente de transmisie, cu excepţia celor pentru vehiculele terestre; 
unelte agricole, altele decât uneltele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare 
automate. 

 
Notă explicativă 
 
Clasa 7 include în principal maşini şi maşini-unelte şi motoare. 
 
Această Clasă include, în special: 
- componente de toate tipurile pentru motoare, de exemplu butoane de pornire, tobe de 
evacuare şi cilindri pentru motoare;- aparate electrice de curăţare şi lustruire, de exemplu, 
maşini de lustruit electrice pentru încăţăminte, maşini şi aparate el ectrice pentru şamponarea 
covoarelor şi aspiratoarelor; 
- imprimante 3D; 
- roboţi industriali;- anumite vehicule speciale care nu sunt destinate transportului, de 
exemplu, maşini de măturat, maşini pentru construcţia drumurilor, buldozere, pluguri de 
zăpadă, precum şi şenile de cauciuc ca şi componente ale acelor vehicule pe şenile. 

 
   Această Clasă nu include, în special: 
 

- unelte şi ustensile manuale, acţionate manual (Cl. 8); 
- roboţi umanoizi cu inteligenţă artificială, roboţi de laborator, roboţi de învăţare, roboţi de 
supraveghere a securităţii (Cl. 9), roboţi 
chirurgicali (Cl. 10), maşini robotizate (Cl. 12), tobe robotizate (Cl. 15), roboţi de jucărie (Cl. 28); 
- motoare pentru vehiculele terestre (Cl. 12); 
- benzi de rulare pentru vehicule şi tractoare (Cl. 12); 
- anumite maşini speciale, de exemplu, automate bancare (Cl. 9), aparate de respiraţie artificială 
(Cl. 10), aparate şi maşini frigorifice (Cl. 11). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

070555 Imprimante 3D 

070576 Pixuri pentru imprimare 3D 

070002 Dispozitive pentru curăţarea acetilenei 
070004 Dozatoare de benzi adezive [maşini] 

070314 Benzi adezive pentru scripeţi 

070005 Pompe de aerare pentru acvarii 

070056 Aparate pentru aerarea băuturilor 

070163 Aparate pentru aerarea apei 
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070006 Aerocondensatori 
070386 Motoare aeronautice 

070029 Motoare de avion 

070007 Agitatoare 

070008 Utilaje agricole 

070009 Elevatoare agricole 

070388 Unelte agricole, altele decât cele acţionate manual 

070011 Condensatoare de aer 
070129 Dispozitive cu pernă de aer pentru deplasarea încărcăturilor 

070310 Pompe de aer [instalaţii de garaj] 

070398 Maşini pentru aspirarea aerului 
070514 Aerografe pentru aplicarea culorii 

070018 Alternatoare 

070396 Lagăre antifricţiune pentru maşini / rulmenţi anti-frecare pentru maşini 

070273 Dispozitive anti-poluare pentru motoare 

070360 Plăci [componente ale maşinilor] / plăci de zăvorâre 

070530 Aparate de sudură cu arc electric 

070531 Aparate de tăiere cu arc electric 

070020 Osii pentru maşini 

070339 Inele cu bile pentru rulmenţi 

070049 Rulmenţi cu bile 

070533 Prese cu coş 

070091 Lagăre de rulmenţi pentru maşini 

070130 Rulmenţi [componente ale maşinilor] 

070290 Rulmenţi pentru arborii de transmisie 

070403 Bătătoare electrice 

070044 Maşini de batere 

070390 Pompe de bere 

070350 Burdufuri [componente ale maşinilor] 

070037 Transportoare cu bandă 

070036 Benzi pentru transportatoare 

070074 Curele pentru maşini 

070343 Curele pentru motoare 

070104 Maşini de îndoit 
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070315 Maşini pentru prepararea băuturilor, electromecanice 

070047 Dinamuri bicicletă 

070512 Maşini pentru asamblarea bicicletelor 
070058 Dispozitive de legare a fânului / dispozitive pentru strângerea fânului 

070050 Maşini pentru prepararea bitumului 
070225 Maşini pentru ascuţirea lamelor [şlefuire] / maşini de şlefuit 
070227 Portcuţite [componente ale maşinilor] 

070189 Lame [componente ale maşinilor] 

070444 Mixere, electrice, pentru uz casnic 

070199 Suflante pentru compresia, evacuarea şi transportul gazelor 
 

070203 
Suflante pentru compresia, aspirarea şi transportul cerealelor / vânturătoare pentru 
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor / suflante sau vânturătoare pentru 
compresia, aspirarea şi transportul cerealelor 

070534 Suflante 

070054 Bobine pentru războaiele de ţesut / mosoare pentru războaiele de ţesut 

070471 Tuburi de cazan [componente ale maşinilor] 

070327 Aparate şi maşini pentru legătorie utilizate în scopuri industriale 

070064 Maşini de umplut sticle 

070065 Maşini de spălat sticle 

070410 Maşini de astupat sticle 

070411 Maşini de capsulat sticle 

070412 Maşini de sigilat sticle 

070081 Cutii pentru matriţe [tipărire] 

070372 Maşini de împletit 
070405 Garnituri de frână, altele decât cele pentru vehicule 

070406 Saboţi de frână, alţii decât cei pentru vehicule 

070407 Segmente de frână, altele decât cele pentru vehicule 

070524 Plăcuţe de frână, altele decât cele pentru vehicule 

070288 Maşini de tăiat pâinea 

070066 Maşini pentru preparare berii 
070068 Perii [componente ale maşinilor] 

070413 Perii, acţionate electric [componente ale maşinilor] 
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070559 Perii pentru aspiratoare 

070069 Buldozere 

070046 Maşini pentru unt 
070292 Calandru / mangal 
070568 Arbori cu came pentru motoarele vehiculelor 

070072 Vinciuri 
070093 Perii de carbon [electricitate] 

070015 Alimentatoare pentru carburatoare 

070078 Carburatoare 

070079 Garnitură de cardă [componente ale maşinilor de cardat] 
070364 Maşini de cardat 
070481 Maşini şi aparate pentru şamponarea covoarelor, electrice 

070424 Cartuşe pentru maşinile de filtrare 

070482 Convertoare catalitice 

070483 Instalaţii centralizate de curăţire cu vacuum 

070086 Maşini centrifuge / centrifuge [maşini] 

070087 Concasoare centrifugale 

070088 Pompe centrifuge 

070223 Lame pentru tocătoarele staţionare 

070484 Fierăstraie cu lanţ 
070490 Maşini electromecanice pentru industria chimică 

070107 Dălţi pentru maşini 

070194 Mandrine [componente ale maşinilor] 

070038 Agitatoare 

070103 Maşini de ţigarete pentru scopuri industriale 

070082 Site de cenuşă [maşini] 

070108 Clapete de reţinere [componente ale maşinilor] 

070281 Maşini şi aparate pentru curăţare, electrice 

070485 Dispozitive de curăţare cu abur 

070122 Foarfeci de tăiat [maşini] 

070174 Ambreiaje, altele decât cele pentru vehiculele terestre 
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070094 Maşini pentru tăierea cărbunelui 
070415 Râşniţe de cafea, altele decât cele acţionate manual 

070236 Maşini de spălat acţionate cu monede 

070391 Motoare cu aer comprimat 
070392 Maşini cu aer comprimat 
070393 Pompe cu aer comprimat 
070456 Pistoare cu aer comprimat pentru extrudarea masticurilor 

070113 Compresoare [maşini] 

070437 Compresoare pentru frigidere 

070045 Betoniere [maşini] 

070116 Instalaţii de condensare 

070048 Biele pentru maşini, motoare 

070434 Cabluri de comandă pentru maşini, motoare 

070435 Mecanisme de comandă pentru maşini, motoare 

070472 Elemente de comandă hidraulice pentru maşini, motoare 

070473 Elemente de comandă pneumatice pentru maşini, motoare 

070003 Convertoare pentru lucrări din oţel 

070371 Transportoare [maşini] 

070119 Maşini pentru producerea cablurilor 
070385 Cuplaje, altele decât cele pentru vehiculele terestre 

070075 Capote metalice [componente ale maşinilor]  / apărătoare [componente ale 
maşinilor] / capace de protecţie [componente ale maşinilor] 

070453 Macarale [dispozitive de ridicare şi avansare] 

070021 Arbori cotiţi 
070474 Cartere pentru maşini, motoare 

070230 Manivele [componente ale maşinilor] 

070083 Separatoare de cremă / lapte 

070256 Concasoare pentru bucătărie, electrice 

070561 Concasoare 

070138 Cultivatoare [maşini] 

070124 Generatoare de curent 
070331 Dispozitive pentru tragerea draperiilor, acţionate electric 
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070123 Freze [maşini] 

070146 Maşini de tăiat 
070486 Arzătoare de tăiat, acţionate cu gaz 

070137 Chiulase de cilindru pentru motoare 

070139 Cilindri pentru maşini 

070446 Cilindri pentru motoare 

070222 Maşini de lapte 

070329 Maşini de cârpit 
070147 Dezaerator pentru apa de alimentare 

070149 Degresoare [maşini] 

070251 Macarale derrick 

070167 Maşini de decupat şi filetat / maşini de filetat piuliţe 

070181 Maşini de ştanţat 
070397 Excavatoare cu lingură [maşini] 

070231 Maşini de spălat vase 

070153 Dezintegratoare 

070458 Excavatoare de şanţuri [pluguri] 

070448 Maşini de divizat 
070515 Sisteme de deschidere a uşilor, hidraulice 

070520 Sisteme de deschidere a uşilor, pneumatice 

070538 Sisteme de închidere a uşilor, electrice 

070539 Sisteme de deschidere a uşilor, electrice 

070551 Sisteme de închidere a uşilor, hidraulice 

070552 Sisteme de închidere a uşilor, pneumatice 

070158 Maşini de drenare 

070012 Dispozitive pentru extragerea berii sub presiune 

070183 Maşini de trefilat 
070428 Mandrine de găurit [componente ale maşinilor] 

070125 Capete de găurit [componente ale maşinilor] 

070299 Bormaşini 
070449 Flori de burghiu [componente ale maşinilor] 
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070462 Instalaţii de foraj, flotante sau neflotante 

070241 Motoare de acţionare, altele decât cele pentru vehiculele terestre 

070425 Lanţuri de acţionare, altele decât cele pentru vehiculele terestre 

070039 Tobe [componente ale maşinilor] 

070487 Instalaţii de evacuare a prafului pentru curăţenie 

070488 Instalaţii de îndepărtare a prafului pentru curăţenie 

070362 Maşini de vopsit 
070033 Perii dinam 

070126 Curele dinam 

070160 Dinamuri 
070417 Maşini pentru terasamente 

070170 Ejectoare 

070525 Electrozi pentru maşinile de sudat 

070535 Maşini de galvanizare 

070172 Aparate de ridicare 

070127 Curele de ridicare / centuri pentru greutăţi 
070491 Lanţuri de ridicare [componente ale maşinilor] 

070540 Aparate de acţionare a elevatoarelor / aparate de acţionare a ascensoarelor 
070024 Elevatoare [ascensoare] 

070206 Maşini de embosare 

070492 Generatoare de curent în caz de urgenţă 

070557 Socluri pentru motoare, altele decât cele pentru vehiculele terestre 

070380 Motoare pentru vehiculele cu pernă de aer 

070401 Motoare pentru ambarcaţiuni 

070461 Motoare hidraulice 

070207 Maşini de gravat 
070184 Excavatoare 

070497 Colector de evacuare pentru motoare 

070451 Ţevi de evacuare pentru motoare 

070493 Rezervoare de expansiune [componente ale maşinilor] 

070441 Curele de ventilator pentru motoare 
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070381 Ventilatoare pentru motoare 

070176 Alimentatoare [componente ale maşinilor] 

070430 Aparate de alimentare pentru cazanele cu motor 

070353 Maşini de umplere 

070109 Filtre-presă 

070192 Maşini de filtrare 

070010 Filtre pentru curăţarea aerului de răcire, pentru motoare 

070457 Filtre ca şicomponente ale maşinilor sau motoarelor 

070193 Maşini de finisare 

070101 Fitinguri pentru cazanele cu motor 

070166 Maşină de descărnare 

070266 Mori de măcinat făina 

070416 Drumuri de fum pentru cazanele cu motor 

070337 Volante de maşină 

070195 Prese de furaj 
070423 Maşini pentru prepararea alimentelor, electromecanice 

070475 Procesoare alimentare, electrice 

070351 Suflante de forjă 

070196 Maşini de turnătorie 

070279 Roţi de cuplaj, altele decât cele pentru vehiculele terestre 

070325 Maşini de ondulare 

070460 Prese de fructe, electrice, pentru uz casnic 

070400 Economizoare de combustibil pentru motoare 

070463 Aparate de conversie a combustibilului pentru motoarele cu combustie internă 

070542 Pompe de distribuţie a combustibilului pentru staţiile de service 

070536 Maşini de galvanizare 

070522 Lămpi de sudură cu gaz 

070409 Cutii de viteze, altele decât cele pentru vehiculele terestre 

070212 Mecanisme (de acţionare) pentru războaie de ţesut 

070443 Mecanisme (de acţionare), altele decât cele pentru vehiculele terestre 

070171 Generatoare de energie electrică 
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070382 Maşini pentru prelucrarea sticlei 
070494 Diamante pentru tăiat geamuri [componente ale maşinilor] 

070061 Bujii incadescente pentru motoare diesel 

070476 Pistoale de lipit, electrice 

070089 Maşini pentru decorticarea cerealelor / maşini pentru decorticarea grânelor / maşini
pentru decorticarea cerealelor şi grânelor 

070169 Separatoare de cereale 

070073 Ancore automate cu patru braţe pentru uz naval 

070455 Răzătoare pentru legume 

070031 Inele pentru ungere [componente ale maşinilor] 

070204 Cutii de unsoare [componente ale maşinilor] 

070263 Maşini de şlefuit 
070389 Pietre de şlefuit [componente ale maşinilor] / discuri de ascuţit [componente ale 

maşinilor] 
070209 Ghidaje pentru maşini 

070477 Pistoale [unelte care utilizează explozibili] 

070247 Ciocane [componente ale maşinilor] 

070249 Ciocane pneumatice 

070489 Ciocane electrice 

070300 Maşini de găurit electrice 

070284 Unelte de mână, altele decât cele acţionate manual 

070245 Echipamente de manipulare pentru încărcăre şi descărcăre 

070421 Maşini de manipulare, automate [manipulatoare] 

070092 Bare de suspensie [componente ale maşinilor] 

070213 Grape 

070051 Maşini de recoltat / maşini de cosit şi secerat 

070185 Echipamente de transport [minerit] / extractoare pentru mine 

070450 Schimbătoare de căldură [componente ale maşinilor] 

070283 Maşini de tivit 
070495 Aparate de spălat cu înaltă presiune 

070095 Mecanisme de ridicat 
070286 Dispozitive de prindere pentru maşinile-unelte 

070145 Buncăre de alimentare [descărcare mecanică] 
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070057 Războaie pentru ţeserea ciorapilor 
070040 Carcase [componente ale maşinilor] 

070016 Dispozitive de aprindere pentru motoarele cu combustie internă 

070244 Magneţi de aprindere 

070442 Incubatoare pentru ouă 

070422 Roboţi industriali 
070077 Injectoare pentru motoare 

070175 Aparate de aplicare a cernelii pentru maşinile de tipărit 

070328 Maşini de călcat 
070135 Cricuri [maşini] 

070554 Cricuri pneumatice 

070272 Motoare cu reacţie, altele decât pentru vehiculele terestre 

070118 Îmbinări [componente ale motorului] / îmbinări etanşe [componente ale motorului] 

070289 Carcase pentru lagăre [componente ale maşinilor] 

070366 Lagăre [componente ale maşinilor] 

070567 Manşe de comandă ca şi componente ale maşinilor, altele decât pentru aparatele 
d j

070565 Extractoare de suc, electrice 

070516 Demaroare cu pedală pentru motociclete 

070445 Aparate pentru bucătărie, electrice* 

070553 Aparate de tocat pentru bucătărie, electrice 

070295 Maşini de frământare 

070374 Maşini de tricotat 
070080 Cuţite [componente ale maşinilor] 

070131 Cuţite, electrice 

070188 Cuţite pentru maşinile de cosit 

070182 Maşini de etichetat 
070151 Maşini pentru confecţionat dantelă 

070352 Calapoade pentru pantofi [componente ale maşinilor] 

070098 Strunguri [maşini-unelte] 

070201 Maşini de tuns iarba 

070157 Maşini de tăiat articolele din piele 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 7 - Pagina 89

 

 

 
 

070136 Maşini pentru prelucrarea articolelor din piele 

070237 Aparate de ridicare 

070023 Lifturi, altele decât teleschiurile 

070517 Sisteme mecanizate de alimentare a animalelor 
070096 Rampe de încărcare 

070224 Fusuri pentru războiul de ţesut 
070259 Războaie de ţesut 
070205 Pompe de lubrifiere 

070085 Lubrifianţi [componente ale maşinilor] 

070243 Maşini-unelte 

070436 Matriţe utilizate la tipărire 

070211 Maşini de tocat carne 

070258 Maşini pentru prelucrarea metalelor 
070367 Aparate de muls 

070090 Maşini de frezat 
070042 Mori [maşini] 

070277 Mori pentru uz casnic, altele decât cele acţionate manual 

070262 Pietre de moară 

070264 Sfredele pentru minerit 
070164 Maşini pentru  mineralizarea apei potabile 
070342 Maşini pentru exploatarea minelor 
070267 Malaxoare [maşini] 

070026 Maşini de amestecat 
070071 Maşini de scobit / maşini de decojit 
070513 Cultivatoare motorizate 

070402 Motoare pentru ambarcaţiuni 

070433 Motoare, altele decât cele pentru vehiculele terestre 

070452 Motoare, electrice, altele decât cele pentru vehiculele terestre 

070278 Maşini de formare 

070276 Matriţe [componente ale maşinilor] 

070178 Scări rulante [escalatoare] / escalatoare 
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070518 Benzi rulante / trotuare mobile 

070059 Captatoare şi colectoare de noroi [maşini] 

070519 Amortizoare pentru motoare / amortizoare de zgomot pentru motoare 

070558 Ciocane de cuie, electric / cleşti de scos cuie, electrice 

070478 Troliu de ridicat plase [pescuit] 

070208 Cleşti de crestat [maşini-unelte] 

070498 Maşini pentru rafinarea petrolului 
070265 Maşini de tratare a minereului 
070499 Maşini de împachetare 

070294 Maşini de ambalare 

070297 Maşini de vopsit 

070246 Maşini pentru prelucrarea hârtiei [tipărire] 

070293 Maşini de hârtie 

070291 Maşini de fabricat hârtie 

070500 Maşini de lustruit parchetul cu ceară, electrice 

070296 Maşini pentru fabricarea pastelor făinoase, electrice 

070111 Pedale de acţionare pentru maşinile de cusut 

070454 Maşini de decojit 
070307 Râşniţe de piper, altele decât cele acţionate manual 

070564 Curăţitoare pentru ţevi 

070032 Segmenţi de piston / inele de piston 

070197 Pistoane pentru cilindri 

070274 Pistoane pentru motoare 

070302 Pistoane [componente ale maşinilor] 

070321 Maşini de rabotare 

070028 Pluguri 
070100 Brăzdare 

070308 Maşini şi aparate de lustruit [electrice] 

070420 Roţi ale olarilor 
070248 Ciocane mecanice 

070316 Prese [maşini pentru scopuri industriale] 
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070154 Reductoare de presiune [componente ale maşinilor] 

070317 Regulatoare de presiune [componente ale maşinilor] 

070318 Supape de presiune [componente ale maşinilor] 

070140 Cilindrii de tipărire 

070216 Maşini de tipărit cu utilizare pe foi de tablă 

070217 Forme de tipar 
070218 Maşini de tipărit 
070219 Prese de tipar 
070220 Role de tipar pentru maşini 

070544 Maşini pentru prelucrarea materialelor plastice 

070252 Mecanisme de propulsie, altele decât cele pentru vehiculele terestre 

070319 Maşini de compactare 

070099 Scripeţi * 
070117 Scripeţi [componente ale maşinilor] 

070214 Pulverizatoare [maşini] / atomizoare [maşini] / maşini de pulverizat 
070257 Diagrame pentru pompe 

070179 Pompe [componente ale maşinilor, motoarelor] 

070309 Pompe [maşini] 

070311 Pompe pentru instalaţiile de încălzire 

070575 Pompe pentru înot contra curentului 

070305 Poansoane pentru maşinile de perforat 

070306 Maşini de perforat 
070132 Cricuri cu cremalieră 

070511 Maşini de strângere pentru rachetele de tenis 

070464 Radiatoare [de răcire] pentru motoare 

070322 Maşini pentru montarea şinelor 
070383 Maşini pentru construcţia de căi ferate 

070271 Elevatoare pentru vagoanele de cale ferată 

070323 Greble pentru maşini de greblat 

070324 Maşini de greblat 
070562 Maiuri [maşini] 
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070404 Bătătoare [maşini] 

070268 Secerători 
070269 Maşini de secerat şi legat 

070270 Maşini de secerat şi treierat 

070447 Reductoare, altele decât cele pentru vehiculele terestre 

070155 Aparate de bobinat, mecanice 

070376 Tambure, mecanice, pentru furtunuri flexibile 

070408 Bobine [componente ale maşinilor] 

070254 Regulatoare [componente ale maşinilor] 

070063 Maşini de clătit 
070332 Maşini de nituit 
070034 Maşini de măturat străzile, autopropulsate 

070340 Maşini pentru realizarea drumurilor / maşini pentru construirea de drumuri 
070313 Poduri rulante 

070338 Rulmenţi cu bile 

070141 Cilindrii pentru laminoare 

070228 Laminoare 

070334 Prese de imprimat rotative 

070480 Prese rotative cu abur, portabile, pentru ţesături 

070569 Şenile de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor pe şenile la maşinile de 
t ţii

070570 Şenile de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor pe şenile la aparatele şi 
maşinile de încărcare-descărcare 

070571 Şenile de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor pe şenile la maşinile agricole 

070572 Şenile de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor pe şenile la maşinile miniere 

070573 Şenile de cauciuc ca şi componente ale tractoarelor pe şenile la plugurile de zăpadă

070345 Maşini de satinat 
070346 Maşini pentru fabricarea cârnaţilor 
070035 Fierăstraie cu masă [componente ale maşinilor] 

070226 Lame de fierăstrău [componente ale maşinilor] 

070341 Fierăstraie [maşini] 

070110 Maşini de colectare a pietrei de cazan 

070106 Foarfeci, electrice 
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070566 Şurubelniţe, electrice 

070347 Maşini de sigilat pentru scopuri industriale 

070541 Aparate electrice pentru sigilarea materialelor plastice [împachetare] 

070027 Rulmenţi cu lubrifiere automată 

070543 Pompe de combustibil autoreglabile 

070162 Pulverizator deşeuri 
070440 Maşini de cusut 
070001 Cuplaje de arbori [maşini] 

070387 Maşini de ascuţit 
070052 Presr de balotat 
070431 Maşini de tuns pentru animale / maşini de tuns părul pentru animale 

070105 Foarfeci, electrice 

070395 Arcuri-amortizoare de şocuri [componente ale maşinilor] / pistoane amortizor 
[componente ale maşinilor] / pistoane plonjor 

070501 Aparate de lustruit pantofii, electrice 

070070 Lopeţi, mecanice 

070419 Mărunţitoare [maşini] pentru uz industrial 

070280 Suveici [componente ale maşinilor] 

070187 Site [maşini de sitat sau componente ale maşinilor] 

070133 Instalaţii de cernere 

070556 Maşini de cernere 

070013 Maşini sizing machines 

070560 Unelte de ascuţit marginile schiurilor 
070365 Sanii portcuţit [componente ale maşinilor] 

070097 Glisoare pentru maşinile de tricotat / sănii pentru maşinile de tricotat 

070240 Prese de netezit 
070502 Pluguri de zăpadă 

070503 Aparate de lipit, cu gaz / aparate de sudat, cu gaz 

070504 Arzătoare de lipit, cu gaz 

070505 Ciocane de lipit, cu gaz 

070528 Aparate de lipit, electrice 

070529 Ciocane de lipit, electrice 
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070532 Lămpi de lipit 
070143 Maşini de sortat pentru industrie 

070348 Semănătoare [maşini] 

070394 Bujii pentru motoarele cu combustie internă 

070275 Regulatoare de viteză pentru maşini, motoare 

070084 Uscătoare rotative [neîncălzite] 

070190 Maşini rotative 

070191 Roţi de tors 

070260 Maşini de filat 
070298 Pulverizator de vopsit 

070330 Arcuri [componente ale maşinilor] 

070168 Separatoare de tulpini [maşini] 

070180 Maşini de ştanţat 
070041 Suporturi pentru maşini 

070150 Demaroare pentru motoare 

070354 Statoare [componente ale maşinilor] 

070115 Condensatoare de abur [componente ale maşinilor] 

070152 Separatoare de abur/ulei 

070242 Motoare cu abur 
070320 Separatoare de abur 
070429 Cazane cu abur 
070014 Cilindrii compactori / cilindrii compactori pentru pământ 
070355 Plăci stereotip 

070128 Maşini de cusut 
070301 Maşini de prelucrare a pietrei 
070210 Şişcorniţe [paie tocate] / tocătoare de paie 

070198 Presetupe de etanşare [componente ale maşinilor] 

070282 Aspiratoare medicale pentru scopuri industriale 

070368 Ventuze pentru aparatele de muls / ventuze de fixare pe ugere pentru aparatele de 
muls 

070563 Duze de aspirare pentru aspiratoare 

070356 Maşini pentru fabricarea zahărului 
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070358 Compresoare de supraalimentare 

070357 Supraîncălzitoare 

070173 Maşini de matriţare 

070359 Mese pentru maşini 

070067 Tambure pentru maşinile de brodat 

070333 Robinete [componente ale maşinilor, motoarelor] / robineţi [componente ale 
maşinilor, motoarelor] 

070202 Maşini de gudronare 

070186 Maşini de întindere/ întoarcere a fânului 
070496 Maşini pentru industria textilă 

070229 Lancie termică [maşini] 

070062 Maşini de filetat 
070043 Maşini de treierat 
070577 Freze de pământ pentru scopuri agricole 

070250 Ciocane de forjare 

070287 Desfăcătoare de conserve, electrice / deschizătoare de conserve, electrice 

070255 Maşini pentru prelucrarea tutunului 
070285 Unelte [componente ale maşinilor] 

070426 Convertizoare de cuplu, altele decât cele pentru vehiculele tereste 

070022 Arbori de transmisie, alţii decât cei pentru vehiculele tereste 

070427 Lanţuri de transmisie, altele decât cele pentru vehiculele tereste 

070253 Transmisii, altele decât cele pentru vehiculele tereste 

070369 Transmisii pentru maşini 

070304 Transportoare pneumatice 

070159 Maşini de debavurat / aparate de prelucrare / aparate de prelucrare prin aşchiere
070326 Maşini de îndreptat (centrat) 

070370 Tuburi transportoare pneumatice / tuburi transportoare, pneumatice 

070215 Turbine hidraulice 

070375 Turbine, altele decât cele pentru vehiculele tereste 

070114 Turbocompresoare 

070148 Pluguri de îndepărtare a gazonului 
070377 Timpane [componente ale preselor de tipar] 
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070076 Maşini de cules litere [tipărire] 

070112 Maşini de cules litere [fotoculegere] 

070120 Maşini de turnat litere 

070303 Prese tipografice 

070378 Maşini tipografice 

070479 Articulaţii universale [articulaţii cardanice] 

070312 Pompe de vid [maşini] 

070506 Accesorii pentru aspiratoare pentru diseminarea parfumurilor şi dezinfectanţilor 

070507 Furtunuri pentru aspiratoare 

070508 Aspiratoare 

070521 Saci pentru aspiratoare 

070019 Supape [componente ale maşinilor] 

070578 Spiralizatoare de legume, electrice 

070537 Automate pentru vânzarea de produse
070579 Pompe de distribuție a hidrogenului pentru stațiile de benzină 

070580 Maşini industriale de imprimare cu jet de cerneală 
070581 Mopuri cu aburi 
070582  Costume robotice exoscheletice, altele decât cele pentru scopuri medicale 

070583 Macarale mobile 
 Vibratoare [maşini] pentru uz industrial  

070384 Aparate de vulcanizare 

070233 Aparate de spălat 
070234 Maşini de spălat [rufe] 

070235 Instalaţii de spălat pentru vehicule / instalaţii pentru spălarea vehiculelor 
070414 Unităţi de eliminare a deşeurilor / unităţi de eliminare a gunoiului 
070418 Maşini de compactare a deşeurilor / maşini de compactare a gunoiului 
070574 Recuperatoare pneumatice pentru decantarea uleiul uzat 
070165 Încălzitoare de apă [componente ale maşinilor] 

070439 Separatoare de apă / robinete de drenaj 
070510 Maşini şi aparate pentru lustruirea cu ceară, electrice 

070344 Maşini de plivit 
070349 Maşini de sudat, electrice 
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070526 Aparate de sudură electrice 

070336 Roţi de maşini 

070335 Mecanisme cu roţi dinţate 

070459 Teluri, electrice, pentru uz casnic 

070030 Maşini de spălat albe / Maşini de spălat colorate 

070373 Vinciuri 
070523 Turbine eoline 

070545 Deschizători pentru ferestre, electrice 

070546 Închizători pentru ferestre, electrice 

070547 Deschizători pentru ferestre, hidraulice 

070548 Închizători pentru ferestre, hidraulice 

070549 Deschizători pentru ferestre, pneumatice 

070550 Închizători pentru ferestre, pneumatice 

070102 Prese de vin 

070379 Vânturători 
070055 Maşini de prelucrat  lemnul 
070177 Maşini de ambalat 
070239 Maşini de spălat rufe cu stoarcere 
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Clasa 8 
 

Unelte şi ustensile de mână, acţionate manual; tacâmuri; arme de mână, cu excepţia armelor de 
foc; aparate de ras. 

 
Notă explicativă 

 
Clasa 8 include în principal unelte şi ustensile acţionate manual pentru efectuarea de sarcini 
precum găurirea, pilirea, tăierea şi perforarea. 
 
Această Clasă include, în special: 
 
- unelte agricole, de grădinărit şi de amenajare a teritoriului acţionate manual; 
- unelte acţionate manual pentru dulgheri, artişti şi alţi artizani, de exemplu, ciocane, dălţi şi 
cuţite de strung; 
- mânere pentru uneltele de mână acţionate manual precum cuţitele şi coasele; 
- ustensile de mână electrice şi neelectrice pentru îngrijirea personală şi artă corporală, de 
exemplu, aparate de ras, ustensile pentru ondularea părului, tatuat şi pentru manichiură şi 
pedichiură; 
- pompe acţionate manual; 
- tacâmuri de masă precum cuţite, furculiţe şi linguri, inclusiv cele fabricate din metale preţioase. 

 
 Această Clasă nu include, în special: 
 

  - maşini-unelte şi ustensile acţionate de un motor (Cl. 7); 
  - bisturie chiruricale (Cl. 10); 
 - pompe pentru anvelopele de biciclete (Cl. 12), pompe special adaptate pentru a fi utilizate cu 
bile                pentru jocuri (Cl. 28); 
  - arme de mână precum armele de foc (Cl. 13); 
  - cuţite pentru hârtie şi tocătoare de hârtie pentru birou (Cl. 16); 
  - mânere pentru obiecte care sunt clasificate în diferite clase după scopul sau destinaţia lor, de  
exemplu, mânere pentru bastoane, mânere pentru umbrele (Cl. 18), mânere pentru mături (Cl. 
21); 
 - ustensile pentru servire, de exemplu cleşti pentru zahăr, cleşti pentru gheaţă, palete pentru 
plăcinte  şi polonice pentru servire, precum şi ustensile de bucătărie, de exemplu, linguri de 
amestecare, pisăloage şi mojare pentru amestecare, spărgătoare de nuci şi spatule (Cl. 21); 
 - arme de atac (Cl. 28). 
 

 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

080002 Ustensile abrazive [ustensile de mână] 

080141 Tesle [unelte] 

080200 Ustensile agricole, acţionate manual 
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080220 Furci agricole [unelte de mână] 

080265 Pompe de aer, acţionate manual 

080020 Filiere rotunde 

080194 Burghie [unelte de mână] 

080008 Sule 

080069 Topoare 

080160 Dispozitive de întindere a benzilor metalice [unelte de mână] 

080025 Baionete 

080026 Maşini de tuns barba 

080261 Menghine de banc [ustensile de mână] 

080188 Cosoare 

080016 Tăişuri pentru uneltele aşchietoare [componente ale uneltelor de mână] 

080197 Tăişuri pentru uneltele aşchietoare [unelte de mână] 

080093 Ustensile pentru ascuţirea lamelor 
080119 Lame pentru rindele 

080149 Lame [unelte de mână] 

080150 Cuţite [arme] 

080112 Foarfeci pentru marginile de gazon 

080067 Maşini de găurit 
080021 Bomfaiere 

080280 Cuţite pentru deschis cutiile 

080161 Unelte pentru împletit [unelte de mână] 

080122 Fiare pentru marcare 

080199 Burghie de mână 

080099 Cuţite de altoit 
080104 Sfredel de mână pentru dulgherie 

080033 Foarfeci pentru vite 

080045 Dălţi de călăfătuit 
080175 Dornuri de perforat [unelte de mână] 

080266 Cuţite ceramice 

080248 Feliatoare de brânză, neelectrice 

080159 Dălţi 
080138 Satâre [cuţite] 

080147 Menghine de mână pentru tâmplari sau arămari 
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080077 Securi 
080121 Fiare de ondulat 
080250 Răngi 
080058 Cleşti pentru ondulare 

080101 Pensete pentru cuticule / cleşti pentru cuticule 

080078 Tacâmuri * 
080009 Bare de tăiat [unelte de mână] 

080076 Cuţite* 

080230 Unelte pentru tăiat [unelte de mână] 

080246 Pumnale 

080191 Ustensile pentru decantarea lichidelor [unelte de mână] 

080242 Aparate de epilat, electrice şi neelectrice 

080088 Aparate pentru distrugerea paraziţilor de plante, acţionate manual 

080066 Ştanţe [unelte de mână] / clupe [unelte de mână] / cuţite pentru filete [unelte de 
mână] 

080204 Săpătoare [unelte de mână] 

080234 Săpătoare de şanţuri [unelte de mână] 

080049 Cuţitoaie 

080218 Suporturi de burghie [unelte de mână] 

080241 Aparate pentru perforarea urechilor 
080083 Maiuri pentru pământ [unelte de mână] 

080192 Unelte aşchietoare [unelte de mână] 

080251 Feliatoare pentru ouă, neelectrice 

080105 Imprimatoare în relief [unelte de mână] 

080226 Pietre de polizor abrazive 

080257 Pile abrazive 

080267 Plăci abrazive 

080131 Ace pentru gravură 

080090 Expandoare [unelte de mână] 

080012 Piese de extensie pentru suporturile burghielor de filetat 

080252 Ondulatoare pentru gene 

080132 Cuţite pentru potcovari 
080227 Pile [tools] 

080214 Aparate de lustruit unghiile, electrice sau neelectrice / bureţi de şlefuit pentru 
unghii, electrici sau neelectrici
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080181 Vătraie 

080255 Burdufuri pentru şeminee [unelte de mână] 

080258 Patenţi [unelte de mână] / cleşti de tras sârma [unelte de mână] 

080224 Plăci de păr 
080176 Oale de turnare [unelte de mână] 

080054 Cadre pentru fierăstraiele de mână 

080079 Dispozitive de cules fructele [unelte de mână] 

080284 Tăietoare de fructe 

080285 Curăţitoare de fructe 

080051 Ciocane cu capul rotund [unelte de mână] 

080052 Unelte pentru împâslire [unelte de mână] 

080145 Unelte pentru grădină, acţionate manual 

080124 Sfredele [unelte de mână] 

080089 Diamante pentru tăiat geamuri [componente ale uneltelor de mână] 

080117 Fiare de gofrare 

080129 Dălţi [unelte de mână] 

080134 Unelte pentru altoire [unelte de mână] 

080043 Unelte de gravat [unelte de mână] 

080201 Pietre de şlefuit [unelte de mână] / pietre de polizor [unelte de mână] 

080174 Pistoale [unelte de mână] 

080232 Pistoale, acţionate manual, pentru extrudarea masticurilor 

080187 Meliţe [unelte de mână] 

080183 Coase Hainault 
080219 Maşini de tuns părul de uz personal, electrice sau neelectrice 

080222 Maşini de tuns părul pentru animale [ustensile de mână] 

080281 Maşini de împletit părul, electrice 

080102 Pensete pentru îndepărtarea părului 
080156 Ciocane [unelte de mână] 

080028 Burghie de mână, acţionate manual 
080072 Unelte de mână, acţionate manual 
080126 Ustensile de mână pentru ondularea părului 

080245 Pompe de mână * 
080275 Mânere pentru uneltele de mână, acţionate manual 

080140 Harpoane 
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080170 Harpoane pentru pescuit 

080137 Securi 
080264 Lame de bisturiu [dălţi] 

080185 Săpăligi [unelte de mână] 

080030 Bărzi / securi pentru cioplit 
080108 Burghie de perforare [componente ale uneltelor de mână] 

080139 Cuţite pentru cercuri [unelte de mână] 

080053 Cuţite de vânătoare 

080128 Dălţi pentru gheaţă 

080144 Pulverizatoare insecticid [unelte de mână] / atomizoare insecticid [unelte de mână]
/ spray-uri insecticid [unelte de mână] 

080116 Fiare [unelte de mână neelectrice] 

080048 Fierăstraie mecanice 

080286 Răzătoare mandoline pentru bucătărie 

080287 Gheare pentru carne 

080288 Instrumente sterile pentru piercing 

080289 Aparate cu laser pentru îndepărtarea părului, altele decât cele pentru scopuri 
di l

080290 Ciocan de urgenţă 

080276 Mânere pentru cuţite 

080205 Cuţite* 

080081 Polonice [unelte de mână] 

080056 Calapoade [unelte de mână pentru cizmari] 

080127 Foarfeci pentru gazon [ustensile de mână] 

080006 Curele pentru ascuţit din piele 

080153 Leviere 

080024 Cricuri de ridicat, acţionate manual 

080031 Unelte pentru marcarea animalelor / unelte pentru marcarea vitelor 
080154 Macete 

080155 Ciocane de lemn [ustensile de mână] 

080231 Seturi de manichiură 

080243 Seturi de manichiură, electrice 

080103 Cavile de matisit 
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080158 Ciocane pentru zidari 
080142 Sape late 

080085 Freze [unelte de mână] 

080236 Cuţite de mărunţit [unelte de mână] / cuţite de descărnat [unelte de mână] / satâre 
[unelte de mână] 

080253 Cutii şablon pentru tăiere la unghi [unelte de mână] 

080162 Colectoare pentru monede 

080163 Mojare pentru sfărâmare [unelte de mână] 

080029 Dălţi pentru scobituri 
080120 Fiare pentru rindeluire 

080023 Ciocane de scos cuiele, acţionate manual / cleşti de scos cuiele, acţionaţi manual 

080034 Răngi pentru scos cuie [unelte de mână] 

080050 Dornuri de găurit 
080074 Cleşti pentru unghii 
080168 Pile de unghii 
080213 Pile de unghii, electrice 

080221 Unghiere, electrice sau neelectrice 

080005 Pile ac 

080262 Pistoale pentru etanşare neelectrice 

080167 Poansoane cu numere 

080143 Desfăcătoare de stridii 
080013 Cuţite de paletă 

080039 Cuţite de sculptat [unelte de mână] 

080133 Cuţite de decojit 
080106 Seturi de pedichiură 

080046 Bricege 

080062 Unelte de perforare [unelte de mână] 

080044 Târnăcoape 

080036 Ciocane de abataj / buciarde 

080171 Sape [unelte de mână] 

080180 Perforatoare tip ac 

080207 Cleşti 
080249 Cuţite pentru pizza, neelectrice 

080177 Cuţite de rindea 
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080071 Rindele 

080206 Patenţi 
080118 Fiare de polizat [unelte pentru lustruit] / unelte de fier pentru lustruit 
080196 Fiare de capsulare [unelte de mână] 

080097 Foarfeci pentru curăţare de crengi / foarfeci de grădină 

080098 Foarfeci pentru pomi 
080146 Cuţite de altoit 
080015 Boxuri pentru pumn 

080228 Cleşti de perforat [unelte de mână] 

080229 Perforatoare [unelte de mână] 

080212 Instrumente pentru perforarea biletelor 

080135 Rindele de fălţuit 
080109 Greble [unelte de mână] 

080172 Pisăloage [unelte de mână] / pisăloage pentru sfărâmat [unelte de mână]
080211 Maiuri [unelte de mână] 

080178 Raşpele [unelte de mână] 

080065 Dispozitive cu clichet [unelte de mână] 

080082 Curele de ascuţit briciul 
080107 Casete pentru briciuri/lame de ras 

080148 Lame de ras 

080179 Aparate de ras, electrice sau neelectrice 

080011 Doze pentru alezor 
080010 Alezoare 

080182 Nituitoare [unelte de mână] 

080038 Ciocane de nituit [unelte de mână] 

080209 Săbii 
080254 Greble pentru nisip 

080151 Lame de fierăstrău [componente ale uneltelor de mână] 

080186 Suporturi pentru fierăstraie 

080055 Fierăstraie [unelte de mână] 

080095 Cuţite pentru solzi 
080040 Foarfeci* 
080235 Raclete [unelte de mână] 
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080274 Raclete pentru schiuri 

080237 Unelte de răzuit [unelte de mână] 

080195 Şurubelniţe, neelectrice 

080271 Dălţi pentru sculptori 
080114 Inele pentru coase 

080115 Pietre pentru coase / pietre de ascuţit 
080277 Mânere pentru coase 

080113 Coase 

080003 Pietre pentru şlefuit 
080037 Oţeluri de ascuţit / oţeluri pentru cuţite 

080092 Instrumente de ascuţit 
080166 Truse de bărbierit 
080061 Lame de foarfecă 

080223 Foarfeci mecanice [ustensile de mână] 

080060 Foarfeci de tuns 

080110 Lopeţi [unelte de mână] 

080189 Seceri 
080022 Arme de mână, altele decât armele de foc 

080203 Veselă de argint [cuţite, furculiţe şi linguri] 

080268 Instrumente de ascuţit marginile schiurilor, acţionate manual 

080019 Instrumente şi unelte pentru jupuirea animalelor 

080157 Baroase 

080111 Cazmale [unelte de mână] 

080064 Chei de buloane [unelte de mână] / chei de piuliţe [unelte de mână] 

080014 Spatule [unelte de mână] 

080270 Spatule pentru utilizare de către artişti 

080080 Linguri* 
080017 Rigle [unelte de mână] 

080084 Unelte de ştanţare [unelte de mână] / ştanţe [unelte de mână] 

080282 Bastoane de amestecare pentru amestecarea vopselei 

080047 Ciocane pentru piatră 
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080091 Instrumente de şlefuit 
080125 Teci pentru săbii 
080208 Săbii 
080202 Seringi pentru pulverizarea insecticidelor 

080059 Tacâmuri [cuţite, furculiţe şi linguri] / articole pentru masă [cuţite, furculiţe şi linguri]

080070 Furculiţe de masă 

080272 Cuţite de masă, furculiţe şi linguri de plastic 

080273 Cuţite de masă, furculiţe şi linguri pentru bebeluşi 

080063 Chei tubulare de tip t 
080193 Freze de înfiletare [unelte de mână] 

080269 Ace de tatuat 
080256 Aparate pentru tatuat 
080096 Extractoare de buruieni [unelte de mână] 

080169 Desfăcătoare de conserve, neelectrice / deschizătoare de conserve, neelectrice 

080247 Curele pentru unelte [suporturi] 

080100 Foarfeci de tăiat crengi 
080086 Făraşe [grădinărit] 

080087 Făraşe de grădină 

080130 Bastoane / bâte / bastoane pentru poliţişti 
080075 Cuţite de tăiat ţevi [unelte de mână] 

080198 Instrumente de tăiat ţevi 
080042 Pensete 

080073 Feliatoare de legume / cuţite de legume / mărunţitoare de legume 

080136 Tocătoare de legume 

080278 Spiralizatoare de legume, acţionate manual 

080279 Decojitoare de legume [unelte de mână] 

080244 Menghine 

080184 Furci pentru plivit [unelte de mână] 

080068 Suporturi pentru barele de ascuţit 
080164 Foarfeci mari de grădină [foarfeci] 

080283 Dispozitive de tăiat folia de pe dop la sticla de vin, acţionate manual 
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080259 Dezizolatoare pentru sârmă [unelte de mână] 

080263 Dispozitive de întindere pentru  sârma metalică [unelte de mână] 
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Clasa 9 
 
Aparate şi instrumente utilizate în ştiinţă, de cercetare, nautică de navigaţie , topografie, 
fotografie, cinematografie, audiovizuală, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare 
(monitorizare), detectare, testare, inspectare, salvare şi învăţare; aparate şi instrumente pentru 
conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea reglementarea sau controlul 
distribuţiei sau utilizării energiei electrice; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, 
transmiterea, şi reproducerea sau procesarea sunetului, sau imaginii sau datelor; suporturi 
magnetice de stocare a datelor, date stocate sau descărcabile, software pentru computere, 
suporturi de stocare digitale sau analog; discuri de vinil, compact-discuri, DVD-uri şi alte 
suporturi de înregistrare digitale; mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise; case de 
marcat; maşini dispozitive de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare; 
computere și dispozitive periferice pentru computere; software pentru computere; costume 
pentru scufundări; măşti pentru scufundări, dopuri de urechi pentru scufundări, cleşti de nas 
pentru scufundări sau înot, mănuşi pentru scufundări, aparate de respirat pentru înot subacvatic; 
dispozitive pentru stingerea incendiilor. 
 
 
Notă explicativă 
 
Clasa 9 înclude în special aparate şi instrumente utilizate în scopuri ştiinţifice sau de cercetare, 
echipamente audiovizuale şi informatice, precum şi echipamente de protecţie şi salvare. 
 
 
Această Clasă include, în special: 
- aparate şi instrumente de cercetare ştiinţifică în laboratoare; 
- aparate de instruire şi simulatoare, de exemplu, resuscitarea manechinelor, simulatoare 
pentru direcţia şi controlul vehiculelor; 
- aparate şi instrumente pentru controlul şi monitorizarea aeronavelor, îmbarcaţiunilor, 
vehiculelor aeriene fără pilot, de exemplu, ,  intrumente de navigaţie, transmiţătoare, 
compasuri pentru măsurare, aparate GPS, aparate cu pilot automat pentru vehicule. 
- aparate şi instrumente pentru protecţie şi securitate, de exemplu, plase de sigurabţă, lumini 
de semnalizare, aparate pentru lumini de traffic, pompe de incendiu, alarme sonore, token de 
securitate ca dispozitive de criptare; 
- îmbrăcăminte care protejează împrotriva accidentelor grave sau a celor care pun viaţa în 
pericol, de exemplu, îmbrăcăminte care protejează împotriva accidentelor, iradiaţiilor sau 
focului, îmbrăcăminte antiglonţ, căşti de protecţie, căşti de protecţie pentru sporturi, gutiere 
pentru sport, costume de protecţie pentru aviator, genunchiere pentru muncitori. 
- aparate şi instrumente optice, de exemplu, ochelari, lentile de contact, ochelari cu lupă, 
oglinzi pentru inspectarea muncii, vizoare. 
- magneţi. 
- ceasuri inteligente, dispozitive portabile de urmărire a activităţii. 
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- manete/joysticks pentru computere, altele decât cele pentru jocuri video, căşti pentru realitate   
virtuală, ochelari inteligenţi. 

- toc pentru ochelari; carcase pentru telefoane; carcase realizate special pentru aparate 
fotografice şi instrumente. 
- bancomate (ATM), case de marcat, instrumente și mașini de testare a materialelor. 
- baterii şi încărcătoare pentru tigările electronice. 
- unităţi de efecte electrice şi electronice pentru intrumente muzicale. 
- roboţi de laborator, roboţi didactici, roboţi pentru securitate şi supraveghere, roboţi umanoizi 
cu inteligenţă artificială.  

 
Această Clasă nu include, în special: 
 

- manete/joysticks ca parte din aparate, altele decât cele pentru aparate de jocuri video 
(Cl. 7), manete/joysticks pentru vehicule (Cl. 12),  manete/joysticks pentru jocuri video, 
manete de comandă pentru jucării şi console de jocuri (Cl. 28); 
- aparate care funcţionează cu monede clasificate în diferite clase conform scopului sau 
funcţiei lor, de exemplu,  maşini de spălat acţionate cu monede (Cl. 7), mese de billiard 
acţionate cu monede; 
- roboşi industriali (Cl. 7), roboţi chirurgicali (Cl. 10), roboţi de jucărie (Cl. 28); 
- pulsometre, aparate de monitorizare a ritmului cardiac, aparate pentru monitorizarea 
compoziţiei corporale (Cl. 10); 
- lămpi de laborator, arzătoare de laborator (Cl. 11); 
- lanterne pentru scufundare (Cl. 11); 
- semnale explozive de ceaţă, rachete de semnalizare (Cl. 13); 
- secţiuni histologice pentru scopuri didactice, mostre biologice utilizate în microscopie ca 
materiale didactice (Cl. 16); 
- îmbrăcăminte şi echipamente purtate pentru practicarea anumitor sporturi, de exemplu, 
căptuşeli de protecţie ca părţi din costumele de sport, măşti de scrimă, mănuşi pentru box 
(Cl. 28). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

090726 Ochelari 3D 

090627 Abace 

090729 Accelerometre 

090361 Acumulatori, electrici 

090387 Hidrometre pentru acid 

090010 Acidimetre pentru baterii 

090014 Alarme acustice / alarme sonore 

090015 Cabluri acustice 

090593 Cuplaje acustice 

090018 Actinometre 
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090730 Adaptoare electrice 

090019 Maşini de adunat 
090045 Antene 

090020 Aerometre 

090025 Aparate de analiză a aerului 
090071 Sonerii de alarmă, electrice 

090026 Alarme* 

090027 Alcoolmetre 

090028 Alidade 

090033 Altimetre 

090036 Ampermetre 

090037 Amplificatoare 

090038 Tuburi de amplificare / supape de amplificare 

090039 Anemometre 

090176 (Film de) desene animate 

090044 Baterii anodice / baterii de înaltă  tensiune 

090043 Anozi 
090629 Roboţi telefonici 
090046 Ochelari anti-orbire 

090048 Dispozitive anti-interferenţă [electricitate] 

090511 Sisteme de avertizare anti-furt 
090507 Anticatozi 
090050 Apertometre [optică] 

090305 Corpuri de iluminat [electricitate] 

090034 Mănuşi din azbest pentru protecţia împotriva accidentelor 

090035 Îmbrăcăminte din azbest pentru protecţia împotriva incendiilor 

090689 Ecrane de protecţie din azbest pentru pompieri 

090384 Aparate şi instrumente pentru astronomie 

090289 Receptoare audio şi video 

090769 Interfeţe audio 

090779 Mixere audio 
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090061 Aparatura didactică audiovizuală 

090686 Bancomate [ATM] 

090512 Instrumente de azimut 
090721 Monitoare pentru bebeluşi 
090758 Cântare pentru bebeluşi 
090709 Genţi adaptate pentru laptopuri 

090433 Cântare [balanţe romane] / balanţe [bascule romane] 

090237 Dispozitive de echilibrare 

090581 Cititoare de coduri de bare 

090079 Barometre 

090772 Cântare de baie 

090007 Baterii, electrice, pentru vehicule / acumulatoare, electrice, pentru vehicule 

090031 Baterii pentru iluminat 

090360 Baterii, electrice 

090780 Baterii pentru ţigările electronice 

090008 Recipiente pentru baterii / recipiente pentru acumulatoare 

090009 Cutii pentru baterii / cutii pentru acumulatoare 

090266 Încărcătoare de baterii 
090513 Balize, luminoase 

090402 Sonerii [dispozitive de avertizare] 

090085 Betatroane 

090475 Binocluri 
090774 Biocipuri 
090763 Cutii negre [înregistratoare de date] 

090106 Aparate de copii heliografice 

090120 Instrumente de control pentru boilere 

090094 Cutii de branşament [electricitate] 

090355 Aparate pentru respiraţie subacvatică 

090431 Aparate pentru respiraţie, cu excepţia celor pentru respiraţia artificială 

090582 Veste anti-glonţ 
090728 Îmbracăminte anti-glonţ 
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090522 Sirene 

090087 Dulapuri pentru difuzoare 

090215 Cabluri, electrice 

090103 Maşini de calculat 
090040 Inele de calibrare 

090066 Calibre 

090743 Calorimetre 

090630 Camere video 

090184 Aparate de fotografiat [fotografie] 

090109 Tuburi capilare 

090343 Rigle gradate pentru tâmplari 
090309 Suporturi pentru plăcuţe negre [fotografie] 

090246 Carcase special realizate pentru aparate şi instrumente de fotografiat 

090741 Carcase pentru telefoanele inteligente 

090525 Case de marcat 
090631 Casetofoane 

090543 Catozi 
090412 Aparate catodice anti-coroziune 

090168 Întrerupătoare cu celulă [electricitate] / reductoare [electricitate] 

090703 Şnururi pentru telefonul mobil 
090183 Aparate de centrare pentru diapozitivele fotografice 

090503 Aparate pentru schimbarea acelor de pick-up 

090083 Încărcătoare pentru baterii electrice 

090738 Încărcătoare pentru ţigările electronice 

090765 Staţii de încărcare pentru vehiculele electrice 

090149 Instrumente pentru verificarea francării / instrumente pentru verificarea timbrării 
corespondenţei 

090549 Aparate şi instrumente folosite în chimie 

090540 Chipuri [circuite integrate] 

090441 Bobine inductante [impedanţă] 

090585 Aparate de cromatografie pentru utilizare în laboratoare 

090586 Cronografe [aparate de înregistrare a timpului] 
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090107 Camere cinematografice 

090550 Filme cinematografice, expuse 

090143 Închizători de circuit 

090191 Întrerupătoare de circuit 
090101 Rigle de calcul circulare 

090230 Aparate de curăţare pentru discurile de pick-up / aparate de curăţare pentru 
discurile de vinil 

090088 Lentile de apropiere 

090005 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor 

090288 Îmbrăcăminte de protecţie împotriva incendiilor / articole de îmbrăcăminte pentru 
protecţia împotriva incendiilor 

090691 Îmbrăcăminte special concepută pentru laboratoare 

090665 Cabluri coaxiale 

090001 Bobine, electrice 

090063 Mecanisme pentru aparatele acţionate cu fise 

090340 Mecanisme pentru televizoarele acţionate cu fise 

090129 Colectoare, electrice 

090163 Aparate electrice pentru comutare 

090132 Comutatoare 

090587 Compact-discuri [audio-video] 

090588 Compact-discuri [memorie numai pentru citire] 

090632 Compact-disc playere 

090067 Comparatoare 

090200 Compasuri de măsurare 

090342 Dispozitive de memorie pentru calculatoare 

090373 Programe de calculator, înregistrate 

090537 Tastaturi pentru calculatoare 

090589 Programe de operare pe calculator, înregistrate 

090590 Dispozitive periferice pentru calculator 
090591 Componente software pentru calculator, înregistrate 

090658 Programe de calculator,descărcabile 

090670 Software pentru jocuri pe calculator, stocate 

090717 Aplicaţii software pentru calculator, descărcabile 
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090732 Componente hardware pentru calculator 
090791 Platforme software de calculator, înregistrate sau descărcabile 

090802 Software de calculator pentru economizor de ecran, înregistrat sau descărcabil 

090372 Calculatoare 

090140 Consensatoare [capacitoare] / capacitoare 

090141 Conductoare, electrice 

090739 Brăţări inteligente [instrumente de măsurare] 

090219 Conexiuni pentru liniile electrice 

090144 Conectori [electricitate] 

090554 Lentile de contact 
090148 Contacte, electrice 

090128 Containere pentru lamele de microscop 

090555 Containere pentru lentilele de contact 

090217 Panouri de comandă [electricitate] 

090153 Conectori, electrici 

090558 Sârmă de cupru, izolată 

090661 Telefoane fără fir 
090159 Lentile de corectare [optică] 

090161 Instrumente cosmografice 

090064 Mecanisme pentru dispozitivele contraacţionate 

090173 Detectoare de fise contrafăcute 

090138 Contoare / aparate de măsură 

090594 Cuploare [echipament de procesare a datelor] 

090220 Cuploare, electrice / conexiuni, electrice 

090667 Capace pentru ieşirile electrice 

090740 Huse pentru telefoanele inteligente 

090757 Huse pentru asistenţii personali digitali [APD] 

090762 Huse pentru calculatoarele tabletă 

090697 Manechine utilizate la testele de impact 
090170 Creuzete [laborator] / cupele [laborator] 

090167 Redresoare de curent 
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090172 Ciclotroane 

090318 Lămpi pentru camere obscure [fotografie] 

090117 Camere obscure [fotografie] 

090306 Aparate de procesare a datelor 
090595 Camere de decompresie 

090660 Magneţi decorativi 
090076 Aparate de demagnetizare pentru benzile magnetice 

090175 Densimetre 

090532 Densitometre 

090178 Detectoare de metal pentru scopuri industriale sau militare 

090180 Detectoare 

090633 Aparate de diagnosticare, nu cele pentru scopuri medicale 

090182 Diafragme [acoustică] 

090439 Diafragme pentru aparate ştiinţifice 

090562 Diafragme [fotografie] 

090188 Maşini de dictare dictating machines 

090189 Aparate de difracţie [microscopie] 

090711 Rame foto digitale 

090736 Semne digitale 

090764 Staţii meteorologice digitale 

090790 Asistenţi personali digitali [APD] 

090523 Busole 

090559 Tuburi de evacuare, electrice, altele decât cele pentru iluminat / tuburi electrice de 
evacuare, altele decât cele pentru iluminat 

090634 Unităţi de disc pentru calculatoare 

090533 Discuri, magnetice 

090187 Aparate pentru măsurarea distanţei 
090194 Aparate de înregistrare a distanţei / aparate pentru înregistrarea distanţei 

090564 Aparate de distilare pentru scopuri ştiinţifice 

090054 Cutii de distribuţie [electricitate] 

090197 Panouri de distribuţie [electricitate] 

090198 Console de distribuţie [electricitate] 
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090597 Măşti pentru scufundare 

090162 Costume de scufundare 

090684 Cipuri ADN 

090508 Fluiere pentru câini 
090566 Sonerii electrice pentru uşi 
090565 Dozatoare / dozimetre 

090694 Tonuri de apel descărcabile pentru telefoanele mobile 

090695 Fişiere de muzică descărcabile 

090696 Fişiere de imagini descărcabile 

090804 Grafice descărcabile pentru telefoanele mobile 

090212 Uscătoare pentru fotografii / stative pentru fotografii 
090169 Instrumente de măsurat pentru croitorie 

090122 Stative de uscare [fotografie] 

090282 Aparate de uscare pentru tipăriturile fotografice 

090216 Conducte [electricitate] 

090685 DVD playere 

090203 Dinamometre 

090401 Dopuri de urechi pentru scufundători 

090124 Aparate pentru editarea filmelor cinematografice 

090683 Ceasornice cu nisip [clepsidre] 

090241 Dispozitive pentru iluminarea ouălor 
090142 Tuburi de protecţie pentru cablurile de electricitate 

090553 Materiale pentru reţelele electrice [fire de sârmă, cabluri] 

090635 Şine electrificate pentru montarea spoturilor 

090669 Garduri electrificate 

090022 Aparate electrodinamice pentru comanda de la distanţă a macazurilor 

090447 Aparate electrodinamice pentru transmiterea la distanţă a semnalelor 
090226 Electrolizoare 

090024 Bobine electromagnetice 

090598 Pixuri electronice [unităţi de afişare vizuală] 

090628 Agende electronice 
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090636 Traducătoare electronice de buzunar 

090637 Etichete electronice pentru produse 

090643 Panouri informative cu afişaj electronic 

090657 Publicaţii electronice, descărcabile 

090718 Cititoare de cărţi electronice 

090746 Zgărzi electronice pentru dresarea animalelor 

090759 Sisteme electronice de control al accesului pentru uşile cu interblocare 

090768 Unităţi de efecte electrice şi electronice pentru instrumentele muzicale 

090777 Table electronice interactive 

090781 Tag-uri de proximitate electronice ca aparate de control de la distanţă 

090782 Partituri muzicale electronice, descărcabile 

090786 Afişaje numerice electronice 

090599 Carduri magnetice codate 

090692 Brăţări de identificare codate, magnetice 

090725 Cartele codate 

090021 Aparate de mărit [fotografie] 

090235 Epidiascoape 

090770 Egalizatoare [aparate audio] 

090239 Ergometre 

090251 Exponometre [contoare de expunere la lumină] 

090134 Oculare 

090332 Instrumente care conţin oculare 

090335 Ochelari de protecţie 

090600 Facsimile 

090253 Aparate pentru fermentare [aparate de laborator] 

090666 Cabluri cu fibră optică 

090262 Aparate pentru tăierea filmelor 
090515 Filme, expuse 

090263 Filtre pentru măştile respiratorii 

090264 Filtre pentru utilizare în fotografie 

090574 Filtre pentru razele ultraviolete, pentru fotografie 
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090794 Măsurătoare pentru inele 

090041 Extinctoare de incendiu 

090068 Alarme de incendiu 

090082 Bătătoare de stins incendiile 

090205 Scări de incendiu 

090296 Duze pentru furtunurile de stins incendiile 

090297 Maşini de stins incendiile 

090298 Pompe de incendiu 

090601 Şalupe de stins incendile 

090638 Pături ignifuge 

090708 Furtun de incendiu 

090750 Dispozitive de stingere a incendiilor 
090206 Becuri pentru bliţ [fotografie] 

090126 Avertizoare luminoase [semnale luminoase]  

090639 Bliţuri [fotografie] 

090534 Dischete 

090744 Debitmetre 

090208 Ecrane fluorescente 

090524 Semnale de ceaţă, neexplozive 

090029 Aparate de analiză a alimentelor 
090099 Cadre pentru transparenţă fotografică 

090268 Frecvenţmetre 

090568 Cuptoare pentru utilizare în laboratoare / etuve pentru utilizare în laboratoare 

090315 Mobilier special conceput pentru laboratoare 

090505 Fire fuzibile 

090269 Siguranţe 

090271 Cristale de galenă [detectoare] 

090218 Celule galvanice 

090272 Baterii galvanice 

090092 Galvanometre 

090278 Instrumente pentru testarea gazelor 
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090243 Indicatoare de combustibil / contoare de benzină 

090279 Gazometre [instrumente de măsurare] 

090242 Aparate de măsurare 

090283 Aparate de satinare pentru tipăriturile fotografice 

090701 Sisteme de poziţionare globală [GPS] 

090274 Mănuşi de protecţie împotriva accidentelor 

090275 Mănuşi pentru scafandri 

090276 Mănuşi de protecţie împotriva razelor X de uz industrial 

090654 Ochelari de protecţie pentru sporturi 

090287 Grilaje pentru baterii 

090797 Dicţionare electronice portabile 

090688 Kituri hands-free (mâini libere) pentru telefoane 

090535 Casete pentru curăţarea capului [de înregistrare] 

090753 Căşti de protecţie pentru sporturi 

090671 Căşti de radio 

090116 Aparate pentru reglarea căldurii 
090290 Aparate heliografice 

090313 Dispozitive de marcare a tivului 
090267 Aparate de înaltă frecvenţă 

090514 Suporturi pentru bobine electrice 

090291 Holograme 

090575 Difuzoare sirenă 

090778 Roboţi umanoizi cu inteligenţă artificială 

090011 Hidrometre 

090292 Higrometre 

090293 Fire de identificare pentru cablurile electrice 

090294 Mantale de identificare pentru cablurile electrice 

090529 Carduri de identitate, magnetice 

090030 Dispozitive de pornire, electrice, pentru pornirea de la distanţă / dispozitive electrice 
pentru pornirea de la distanţă 

090556 Incubatoare pentru culturile bacteriene 

090069 Indicatoare automate pentru presiune joasă în anvelope 
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090304 Inductoare [electricitate] 

090756 Detectoare cu infraroşu 

090538 Circuite integrate 

090640 Carduri cu circuite integrate [carduri inteligente] / carduri inteligente [carduri cu 
circuite integrate] 

090766 Terminale interactive cu ecran tactil 

090308 Dispozitive de intercomunicare 

090603 Interfeţe pentru calculatoare 

090310 Invertoare [electricitate] 

090252 Aparate de marcat fiscale 

090311 Aparate de ionizare, nu cele pentru tratarea aerului sau apei 

090105 Calibre [instrumente de măsurare] 

090747 Manşe de comandă pentru calculatoare, altele decât cele pentru jocurile video 

090062 Tonomate, muzicale / automate muzicale acţionate de fise [tonomate] 

090604 Tonomate pentru calculatoare 

090145 Cutii de joncţiune [electricitate] 

090626 Manşoane de joncţiune pentru cablurile electrice 

090605 Genunchiere pentru muncitori 

090177 Tăvi de laborator 
090698 Centrifuge de laborator 
090787 Roboţi de laborator 
090316 Lactodensimetre 

090317 Lactometre 

090707 Laptopuri 
090323 Lasere, nu cele pentru scopuri medicale 

090723 Capace pentru lentile 

090059 Lentile pentru astrofotografie 

090325 Cântare pentru scrisori 
090281 Mire de nivelare [instrumente topografice] / stadii [instrumente topografice] 

090363 Instrumente de nivelare 

090362 Nivele [instrumente pentru determinarea orizontalei] 

090295 Aparate şi echipamente pentru salvarea vieţii 
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090517 Colaci de salvare 

090546 Veste de salvare 

090547 Centuri de salvare 

090073 Plute de salvare 

090731 Capsule de salvare pentru dezastre naturale 

090606 Regulatoare de lumină, electrice 

090679 Indicatoare electronice cu emisie de lumină 

090704 Diode cu emisie de lumină [LED] 

090672 Balasturi pentru iluminat 
090381 Paratrăsnete / eclatoare 

090165 Limitatoare [electricitate] 

090443 Încuietori, electrice 

090326 Lochuri [instrumente de măsurare] 

090213 Indicatoare de pierdere electrică 

090190 Difuzoare 

090321 Lanterne magice 

090078 Casete magnetice 

090256 Fire magnetice 

090607 Suporturi magnetice de date 

090608 Codificatoare magnetice 

090609 Unităţi cu bandă magnetică pentru calculatoare 

090808 Aparate de rezonanţă magnetică [IRM], nu cele pentru scopuri medicale 

090023 Magneţi 
090328 Lupe [optică] 

090133 Compasuri / busole marine 

090668 Sonde marine de adâncime 

090490 Trasatoare paralele [tâmplărie] 

090583 Geamanduri de marcare 

090471 Stâlpi pentru antenele fără fir 

090339 Instrumente matematice 

090201 Măsuri 
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090171 Aparate pentru măsurarea grosimii articolelor din piele 

090202 Aparate de măsurat 
090214 Dispozitive de măsurat, electrice 

090285 Sticlărie gradată 

090347 Instrumente de măsurare 

090386 Aparate pentru măsurarea grosimii pielii 

090641 Linguri pentru măsurare 

090341 Megafoane 

090727 Carduri de memorie pentru aparatele de jocuri video 

090344 Nivele de mercur 
090075 Baloane meteorologice 

090348 Instrumente meteorologice 

090139 Metronoame 

090350 Şuruburi micrometrice pentru instrumentele optice 

090379 Micrometre / instrumente de măsură 

090351 Microfoane 

090610 Microprocesoare 

090193 Microscoape 

090352 Microtoame 

090232 Contoare de distanţă parcursă pentru vehicule / înregistratoare de kilometraj 
pentru vehicule 

090307 Oglinzi pentru inspecţia muncii 

090354 Oglinzi [optică] 

090734 Telefoane mobile / celulare / telefoane celulare 

090611 Modemuri 
090053 Maşini de numărat şi sortat bani 
090151 Aparate de monitorizare, altele decât cele pentru scopuri medicale 

090612 Monitoare [componente hardware pentru calculatoare] 

090613 Monitoare [programe de calculator] 

090614 Mouse [periferice pentru calculatoare] 

090662 Mouse pad-uri / suporturi pentru mouse 

090752 Protecţii dentare pentru sporturi 
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090356 Aparate şi instrumente nautice 

090357 Aparate de semnalizare navală 

090659 Sisteme de navigaţie pentru vehicule [calculatoare de bord] 

090358 Instrumente de navigaţie 

090462 Ace pentru pick-upuri / ace de pick-up 

090754 Ace pentru busolele topografice 

090330 Semne cu neon 

090259 Plase de protecţie împotriva accidentelor 

090655 Cleme pentru nas pentru scufundători şi înotători 

090642 Calculator tip notebook 

090160 Obiective [lentile] [optică] 

090366 Instrumente de observare 

090367 Octante 

090368 Ohmmetre 

090319 Lanterne optice / lămpi optice 

090324 Lentile optice 

090370 Instrumente şi aparate optice 

090371 Sticlă optică 

090571 Fibre optice [filamente conductoare de lumină] 

090592 Condensatoare optice 

090615 Cititoare optice de caractere 

090616 Suporturi optice de date 

090617 Discuri optice 

090374 Oscilografe 

090377 Aparate de transvazare a oxigenului 
090378 Ozonizatoare [ozonizoare] 

090383 Contoare de parcare 

090002 Acceleratoare de particule 

090137 Pedometre 

090312 Vizoare [lupe] pentru uşi 

090337 Periscoape 
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090712 Cutii Petri 
090016 Discuri de pick-up / discuri de înregistrare audio 

090154 Fotocopiatoare [fotografice, electrostatice, termice] 

090393 Fotometre 

090394 Aparate de fototelegrafie 

090531 Celule fotovoltaice 

090395 Aparate şi instrumente pentru fizică 

090397 Pince-nez 

090398 Pipete pentru laborator 
090713 Tuburi Pitot 
090399 Planşete topografice [instrumente topografice] 

090400 Planimetre 

090012 Plăci pentru baterii 

090596 Plottere 

090166 Prize electrice 

090257 Fire cu plumb 

090258 Fire cu plumb 

090644 Calculatoare de buzunar 
090404 Polarimetre 

090702 Playere media portabile 

090346 Aparat de măsurare cu precizie 

090489 Balanţe de precizie 

090090 Conectori pentru indicatoarele de presiune pentru supape 

090336 Manometre 

090409 Aparate de măsurare a presiunii 
090410 Indicatoare de presiune 

090125 Circuite imprimate 

090699 Plăci de circuite imprimate 

090618 Imprimante pentru utilizare împreună cu calculatoarele* 

090365 Prisme [optică] 

090436 Sonde pentru scopuri ştiinţifice 
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090619 Procesoare [unităţi centrale de procesare] / unităţi centrale de procesare 

090209 Ecrane de proiecţie 

090411 Aparate de proiecţie 

090004 Dispozitive de protecţie împotriva accidentelor pentru uz personal 

090422 Dispozitive de protecţie împotriva razelor X, nu cele pentru scopuri medicale 

090070 Costume de protecţie pentru aviatori 

090112 Căşti de protecţie 

090338 Măşti de protecţie* 

090656 Căşti de protecţie pentru sporturi 

090751 Folii de protecţie adaptate pentru ecranele de calculator 

090775 Folii de protecţie adaptate pentru telefoanele inteligente 

090419 Raportoare [instrumente de măsurare] 

090097 Dispozitive de perforare a cartelelor pentru birou 

090093 Butoane pentru sonerii 

090415 Pirometre 

090301 Indicatoare de cantitate 

090416 Aparate radar 
090673 Pagere radio 

090418 Aparate radiologice pentru scopuri industriale 

090526 Ecrane de radiologie pentru scopuri industriale 

090270 Radiouri 
090408 Aparate de emisie pentru radiotelegrafie 

090407 Aparate de emisie pentru radiotelefonie 

090254 Dispozitive de siguranţă pentru traficul feroviar 
090195 Aparate pentru măsurarea distanţelor / telemetre 

090620 Cititoare [echipament de procesare a datelor] 

090796 Camere pentru vederea din spate a vehiculului 

090192 Pick-upuri 
090003 Articole de îmbrăcăminte reflectorizante, pentru prevenirea accidentelor 

090745 Veste de siguranţă reflectorizante 

090250 Refractometre 
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090424 Refractoare 

090150 Aparate de reglare, electrice 

090222 Relee, electrice 

090130 Instalaţii electrice pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor industriale 

090470 Dispozitive pentru control de la distanţă* 

090809 Lasere de salvare cu semnale luminoase 

090810 Cartuşe de cerneală, neumplute, pentru imprimante sau fotocopiatoare 
090811 Pedale wah-wah 
090812 Instrumente de măsurare a înălţimii 
090813 Cap de manechin pentru cursuri de coafor [material didactic] 
090814 Dispozitive pentru proiecţia tastaturilor virtuale 
090815 Pături de supravieţuire 
090816 Bărci de salvare 
090817 Analizoare pentru dimensiunea nanoparticulelor 
090818 Bureți pentru căști 
090819 Mănuși dotate cu senzori 
090820 Dispozitiv de indicare cu bilă pentru calculator (trackball) 
090821 Emoticoane descărcabile pentru telefoane mobile 
090822 Roboți pentru teleprezență 
090823 Termostate digitale pentru control climatic 
090824 Senzori piezoelectrici 
090825 Diode organice electroluminescente [OLED] 
090826 Diode emițătoare de lumină cu puncte quantice [QLED] 
090827 Pipete pentru măsurare, altele decât de uz medical sau de uz menajer 
090828 Prize electrice 
090829 Computer game software, downloadable 
090830 Torțe de semnalizare pentru salvare, neexplozive și nepirotehnice 
090831 Suporturi adaptate pentru laptopuri 
090832 Articole pentru acoperirea capului sub formă de căști de protecție 
090427 Rezistenţe, electrice 

090430 Măşti de protectie respiratorie pentru purificarea aerului 

090113 Măşti de respiraţie, altele decât cele pentru respiraţia artificială 
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090680 Manechine de resuscitare [materiale didactice] 

090798 Simulatoare pentru învăţarea tehnicilor de resuscitare 

090157 Retorte 

090158 Suporturi pentru retorte 

090485 Contoare de rotaţie 

090432 Reostate 

090690 Căşti (toci) pentru echitaţie 

090793 Măsurătoare pentru inele 

090516 Indicatoare rutiere, luminoase sau mecanice 

090072 Baghete indicatoare pentru aflarea surselor de apă 

090284 Rigle [instrumente de măsurare] 

090349 Linii [instrumente de măsurare] 

090435 Zaharometre 

090260 Plase de siguranţă / plase de salvare 

090261 Prelate de protecţie 

090621 Centuri de siguranţă, altele decât cele pentru scaune de vehicule şi echipamente 

090389 Salinometre 

090674 Aparate de navigaţie prin satelit 
090792 Detectoare de semnale de satelit 
090437 Sateliţi pentru scopuri ştiinţifice 

090074 Cântare 

090761 Cântare analizoare de greutate 

090622 Scanere [echipamente de procesare a datelor] 

090211 Diafragme [fotografie] 

090286 Diafragme pentru fotogravură 

090466 Calibre pentru şuruburile cu filet 
090755 Dispozitive de securitate de tip token [dispozitive de criptare] 

090789 Roboţi de securitate pentru supraveghere 

090742 Bastoane selfie [monopode] 

090803 Lentile selfie 

090539 Semi-conductoare 

090444 Sextanţi 
090098 Manşoane pentru cablurile electrice 

090645 Încălţăminte de protecţie împotriva accidentelor, iradierii şi incendiilor 
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090174 Declanşatoare [fotografie] 

090181 Obturatoare [fotografie] 

090509 Lunete de vizare pentru armele de foc / lunete telescopice pentru armele de foc 

090127 Sonerii de semnalizare 

090322 Lămpi de semnalizare 

090380 Panouri de semnalizare, luminoase sau mecanice 

090445 Fluiere de semnalizare 

090518 Geamanduri de semnalizare 

090434 Semnale, luminoase sau mecanice 

090234 Indicatoare mecanice 

090329 Indicatoare, luminoase 

090448 Simulatoare pentru conducerea şi controlul vehiculelor 

090449 Sirene 

090710 Huse pentru laptopuri 

090104 Calibre culisante 

090186 Proiectoare de diapozitive / aparate cu proiecţie prin transparenţă 

090102 Rigle de calcul 
090299 Aparate pentru măsurarea unghiurilor de înclinare / clinometre / indicatori de pantă 

/ inclinometre 

090767 Inele inteligente 

090748 Ochelari inteligenţi 
090719 Telefoane inteligente 

090749 Ceasuri inteligente 

090623 Detectoare de fum 

090800 Tuburi cu oxigen 

090557 Baterii solare 

090733 Panouri solare pentru producerea de energie electrică 

090114 Căşti pentru sudori 
090675 Valve solenoid [comutatoare electromagnetice] 

090179 Sonare 

090111 Suporturi de înregistrare audio 

090231 Benzi de înregistrare audio 

090450 Aparate de transmitere a sunetelor 
090451 Aparate de înregistrare a sunetelor 
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090452 Aparate de reproducere a sunetelor 
090455 Instrumente de localizare a sunetului 
090327 Linii de sondaj 
090453 Aparate şi maşini de sondaj 
090454 Sonde cu greutate de plumb 

090245 Paravane anti-scantei 
090017 Portavoce 

090115 Lanţuri pentru ochelari 
090156 Şnururi pentru ochelari 
090334 Lentile pentru ochelari 
090359 Rame pentru ochelari 
090567 Tocuri pentru ochelari 
090331 Ochelari 
090457 Spectografe 

090426 Spectroscoape 

090152 Aparate de verificare a vitezei pentru vehicule 

090303 Indicatoare de viteză 

090345 Aparate de măsurare a vitezei [fotografie] 

090486 Regulatoare de viteză pentru pick-upuri 

090458 Sferometre 

090096 Nivele cu bulă de aer 
090233 Role [fotografie] 

090801 Fluiere pentru sporturi 
090646 Sisteme de aspersoare pentru protecţia împotriva incendiilor 

090785 Vincluri pentru măsurare 

090784 Echere pentru măsurare 

090682 Regulatoare pentru iluminarea scenei 
090391 Stative pentru aparatele foto 

090647 Cabluri demaroare pentru motoare 

090396 Aparate pentru direcţie, automate, pentru vehicule 

090706 Transformatoare amplificatoare 

090663 Casetofoane portabile 

090460 Stereoscoape 

090461 Aparate stereoscopice 
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090504 Distilatoare pentru experimentele de laborator 

090714 Stroboscoape 

090771 Subwoofere 

090463 Sulfitometre 

090648 Ochelari de soare 

090055 Instrumente topografice 

090056 Lanţuri topografice 

090280 Aparate şi instrumente topografice 

090333 Nivele topografice 

090146 Tablouri de distribuţie 

090131 Cutii de distribuţie [electricitate] 

090164 Întrerupătoare, electrice 

090783 Rigle în formă deT  (teuri) pentru măsurare 

090724 Calculatoare tip tabletă 

090465 Tahometre 

090077 Magnetofoane 

090300 Taximetre 

090440 Materiale didactice 

090788 Roboţi de învăţare 

090414 Protecţii pentru dinţi* 
090805 Aparate de telecomunicaţii sub formă de bijuterii 

090469 Fire de telegraf 
090467 Telegrafe [aparate] 

090207 Receptoare de telefon 

090423 Aparate de telefon 

090473 Transmiţătoare pentru telefon 

090572 Fire de telefon 

090464 Teleimprimatoare 

090472 Telepromptere 

090474 Teleruptoare 

090476 Telescoape 

090735 Lunete telescopice pentru artilerie 

090468 Televizoare 

090477 Indicatoare de temperatură 
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090716 Etichete indicatoare de temperatură, nu cele pentru scopuri medicale 

090089 Terminale [electricitate] 

090236 Eprubete 

090240 Instrumente şi maşini pentru testarea materialelor 

090249 Aparate de testare, nu cele pentru scopuri medicale 

090497 Dispozitive pentru combaterea furturilor, electrice 

090479 Teodolite 

090760 Camere de imagistică termică 

090060 Supape termionice / tuburi termionice 

090773 Termohigrometre 

090429 Termometre, nu cele pentru scopuri medicale 

090238 Termostate 

090481 Termostate pentru vehicule 

090795 Calculatoare client subţire (thin client) 

090136 Lupe textile 

090086 Distribuitoare automate de bilete 

090353 Comutator temporizat, automat 

090478 Aparate de înregistrare a timpului 
090649 Ceasuri [dispozitive de înregistrare a timpului] 
090095 Braţe de pick-up 

090720 Cartuşe de toner, neumplute, pentru imprimante şi fotocopiatoare 

090484 Totalizatoare 

090715 Conuri de trafic 

090687 Semafoare de circulaţie [dispozitive de semnalizare] 

090049 Transformatoare [electricitate] 

090624 Tranzistoare [electronice] 

090227 Transmiţătoare de semnale electronice 

090488 Transmiţătoare [telecomunicaţii] 

090228 Seturi de transmisie [telecomunicaţii] 

090185 Plăci transparente [fotografie] / diapozitive [fotografie] 

090693 Transpondere 

090705 Triode 

090577 Trepiede pentru aparatele de  fotografiat 

090492 Urinometre 
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090700 Unităţi flash USB 

090302 Manometru de vid 

090491 Tuburi de vid [radio] 

090493 Variometre 

090417 Radiouri pentru vehicule 

090446 Triunghiuri de avertizare a avarierii vehiculului 
090494 Verniere 

090536 Aparate de înregistrare video 

090650 Casete video 

090651 Casete cu jocuri video 

090652 Ecrane video 

090653 Telefoane video 

090722 Monitoare video pentru bebeluşi 

090495 Casete video 

090392 Vizoare, fotografice 

090776 Căşti de realitate virtuală 

090496 Viscozimetre 

090047 Viziere pentru căşti 

090498 Regulatoare de tensiune pentru vehicule 

090676 Dispozitive de protecţie împotriva supratensiunii 
090500 Voltmetre 

090499 Maşini de vot 
090584 Plăcuţe pentru circuite integrate 

090677 Staţii radio portabile (walkie-talkie) 
090390 Tăvi pentru developare [fotografie] 

090204 Indicatoare de nivel al apei 
090369 Undametre 

090737 Dispozitive purtabile de urmărire a activităţii 

090806 Calculatoare purtabile 

090807 Monitoare de afişare video purtabile 

090081 Poduri-bascule 

090080 Cântare 

090388 Instrumente şi aparate de cântărire 

090403 Greutăţi 
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090013 Alarme cu fluier 
090678 Conuri de vânt pentru indicarea direcţiei vântului 

090442 Conectori de doză [electricitate] 

090799 Sisteme de cabluri electrice pentru automobile 

090255 Fire, electrice 

090210 Măşti de protecţie pentru muncitori 
090664 Suporturi de odihnă pentru încheieturile mâinilor pentru utilizare la calculator 

090421 Tuburi cu raze X, nu cele pentru scopuri medicale 

090425 Aparate cu raze X, nu cele pentru scopuri medicale 

090573 Filme radiologice (cu raze X), expuse 

090625 Fotografii cu raze X, altele decât cele pentru scopuri medicale 

090420 Aparate şi echipamente de producere a razelor X, altele decât cele pentru uz 
medical
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Clasa 10 

 
Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare; membre, ochi şi dinţi 
artificiali; articole ortopedice; materiale de sutură; dispozitive terapeutice şi de asistenţă 
adaptate pentru persoanele cu handicap; aparate de masaj; aparate, dispozitive şi articole 
pentru sugari; aparate, dispozitive şi articole pentru activitate sexuală. 

 
 

Notă explicativă 
 
 

Clasa 10 include în principal aparatele chirurgicale, medicale, dentare şi veterinare, 
instrumentele şi articolele utilizate în general pentru diagnosticarea, tratarea sau ameliorarea 
funcţiei sau stării persoanelor şi animalelor. 

 
Această Clasă include, în special: 

 
- bandaje de susţinere şi îmbrăcăminte specială de uz medical, de exemplu, articole de 
îmbrăcăminte de compresie, ciorapi pentru varice, cămăşi de forţă, încălţăminte ortopedică; 
- articole, instrumente şi dispozitive pentru menstruaţie, contracepţie şi natere, de exemplu, 
cupe menstruale, pesare, prezervative, saltele pentru naştere, forcepsuri; 
- articole şi dispozitive terapeutice şi protetice pentru implantare compuse din materiale 
artificiale sau sintetice, de exemplu, implanturi chirurgicale formate din materiale artificiale, 
sâni artificiali, stimulatoare cerebrale, implanturi biodegradabile de fixare a oaselor; 
- mobilier special conceput pentru scopuri medicale, de exemplu, fotolii de uz medical sau 
stomatologic, saltele pneumatice pentru scopuri medicale, mese de operaţie. 

 
Această Clasă nu include, în special: 
- pansamente medicale şii articole sanitare absorbante, de exemplu, plasturi, bandaje şi tifon 
pentru pansamente, tampoane pentru sâni,  scutece pentru bebeluşi şi pentru incontinenţă, 
tampoane (Cl. 5); 
- implanturi chirurgicale alcătuite din ţesut viu (Cl. 5); 
- ţigări fără tutun de uz medical (Cl. 5) şi ţigări electronice (Cl. 34); 
- scaune cu rotile şi scutere de mobilitate (Cl. 12); 
- mese de masaj şi paturi de spital (Cl. 20). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

100001 Centuri abdominale 

100003 Corsete abdominale 

100098 Comprese abdominale 

100228 Aparate pentru tratarea acneei 
100199 Ace de acupunctură 
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100202 Instrumente electrice de acupunctură 

100160 Dozatoare de aerosoli pentru scopuri medicale 

100161 Perne de aer pentru scopuri medicale 

100162 Perne gonflabile/pneumatice pentru scopuri medicale 

100163 Saltele cu aer pentru scopuri medicale 

100259 Saltele gonflabile/pneumatice pentru scopuri medicale 

100037 Tărgi pentru ambulanţă 

100057 Aparate de anestezie 

100112 Măşti de anestezie 

100244 Analizoare pentru identificarea bacteriilor utilizate în scopuri medicale 

100255 Brăţări anti-greaţă 

100250 Brăţări anti-reumatism 

100251 Inele anti-reumatism 

100245 Aparate pentru testarea ADN şi ARN utilizate în scopuri medicale 

100246 Aparate pentru regenerarea celulelor stem utilizate în scopuri medicale 

100040 Branţuri supinătoare pentru încălţăminte 

100088 Fotolii de uz medical sau stomatologic 

100052 Dinţi artificiali 
100111 Maxilare artificiale 

100117 Membre artificiale 

100125 Piele artificială pentru scopuri chirurgicale 

100139 Aparate pentru respiraţie artificială 

100141 Sâni artificiali 
100159 Ochi artificiali 
100254 Tetine pentru hrănire pentru bebeluşi / suzete pentru hrănirea bebeluşilor 
100127 Pistoale de hrănire de uz veterinar / seringi de administrare de uz veterinar 

100020 Bandaje pentru articulaţii, anatomice / bandaje de susţinere 

100022 Bandaje, elastice 

100026 Tăviţe renale pentru scopuri medicale 

100025 Ploşti 
100157 Paturi cu vibraţii 

100173 Paturi special concepute pentru scopuri medicale 

100045 Centuri pentru scopuri medicale 

100175 Centuri, electrice, pentru scopuri medicale 
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100237 Implanturi biodegradabile de fixare a oaselor 

100191 Pături, electrice, pentru scopuri medicale 

100087 Aparate pentru testarea sângelui 
100221 Aparate de kinetoterapie de uz medical 

100247 Analizoare pentru măsurarea grăsimii corporale 

100248 Aparate pentru monitorizarea compoziţiei corporale 

100031 Ghete pentru scopuri medicale 

100252 Brăţări pentru scopuri medicale 

100235 Stimulatoare cerebrale 

100107 Pompe de sân 

100178 Perii pentru curăţarea cavităţilor corporale 

100042 Canule 

100055 Truse pentru instrumente utilizate de medici 

100116 Truse dotate cu instrumente medicale 

100049 Cleşti pentru castrare 

100035 Catguturi 
100015 Catetere 

100004 Saltele pentru naştere 

100007 Clipsuri, chirurgicale 

100200 Îmbrăcăminte specială pentru camerele de operare 

100210 Scaune toaletă 

100233 Articole de îmbrăcăminte de compresie 

100060 Compresoare [chirurgicale] 

100128 Prezervative 

100216 Containere special concepute pentru deşeurile medicale 

100184 Contraceptive, nechimice 

100260 Plasturi de răcire pentru scopuri medicale 

100261 Comprese de răcire pentru prim ajutor 

100062 Cuţite pentru bătături 
100183 Corsete pentru scopuri medicale 

100168 Cârje 

100155 Ventuze 

100064 Perne pentru scopuri medicale 

100211 Defibrilatoare 
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100072 Freze dentare 

100073 Aparate şi instrumente dentare 

100179 Aparate dentare, electrice 

100048 Fotolii stomatologice 

100076 Proteze / seturi de dinţi artificiali 

100201 Aparate de diagnosticare pentru scopuri medicale 

100212 Dializoare 

100218 Irigatoare pentru spălături interne 

100081 Tuburi de drenaj pentru scopuri medicale 

100013 Cearşafuri pentru bolnavi 

100089 Sticle cu picurător pentru scopuri medicale 

100061 Picurătoare pentru scopuri medicale 

100145 Tetine pentru bebeluşi /  suzete pentru bebeluşi  

100006 Cornete acustice 

100071 Pense auriculare 

100224 Dopuri pentru urechi [dispozitive de protecţie a urechii] 
100165 Ciorapi elastici pentru scopuri chirurgicale 

100084 Electrocardiografe 

100174 Electrozi pentru uz medical 

100231 Camere de endoscopie pentru scopuri medicale 

100104 Aparate pentru clismă de uz medical 

100063 Aparate pentru masajul estetic 

100028 Biberoane / sticle pentru bebeluşi 
100169 Supape pentru biberoane 

100170 Tetine pentru biberoane 

100181 Filtre pentru razele ultraviolete, pentru scopuri medicale 

100079 Dispozitive de protecţie pentru deget utilizate în scopuri medicale 

100090 Forcepsuri 
100182 Aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale 

100119 Mobilier special conceput pentru scopuri medicale 

100023 Centuri galvanice pentru scopuri medicale 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 10 - Pagina 134

 

 

 
 

100091 Dispozitive galvanice terapeutice 

100093 Gastroscoape 

100043 Mănuşi pentru scopuri medicale 

100092 Mănuşi pentru masaj 

100095 Hemocitometre 

100192 Proteze capilare 

100005 Aparate auditive 

100124 Antifoane pentru urechi 
100203 Stimulatoare cardiace 

100232 Aparate de monitorizare a ritmului cardiac 

100050 Perne de încălzire, electrice, pentru scopuri medicale / termofoare, electrice, pentru 
scopuri medicale 

100011 Aparate terapeutice cu aer cald 

100012 Aparate cu vibraţii cu aer cald pentru scopuri medicale 

100257 Inhalatoare cu hidrogen 

100096 saltele cu apă pentru scopuri medicale 

100097 Seringi hipodermice 

100002 Centuri hipogastrice 

100094 Pungi cu gheaţă pentru scopuri medicale 

100236 Dispozitive implantabile de administrare subcutanată a medicamentelor 

100014 Cearşafuri pentru incontinenţă 

100067 Incubatoare pentru scopuri medicale 

100177 Incubatoare pentru bebeluşi 

100099 Inhalatoare 

100100 Injectoare pentru scopuri medicale 

100103 Insuflatoare 

100204 Elevatoare pentru invalizi 
100193 Bandaje pentru genunchi, ortopedice 

100029 Bisturie pentru scopuri chirurgicale 

100108 Lămpi pentru scopuri medicale 

100077 Lanţete 

100106 Lasere pentru scopuri medicale 
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100194 Lentile [proteze intraoculare] pentru implantare chirurgicală / proteze intraoculare 
[lentile] pentru implantare chirurgicală 

100229 Piepteni pentru îndepărtarea păduchilor 
100219 Păpuşi gonflabile [păpuşi pentru sex] 

100258 Aparate de rezonanţă magnetică [IRM] pentru scopuri medicale 

100205 Măşti utilizate de către personalul medical 

100113 Aparate de masaj 
100046 Centuri pentru gravide 

100114 Aparate şi instrumente medicale 

100213 Fire-ghid medicale 

100241 Cupe menstruale 

100220 Aparate de microdermabraziune 

100078 Oglinzi pentru stomatologi 

100118 Oglinzi pentru chirurgi 

100239 Aspiratoare nazale 

100008 Ace pentru scopuri medicale 

100027 Aparate pentru vite utilizate în obstetrică 

100120 Aparate utilizate în obstetrică 

100150 Mese de operaţie 

100122 Oftalmometre 

100123 Oftalmoscoape 

100214 Aparate ortodontice 

100243 Benzi de cauciuc ortodontice 

100047 Centuri ortopedice 

100051 Încălţăminte ortopedică 

100171 Tălpi ortopedice 

100038 Articole ortopedice 

100195 Pernuţe pentru prevenirea escarelor pe corpul pacienţilor 

100010 Pesare 

100176 Aparate pentru exerciţii fizice de uz medical 

100196 Aparate de fizioterapie 
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100074 Pivoţi pentru dinţii artificiali 

100206 Feşe gipsate pentru scopuri ortopedice 

100262 Pisoare portabile 

100085 Sonde pentru scopuri medicale 

100137 Dispozitive de protecţie împotriva razelor X, pentru scopuri medicale 

100222 Pulsometre 

100086 Pompe pentru scopuri medicale 

100230 Bastoane tetrapod pentru scopuri medicale 

100130 Lămpi cu cuarţ pentru scopuri medicale 

100133 Aparate radiologice pentru scopuri medicale 

100083 Monitoare radiologice pentru scopuri medicale 

100134 Aparate de radioterapie 

100017 Tuburi de radium pentru scopuri medicale 

100115 Recipiente pentru aplicarea medicamentelor 

100138 Respiratoare pentru respiraţia artificială 

100242 Măşti respiratorii pentru respiraţia artificială 

100135 Aparate de resuscitare 

100140 Fierăstraie pentru scopuri chirurgicale 

100030 Scalpele 

100058 Foarfeci pentru chirurgie 

100234 Jucării sexuale 

100217 Eşarfe [bandaje de susţinere] 

100101 Perne soporifice pentru insomnie 

100129 Sfigmotensiometre / aparate pentru măsurarea tensiunii arteriale / 
sfigmomanometre 

100197 Spirometre [aparate medicale] 

100034 Scuipători pentru scopuri medicale 

100021 Atele, chirurgicale 

100069 Linguri pentru administrarea medicamentelor 

100223 Stenturi 
100172 Cearşafuri sterile, chirurgicale 

100144 Stetoscoape 
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100166 Ciorapi pentru varice 

100041 Cămăşi de forţă 

100036 Brancarde, cu roţi / tărgi, cu roţi 

100146 Suporturi pentru platfus 

100033 Sonde chirurgicale 

100053 Bureţi chirugicali 
100054 Aparate şi instrumente chirurgicale 

100065 Cuţite chirurgicale 

100207 Câmpuri chirurgicale 

100208 Implanturi chirurgicale alcătuite din materiale artificiale 

100253 Roboţi chirurgicali 
100148 Bandaje suspensoare 

100009 Ace de sutură 

100149 Materiale de sutură 

100080 Seringi pentru injecţii 

100164 Seringi pentru scopuri medicale 

100240 Protecţii dentare pentru uz stomatologic 

100018 Inele pentru dentiţie 

100225 Etichete indicatoare de temperatură utilizate în scopuri medicale 

100180 Aparate de testare pentru scopuri medicale / aparate utilizate în analizele medicale 

100209 Pungi termice utilizate în acordarea primului ajutor 

100059 Comprese termoelectrice [chirurgie] 

100198 Termometre pentru scopuri medicale 

100056 Fire de sutură, chirurgicale 

100126 Amortizoare pentru cârje 

100249 Separatoare de degete pentru scopuri ortopedice 

100227 Tomografe pentru scopuri medicale 

100070 Raclete pentru curăţarea limbii 
100238 Apăsătoare de limbă 

100215 Aparate de tracţiune pentru scopuri medicale 

100147 Aparate pentru tratarea surzeniei 
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100151 Trocare 

100039 Suspensoare / bandaje herniare 

100105 Lămpi cu raze ultraviolete pentru scopuri medicale 

100121 Centuri ombilicale 

100153 Sonde uretrale 

100154 Seringi uretrale 

100110 Ploşti ca vase 

100102 Aparate şi instrumente urologice 

100142 Seringi uterine 

100143 Seringi vaginale 

100109 Vaporizatoare pentru scopuri medicale 

100156 Aparate şi instrumente veterinare 

100158 Aparate de vibromasaj 
100226 Cadre pentru persoanele cu handicap 

100263 Bastoane pentru scopuri medicale 

100264 Costume exoscheletice robotizate, de uz medical 

100265 Benzi pentru acupresură 

100266 Cleme pentru tetine/ cleme pentru suzete 

100267 Aparate pentru măsurarea colesterolului 

100268 Halate pentru examinarea pacienților 

100269 Inele biomagnetice de uz terapeutic sau medical 

100270 Măști faciale terapeutice 

100271 Dispozitive pentru masaj gingival pentru bebeluși 

100272 Zdrobitoare de medicamente 

100273 Glucometre/Dispozitive pentru măsurarea nivelului de glucoză din sânge 

100274 Lămpi curative de uz medical 

100044 Aparate pentru spălarea cavităţilor corporale 

100082 Pungi de apă pentru scopuri medicale 

100256 Cadre de mers cu roţi pentru facilitarea mobilităţii 

100024 Aparate cu raze X pentru scopuri medicale 

100132 Fotografii cu raze X pentru scopuri medicale 

100136 Tuburi cu raze X pentru scopuri medicale 
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100131 Aparate şi echipamente de producere a razelor X, pentru scopuri medicale 
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Clasa 11 
 

Aparate şi instalaţii de iluminat, de încălzire, de răcire, de producere a aburului, de gătit,  de 
uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi de uz sanitar.  
 

 
Notă explicativă 
 
Class 11 include mai ales aparate şi instalaţii de control al mediului,  în particular, pentru 
iluminat, gătit, răcire şi igienizare. 

 
Această Clasă include, în special: 

- aparate şi instalaţii de aer condiţionat; 
- cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator, de exemplu, cuptoare dentare, cuptoare 
cu microunde, cuptoare pentru brutărie;  
- sobe ca aparate de încălzire; 
- colectoare termice solare; 
- canale de fum pentru coşuri, suflante pentru coşurile de fum, cămine, seminee casnice; 
- sterilizatoare, incineratoare; 
- aparate şi instalaţii de iluminat, de exemplu, tuburi luminoase pentru iluminat, reflectoare, 
lumini de siguranţă, numere luminoase pentru case, reflectoare de vehicule, lumini pentru 
vehicule; 
- lămpi, de exemplu, lămpi electrice, lămpi cu gaz, lămpi de laborator, lămpi cu ulei, lămpi 
stradale, lămpi de siguranţă; 
- aparate pentru bronzat ca paturi solare; 
- instalaţii pentru baie, fitinguri pentru baie, instalaţii sanitare pentru baie; 
- toalete, pisoare; 
- fântâni, fântâni de ciocolată; 
- pernuţe, perne şi pături încălzite electric, nu cele pentru scopuri medicale; 
- sticle cu apă caldă; 
- articole de îmbrăcăminte încălzite electric; 
- aparate electrice pentru fabricarea iaurtului, maşini de copt pâine, maşini de cafea, maşini 
de făcut îngheţată; 
- maşini şi aparate de făcut gheaţă  

 
 

Această Clasă nu include, în special: 
- aparate de producere a aburului ca părţicomponente ale maşinilor) (Cl. 7);  
- condensatoare de aer (Cl. 7); 
- generatoare de current, generatoare de electricitate (Cl. 7); 
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- lămpi de lipit (Cl. 7), lămpi optice, lămpi pentru camere obscure (Cl. 9), lămpi pentru scopuri 
medicale (Cl. 10); 
- cuptoare pentru utilizare în laboratoare (Cl. 9); 
- celule fotovoltaice (Cl. 9); 
- lămpi de semnalizare (Cl. 9); 
- pernuţe, perne şi pături încălzite electric, pentru scopuri medicale (Cl. 10); 
- cădiţe portabile pentru bebeluşi (Cl. 21); 
- lăzi frigorifice portabile neelectrice (Cl. 21); 
- ustensile de gătit care nu au integrate o sursă de căldură, de exemplu, grătare neelectrice, 
dispozitive neelectrice pentru copt vafele belgiene, oale neelectrice de gătit sub presiune 
(Cl. 21); 
-  saci pentru picioare, neîncălziţi electric (Cl. 25). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

110003 Arzătoare cu acetilenă 

110004 Generatoare de acetilenă 

110005 Torţe cu acetilenă 

110009 Aparate de odorizare a aerului 
110010 Aparate de răcire a aerului 
110012 Preîncălzitoare de aer 
110013 Uscătoare cu aer 
110015 Instalaţii de filtrare a aerului 
110079 Aparate de aer condiţionat pentru vehicule 

110205 Supape de aer pentru instalaţiile de încălzire cu abur 

110207 Aparate şi maşini de purificare a aerului 
110245 Sterilizatoare de aer 
110356 Friteuze cu aer 
110014 Instalaţii de aer condiţionat 
110099 Aparate de aer condiţionat 
110247 Arzătoare de alcool 
110249 Dispozitive anti-reflexie pentru vehicule [corpuri de iluminat] / dispozitive contra 

orbirii pentru vehicule [corpuri de iluminat] 

110055 Duze anti-stropire pentru robinete 
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110307 Aparate de filtrare pentru acvarii 
110308 Încălzitoare pentru acvarii 
110309 Lumini pentru acvarii 
110023 Lămpi cu arc 

110231 Instalaţii pentru transportul cenuşei, automate 

110254 Autoclave, electrice, pentru gătit / oale sub presiune, electrice 
110053 Cuptoare pentru brutărie 

110265 Grătare 

110033 Căzi de baie 

110035 Căzi de baie pentru băi de şezut 

110037 Fitinguri pentru baie 

110039 Instalaţii pentru baie / instalaţii sanitare pentru baie 

110304 Încălzitoare pentru pat 
110119 Aparate pentru răcirea băuturilor 
110045 Lumini pentru biciclete 

110046 Bideuri 
110305 Pături, electrice, nu cele pentru scopuri medicale 

110078 Ţevi de cazan [tuburi] pentru instalaţiile de încălzire 

110047 Cazane, altele decât componentele maşinilor 

110339 Aparate de sterilizare a cărţilor 
110251 Suporturi pentru arzătoarele de gaz 

110171 Aparate de prăjit pâinea / prăjitoare de pâine 

110329 Maşini de făcut pâine 

110332 Maşini de copt pâine 

110044 Arzătoare pentru lămpi 

110060 Arzătoare 

110355 Felinare cu lumânări 
110072 Carbon pentru lămpile cu arc 

110310 Covoare încălzite electric 

110136 Corpuri de iluminat pentru plafoane 

110083 Radiatoare de încălzire centralizată 
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110133 Candelabre 

110093 Canale de fum pentru coşuri 
110094 Suflante pentru coşurile de fum 

110185 Lampioane chinezeşti 
110341 Fântâni de ciocolată, electrice 

110292 Aparate de cromatografie pentru scopuri industriale 

110325 Camere sterile [instalaţii sanitare] 

110351 Articole de îmbrăcăminte încălzite electric 

110066 Prăjitoare de cafea 

110261 Filtre de cafea, electrice 

110262 Maşini de cafea, electrice 

110224 Bobine [componente ale instalaţiilor de distilare, încălzire sau răcire] 

110107 Ustensile pentru gătit, electrice 

110108 Aragazuri / maşini de gătit 
110109 Aparate şi instalaţii de gătit 
110210 Inele pentru gătit 
110354 Plite electrice 

110168 Cutii de răcire, electrice / răcitoare, electrice 

110032 Răcitoare pentru cuptoare / cuve de răcire pentru cuptoare 

110125 Instalaţii de răcire pentru apă 

110188 Instalaţii de răcire pentru lichide 

110209 Maşini şi instalaţii de răcire 

110214 Instalaţii şi echipamente de răcire 

110227 Instalaţii de răcire pentru tutun 

110158 Lămpi cu lumină rece 

110215 Vane [încălzire] 

110266 Friteuze, electrice 

110112 Dispozitive de dezgheţare pentru vehicule 

110321 Aparate pentru deshidratarea deşeurilor alimentare 

110311 Cuptoare dentare 

110275 Aparate de dezodorizare, nu cele pentru uz personal 
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110116 Instalaţii de desalinizare 

110117 Aparate de desicare 

110358 Lumini direcţionale pentru biciclete 

110359 Frigidere, aparate de răcire și congelatoare pentru depozitare în scopuri medicale 

110360 Lămpi terapeutice, nu pentru scopuri medicale 

110361 Sistem de cultură hidroponică 

110362 Recipienți termici electrici 

110363 Aparate pentru deshidratat alimente, electrice 

110364 Aparate de încălzit mâinile cu alimentare la USB 

110365 Încălzitoare de căni cu alimentare la USB 

110366 Aparate pentru gătit cușcuș, electrice 

110367 Lămpi standard/ Lămpi de podea 

110368 Vase pentru tajine, electrice/ Vase pentru tajine, electrice 

110111 Tuburi de descărcare, pentru iluminat, electrice 

110114 Dozatoare de substanţe dezinfectante pentru toalete 

110115 Aparate de dezinfectare 

110342 Aparate de dezinfectare pentru scopuri medicale 

110101 Coloane de distilare 

110120 Aparate de distilare * 
110322 Lanterne pentru scufundare 

110323 Emiţătoare pentru irigaţii cu picurare [fitinguri pentru irigaţii] 

110097 Aparate de uscare 

110141 Aparate de uscare pentru nutreţ şi furaj / aparate de uscare pentru furaj 
110222 Aparate şi instalaţii de uscare 

110142 Evaporatoare 

110313 Vase de expansiune pentru instalaţiile de încălzire centralizată 

110314 Hote de extracţie pentru bucătării 

110331 Fiare de călcat cu abur pentru ţesături 
110344 Instalaţii cu beculeţe pentru decoraţiuni festive / ghirlande luminoase pentru 

decoraţiuni festive 
110065 Ventilatoare [aer condiţionat] 

110225 Ventilatoare [componente ale instalaţiilor de aer condiţionat] 

110315 Ventilatoare electrice pentru uz personal 
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110273 Aparate de alimentare pentru cazanele de încălzire 

110145 Filamente pentru lămpile electrice 

110011 Filtre pentru aerul condiţionat 

110147 Filtre pentru apa potabilă 

110267 Şeminee, domestice 

110151 Fitinguri, formate, pentru cuptoare / fitinguri formate pentru cuptoare 

110148 Torţe 

110059 Coşuri de faclă pentru utilizare în industria petrolieră 

110264 Drumuri de fum pentru cazanele de încălzire 

110075 Instalaţii de tras apa 

110337 Aparate de gătit la aburi, electrice 

110088 Saci pentru picioare, încălziţi electric 

110087 Încălzitoare pentru picioare, electrice sau neelectrice 

110149 Forje, portabile 

110126 Fântâni 
110106 Congelatoare 

110018 Brichete pentru aprinderea gazului 

110159 Aparate pentru prăjirea fructelor 
110278 Aparate de dezinfectare, nu cele pentru scopuri medicale 

110152 Grătare de cuptor   
110154 Cenuşare pentru cuptoare / cutii de cenuşă pentru cuptoare 

110150 Cuptoare, altele decât cele utilizate în laborator 

110019 Brichete cu gaz 

110138 Aparate de epurare a gazelor 
110160 Epuratoare de gaz [componente ale instalaţiilor cu gaz] / epuratoare [componente 

ale instalaţiilor cu gaz] 

110161 Arzătoare pe gaz 

110162 Boilere cu gaz 

110163 Lămpi cu gaz 

110294 Condensatoare de gaz, altele decât componentele maşinilor 

110061 Arzătoare germicide 

110166 Lămpi germicide pentru purificarea aerului 

110100 Aparate pentru încălzirea lipiciului 
110095 Uscătoare de păr 
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110223 Aparate de uscare a mâinilor pentru băi 

110346 Lanterne pentru cap / lămpi portabile cu fixare pe cap 

110031 Faruri pentru automobile 

110153 Cămine 

110002 Acumulatoare de căldură 

110069 Regeneratoare de căldură 

110129 Schimbătoare de căldură, altele decât componentele maşinilor 

110268 Pompe de căldură 

110340 Pistoale cu aer cald 

110335 Încălzitoare pentru vitrine 

110038 Încălzitoare pentru băi 

110081 Încălzitoare pentru vehicule 

110086 Încălzitoare pentru fiare 

110257 Încălzitoare, electrice, pentru biberoane 

110067 Aparate de încălzire 

110073 Instalaţii de încălzire 

110076 Instalaţii de încălzire [apă] / instalaţii pentru încălzirea apei 

110077 Cazane de încălzire 

110080 Aparate de încălzire pentru combustibili solizi, lichizi sau gazoşi 

110082 Aparate de încălzire, electrice 

110085 Elemente de încălzire 

110201 Plite de încălzire 

110250 Aparate de încălzire pentru dezgheţarea parbrizelor la vehicule 

110293 Filamente de încălzire, electrice 

110296    Perne cu încălzire, electrice, nu cele pentru scopuri medicale / pernuţe cu încălzire,
electrice, nu cele pentru scopuri medicale 

110350 Aparate de încălzire şi răcire pentru distribuirea băuturilor calde şi reci 

110008 Cuptoare cu aer cald 

110016 Aparate cu aer cald 

110017 Fitinguri pentru baie cu aer cald 

110170 Reşouri 
110302 Sticle cu apă caldă 

110196 Numere luminoase pentru case 

110084 Umidificatoare pentru radiatoarele de încălzire centralizată 
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110049 Hidranţi 
110334 Aparate pentru hidromasaj 
110167 Maşini şi aparate de făcut gheaţă 

110357 Maşini de făcut îngheţată 

110090 Încălzitoare cu imersie 

110043 Arzătoare incandescente 

110173 Incineratoare 

110174 Aparate de ionizare pentru tratarea aerului sau apei 

110303 Ceainice, electrice 

110279 Mobilier pentru cuptoarele de ardere [suporturi] 

110048 Cuptoare de ardere 

110204 Maşini de gătit [cuptoare] 

110058 Arzătoare de laborator 
110176 Lămpi de laborator 
110042 Carcase pentru lămpi / cupole pentru lămpi 
110091 Lămpi pentru ochelari 

110092 Sticle pentru lămpi 
110169 Globuri cu lampă / globuri pentru lămpi 
110183 Reflectoare pentru lămpi 
110237 Abajururi pentru lămpi 
110024 Lămpi electrice 

110040 Lămpi 
110238 Suporturi de abajur 
110041 Felinare pentru iluminat 

110063 Cazane pentru spălătoriile textile / cazane pentru spălat 
110316 Uscătoare de rufe, electrice 

110326 Roci vulcanice utilizate la grătarele în aer liber 

110194 Supape pentru controlul nivelului în rezervoare 

110021 Becuri 
110022 Becuri, electrice 

110071 Becuri pentru semnalizatoarele de direcţie ale vehiculelor 

110118 Difuzoare de lumină 

110333 Aparate de iluminat cu diode luminiscente [LED] 

110020 Brichete* 
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110007 Instalaţii de iluminat pentru vehiculele aeriene 

110130 Aparate şi instalaţii de iluminat 
110229 Aparate de iluminat pentru vehicule 

110027 Lumini pentru vehicule 

110195 Lumini, electrice, pentru pomul de Crăciun / instalaţii electrice pentru pomul de 
Crăciun 

110256 Lumini pentru automobile / lumini de automobile 

110074 Aparate de încărcare pentru cuptoare 

110190 Filamente cu magneziu pentru iluminat 

110191 Prăjitoare de malţ 
110349 Generatoare de microbule pentru băi 

110317 Cuptoare cu microunde [aparate de gătit] 

110328 Cuptoare cu microunde pentru scopuri industriale 

110177 Instalaţii de răcire a laptelui 
110192 Lămpi pentru mineri 
110239 Robinete pentru ţevile de apă / robineţi pentru ţevile de apă 

110110 Lumini pentru motociclete 

110336 Aparate de gătit multifuncţionale 

110347 Lămpi pentru unghii 
110253 Reactoare nucleare  
110179 Lămpi cu petrol 
110199 Arzătoare cu petrol 
110277 Aparate pentru spălarea / absorbţia uleiului 
110175 Fântâni ornamentale 

110070 Fitinguri pentru cuptoare din argilă refractară 

110197 Arzătoare cu oxihidrogen 

110178 Pasteurizatoare 

110103 Țevi [componente ale instalaţiilor sanitare] / ţevi de apă pentru instalaţiile sanitare 
110089 Încălzitoare pentru farfurii 
110280 Încălzitoare de buzunar 
110203 Instalaţii de polimerizare 

110352 Maşini de făcut făină de orez, electrice, pentru uz casnic 

110127 Rezervoare de apă sub presiune 
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110193 
Instalaţii de procesare a combustibililor nucleari şi materialului nuclear moderator /  
nucleari şi materialului nuclear moderator 

110135 Instalaţii de epurare pentru apele reziduale 

110050 Capace de radiator 
110137 Radiatoare, electrice 

110198 Radiatoare [încălzire] 

110208 Turnuri de rafinare pentru distilare 

110026 Dulapuri frigorifice 

110155 Maşini şi aparate de refrigerare 

110156 Camere de refrigerare / răcitoare de tip walk-in 

110157 Containere frigorifice 

110213 Aparate şi instalaţii de refrigerare 

110330 Vitrine frigorifice 

110274 Frigidere 

110216 Accesorii de reglare pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz 

110240 Accesorii de reglare şi de siguranţă pentru ţevile de gaz 

110241 Accesorii de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile de apă 

110259 Accesorii de reglare şi de siguranţă pentru instalaţiile de gaz 

110230 Prăjitoare 

110056 Ţepuşe pentru prăjire 

110057 Frigări pentru prăjire 

110172 Aparate de prăjire / plite pentru fript [aparate de gătit] / grătare [aparate de gătit] 

110220 Rotisoare 

110182 Lămpi de siguranţă 

110217 Accesorii de siguranţă pentru instalaţiile şi ţevile de apă sau gaz 

110221 Aparate şi instalaţii sanitare 

110297 Instalaţii pentru saună 

110202 Reflectoare 

110298 Cabine de duş 

110121 Duşuri 
110299 Chiuvete 
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110122 Prize pentru corpurile de iluminat electrice 

110345 Ciorapi, încălziţi electric 

110269 Colectoare termice solare [încălzire] 

110270 Cuptoare solare 

110348 Maşini de gătit sous-vide, electrice 

110291 Băi spa [căzi] 

110165 Cazane cu abur, altele decât componentele maşinilor 

110232 Instalaţii de generare a aburului 
110242 Acumulatoare de aburi 
110300 Aparate cu abur pentru faţă [saune] 

110226 Sterilizatoare 

110246 Distilatoare* 

110143 Sobe [aparate de încălzire] 

110263 Lămpi stradale  
110025 Cadre structurale pentru cuptoare / cadre de metal pentru cuptoare 

110318 Aparate de clorinare pentru piscine 

110271 Aparate pentru bronzat [solarii] 
 

110068 
Robinete pentru ţevi şi conducte / robineţi pentru ţevi şi conducte 

110218 Robinete* / robineţi* 
110319 Ventile termostatice [componente ale instalaţiilor de încălzire] 

110228 Prăjitoare de tutun 

110235 Vase de toaletă 

110236 Scaune de toaletă 

110064 Toalete, portabile 

110105 Toalete [closete cu apă] / closete cu apă 

110051 lanterne electrice / lanterne electrice de buzunar 

110338 Prese pentru tortilla, electrice 

110189 Tuburi luminoase pentru iluminat 

110036 Cabine pentru băi turceşti, portabile 

110180 Lămpi cu raze ultraviolete, nu cele pentru scopuri medicale 
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110301 Pisoare ca obiecte sanitare 

110200 Faruri de vehicule 

110212 Reflectoare de vehicule 

110006 Hote de aerisire 

110233 Instalaţii şi aparate de ventilaţie [aer condiţionat] 

110234 Instalaţii de ventilaţie pentru vehicule [aer condiţionat] 

110244 Hote de aerisire pentru laboratoare 

110258 Dispozitive pentru copt vafele belgiene, electrice 

110306 Vase de încălzire 

110186 Lavoare pentru spălat mâinile [componente ale instalaţiilor sanitare] / bazine pentru 
spălat mâinile [componente ale instalaţiilor sanitare] 

110219 Şaibe pentru robinetele de apă / şaibe pentru robineţii de apă 

110052 Încălzitoare de apă 

110096 Instalaţii de distribuire a apei 
110104 Instalaţii de conducte de apă 

110123 Instalaţii de purificare a apei 
110124 Aparate de filtrare a apei 
110128 Sterilizatoare de apă 

110206 Aparate şi maşini pentru purificarea apei 
110211 Încălzitoare de apă [aparate] 

110243 Aparate şi instalaţii pentru dedurizarea apei 
110252 Instalaţii pentru alimentarea cu apă 

110272 Instalaţii de tragere a apei / dispozitive de evacuare a apei din rezervoarele de 
toaletă

110276 Aparate de captare a apei 
110001 Instalaţii de irigat, automate 

110327 Maşini de irigat pentru scopuri agricole 

110320 Aparate cu jet de apă 

110353 Fitile adaptate pentru sobele pe kerosen 

110343 Vitrine pentru depozitarea vinurilor, electrice 

110312 Aparate electrice pentru fabricarea iaurtului 
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Clasa 12 
 

Vehicule; aparate de deplasare pe uscat, în aer sau pe apă. 
 

Notă explicativă 
 

Clasa 12 include în principal vehicule şi aparate pentru transportul persoanelor sau bunurilor 
pe uscat, în aer sau pe apă. 

 
 

Această Clasă include, în special: 
 

- motoare pentru vehiculele terestre; 
- cuplaje şi componente de transmisie pentru vehiculele terestre; 
- vehicule cu pernă de aer; 
- vehicule cu comandă de la distanţă, altele decât jucăriile; 
- componente ale vehiculelor, de exemplu, bare de protecţie, parbrize, volane, anvelope 
pentru roţile de vehicule, precum şi be nzile de rulare pentru vehicule. 

 
 

Această Clasă nu include, în special: 
 

- material din metal pentru căile ferate (Cl. 6); 
- motoare, cuplaje şi componente de transmisie, altele decât pentru vehiculele terestre (Cl. 
7); 
- componente de toate tipurile pentru motoare, de exemplu butoane de pornire, tobe de 
evacuare şi cilindri pentru motoare (Cl. 7); 
- şenile de cauciuc care sunt componente ale maşinilor de construcţii, miniere, agricole şi 
alte maşini de mare tonaj pe şenile (Cl. 7); 
- triciclete pentru copii şi scutere, ca jucării (Cl. 28); 
- anumite vehicule speciale sau aparate cu roţi care nu sunt utilizate în scopuri de 
transport, de exemplu maşini de măturat cu autopropulsie (Cl. 7), vehicule de pompieri (Cl. 
9), cărucioare pentru servit ceaiul (Cl. 20); 
- anumite componente ale vehiculelor, de exemplu, baterii electrice, contoare de distanţă 
parcursă şi radiouri pentru vehicule (Cl. 9), lumini pentru automobile şi biciclete (Cl. 11), 
covoare pentru automobile (Cl. 27). 
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Nr. Bază 
 
Indicaţie 

120194 Petice din cauciuc adezive pentru repararea camerelor de aer 

120004 Transportoare aeriene 

120203 Aparate, maşini şi dispozitive aeronautice 

120027 Avioane 

120005 Vehicule aeriene 

120009 Pompe de aer [accesorii pentru vehicule] 

120237 Vehicule cu pernă de aer 
120247 Airbag-uri [dispozitive de siguranţă pentru automobile] 

120184 Aeronave 

120030 Dirijabile / baloane dirijabile 

120233 Ambulanţe 

120012 Avioane amfibii 
120204 Dispozitive anti-reflexie pentru vehicule* / dispozitive contra orbirii  pentru 

vehicule* 
120014 Lanţuri antiderapante 

120200 Dispozitive antifurt pentru vehicule 

120211 Alarme antifurt pentru vehicule 

120271 Vehicule blindate 

120282 Scrumiere pentru automobile 

120023 Capote de automobile 

120024 Lanţuri de automobile 

120025 Şasiuri de automobile 

120206 Anvelope de automobile 

120207 Caroserii de automobile 

120295 Vehicule subacvatice autonome pentru cercetările pe fundul mării 

120120 Fusuri de osie 

120119 Osii pentru vehicule 

120293 Saci adaptaţi pentru cărucioare 

120116 Contragreutăţi pentru roţile vehiculului 

120127 Benzi pentru butucii de roată 

120063 Barje 

120248 Coşuri adaptate pentru biciclete 
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120296 Burdufuri pentru autobuzele articulate 

120046 Cricuri de bicicletă 

120061 Lanţuri de bicicletă 

120080 Ghidoane de bicicletă 

120084 Anvelope de bicicletă 

120086 Frâne de bicicletă 

120087 Apărătoare de noroi pentru bicicletă 

120089 Manivele de bicicletă 

120090 Motoare de bicicletă 

120092 Pedale de bicicletă 

120095 Roţi de bicicletă 

120096 Şei de bicicletă 

120221 Cadre de bicicletă 

120269 Sonerii de bicicletă 

120310 Remorci pentru bicicletă 

120311 Cărucioare pentru animale de companie 
120312 Camioane dotate cu funcție de macara 
120313 Drone de livrare 
120314 Elicoptere de mici dimensiuni, comandate de la distanță, pentru obținere de 

imagini 
120315 Giroplan 
120316 Elicoptere 
120317 Scutere cu autobalans 
120318 Scutere electrice cu autobalans 
120319 Monocicluri cu autobalans 
120320 Clipsuri pentru capota vehiculelor /Clipsuri pentru capota vehiculelor 
120044 Biciclete 

120297 Biciclete electrice 

120036 Căngi pentru ambarcaţiuni 
120021 Ambarcaţiuni 
120222 Caroserii de vehicule 

120047 Boghiuri pentru vagoanele de care ferată 

120215 Garnituri de frână pentru vehicule 

120216 Saboţi de frână pentru vehicule 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 12 - Pagina 151

 

 

120236 Segmenţi de frână pentru vehicule 

120263 Plăcuţe de frână pentru autovehicule 

120267 Discuri de frână pentru vehicule 

120126 Frâne pentru vehicule 

120078 Amortizoare pentru materialele rulante feroviare 

120209 Bări de protecţie pentru automobile 

120188 Aparate şi instalaţii de transport pe cablu 

120052 Chesoane [vehicule] 

120301 Drone aparate de filmat / drone aparate de fotografiat 
120249 Maşini de camping / case mobile 

120274 Canoe 

120241 Capace pentru rezervoarele de combustibil ale vehiculelor 

120056 Rulote 

120051 Cabine pentru instalaţiile de transport pe cablu 

120199 Maşini / autoturisme / automobile 

120219 Cărucioare de transport 
120114 Carcase pentru anvelopele pneumatice/ Carcase pentru anvelopele pneumatice

120250 Rotile pentru cărucioare [vehicule] / rotile pentru cărucioarele de transport 
120067 Vagonete de transportat oala de turnare / cărucioare de transportat oala de 

turnare
120180 Telescaune 

120266 Brichete pentru automobile 

120079 Circuite hidraulice pentru vehicule 

120275 Drone civile 

120251 Cărucioare de curăţenie 

120179 Tacheţi [nautică] 

120305 Clipsuri adaptate pentru fixarea pieselor auto în caroserie 
120111 Ambraiaje pentru vehiculele terestre 

120213 Betoniere 

120242 Biele pentru vehiculele terestre, altele decât componentele motoarelor 

120003 Cuplaje pentru vehiculele terestre 

120260 Huse pentru volanul vehiculului 

120058 Cartere pentru componentele vehiculelor terestre, altele decât pentru motoare 

120048 Gruie pentru ambarcaţiuni 

120162 Triciclete pentru livrări / tricicluri de transport 
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120172 Vagoane-restaurant 
120038 Mecanisme de decuplare pentru ambarcaţiuni 

120160 Uşi pentru vehicule 

120105 Dragi [ambarcaţiuni] 

120122 Protecţii pentru roţile de bicicletă 

120279 Maşini fără şofer [maşini autonome]/mașini autonome 

120139 Motoare de acţionare pentru vehiculele terestre 

120225 Lanţuri de acţionare pentru vehiculele terestre 

120223 Scaune de catapultare pentru aeronave 

120272 Lagăre de motor pentru vehiculele terestre 

120130 Motoare pentru vehiculele terestre 

120252 Tranchete (din cauciuc) pentru nave 

120028 Feriboturi 
120302 Cărucioare de pescuit 
120033 Bandaje pentru roţile de cale ferată 

120290 Saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare / saci de iarnă adaptaţi pentru 
cărucioarele de copii 

120291 Saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare / saci de iarnă adaptaţi pentru 
cărucioarele de copii 

120001 Elevatoare cu furcă 

120148 Roţi de cuplaj pentru vehiculele terestre 

120189 Funiculare 

120073 Coşuri de fum pentru nave 

120229 Coşuri de fum pentru locomotive 

120217 Cutii de viteze pentru vehiculele terestre 

120103 Mecanisme de acţionare pentru vehiculele terestre 

120085 Angrenaje pentru biciclete 

120068 Maşinuţe de golf [vehicule] 

120065 Cărucioare de manipulare 

120015 Tetiere pentru scaunele vehiculului 

120262 Ştergătoare de faruri 
120054 Capote pentru motoarele vehiculelor 

120055 Capote pentru vehicule 

120212 Claxoane pentru vehicule 
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120066 Cărucioare pentru furtun 

120006 Baloane cu aer cald 

120124 Capace pentru butucul roţii 
120060 Butuci pentru roţile vehiculului 

120091 Butuci pentru roţile de bicicletă 

120135 Hidroavioane 

120039 Pasarele înclinate pentru ambarcaţiuni 

120145 Motoare cu reacţie pentru vehiculele terestre 

120253 Sănii 
120064 Şalupe 

120138 Locomotive 

120022 Autocamioane / camioane 

120304 Piuliţe pentru roţile vehiculului 

120029 Portbagaje pentru vehicule 

120123 Plase de portbagaj pentru vehicule 

120259 Catarge pentru ambarcaţiuni 

120144 Vehicule militare de transport 

120273 Drone militare 

120043 Roţi de cărucioare miniere 

120076 Vagonete de mină 

120281 Scutere de mobilitate 

120196 Mopeduri 
120018 Autobuze 

120019 Autocare 

120280 Scutere 

120299 Automobile de curse 

120097 Cricuri de motocicletă 

120175 Şei de motocicletă 

120283 Lanţuri de motocicletă 

120284 Cadre de motocicletă 

120285 Ghidoane de motocicletă 

120286 Motoare de motocicletă 

120147 Motociclete 

120109 Motoare, electrice, pentru vehiculele terestre 
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120049 Apărătoare de noroi 
120013 Dispozitive antiderapante pentru anvelopele vehiculelor 

120041 Vâsle 

120152 Omnibuze 

120153 Padele pentru canoe 

120254 Coşuri adaptate pentru biciclete 

120287 Coşuri adaptate pentru motociclete 

120113 Paraşute 

120159 Pontoane 

120133 Hublouri 
120289 Cărucioare pentru copii 

120143 Mecanisme de propulsie pentru vehiculele terestre 

120093 Pompe pentru anvelopele de bicletă 

120258 Trotinete [vehicule] 

120164 Huse pentru cărucioarele de copii 
120165 Copertine pentru cărucioarele de copii 
120277 Plase împotriva ţânţarilor adaptate pentru cărucioarele de copii 
120163 Cărucioare de copii 
120002 Cuplaje de căle ferată 

120140 Vagoane de cale ferată 

120173 Oglinzi retrovizoare 

120235 Angrenaje reductoare pentru vehiculele terestre 

120128 Vehicule frigorifice 

120129 Vagoane frigorifice de cale ferată 

120257 Vehicule cu comandă de la distanţă, altele decât jucăriile 

120294 Vehicule pentru cercetări subacvatice acţionate de la distanţă 

120008 Truse de scule pentru repararea camerelor de aer 

120306 Sănii de salvare 

120026 Alarme de marşarier pentru vehicule 

120088 Jante pentru roţi de bicicletă 

120174 Jante pentru roţi de vehicule 

120300 Maşini robotizate 

120303 Carucioare tip cuşcă cu role 

120071 Material rulant pentru căile ferate funiculare 
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120072 Material rulant pentru căile ferate 

120182 Furcheţi / dame (de ramă) 
120308 Camioane pentru transportul gunoiului 
120070 Cârme 

120232 Huse pentru şeile bicletelor 

120298 Huse pentru şeile motocicletelor 

120268 Genţi de şa adaptate pentru biciclete 

120059 Centuri de siguranţă pentru scaunele vehiculului 

120112 Scaune de siguranţă pentru copii, pentru vehicule 

120040 Elice pentru ambarcaţiuni 

120166 Elice 

120151 Elice [propulsoare] pentru nave 

120131 Vâsle / rame 

120134 Hidroavioane 

120132 Huse de scaun pentru vehicule 

120244 Hamuri de siguranţă pentru scaunele vehiculului 

120035 Coci de nave 

120150 Nave 

120011 Amortizoare de şocuri cu arc pentru vehicule 

120210 Amortizoare de şocuri pentru automobile 

120255 Cărucioare de cumpărături 
120176 Ataşe 

120276 Oglinzi laterale pentru vehicule 

120228 Semnalizatoare pentru vehicule 

120161 Suporturi de schiuri pentru maşini 

120170 Teleschiuri 
120081 Cuşete de dormit pentru vehicule 

120136 Cuşete de dormit 
120186 Sănii [vehicule] 

120256 Sănii cu motor 
120288 Anvelope solide pentru roţile vehiculului 

120117 Vehicule spaţiale 

120264 Huse pentru roata de rezervă / huse pentru anvelope de rezervă 

120118 Vergi de navă 
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120155 Spiţe pentru anvelope 

120261 Spoilere pentru vehicule 

120169 Cleme de spiţe pentru roţi 

120094 Spiţe pentru roţile de bicicletă 

120178 Maşini sport 
120016 Autocisterne pentru stropit 
120037 Transmisii de comandă pentru nave 

120230 Volane pentru vehicule 

120245 Parasolare adaptate pentru automobile 

120010 Amortizoare suspensie pentru vehicule 
 

120243 
Obloane ridicătoare [componente ale vehiculelor de teren] / hayoane acţionate 
electric [componente ale vehiculelor de teren] 

120190 Teleferice [telecabine] / cabine de funicular 
120265 Camioane basculante 

120183 Vagonete basculante 

120082 Coaste de lemn [cadre] pentru nave 

120042 Bene basculante pentru autocamioane / bene basculante pentru camioane 

120201 Dispozitive de basculare [componente ale vagoanelor de cale ferată] 

120227 Convertizoare ale cuplului de torsiune pentru vehiculele terestre 

120034 Bare de torsiune pentru vehicule 

120307 Autocamioane de tractare / autocamioane de depanare pentru transport 

120075 Tractoare 

120017 Sisteme de tractare pentru vehicule 

120057 Remorci [vehicule] 

120309 Remorci pentru transportarea bicicletelor 

120187 Tramvaie 

120226 Lanţuri de transmisie pentru vehiculele terestre 

120246 Arbori de transmisie pentru vehiculele terestre 

120142 Transmisii pentru vehiculele terestre 

120074 Benzi de rulare pentru vehicule [tip tractor] / benzi de rulare pentru vehicule [role 
şenile] 

120156 Benzi de rulare pentru reşaparea anvelopelor 

120191 Triciclete 

120106 Cărucioare * / drezine de mână 
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120234 Anvelope fără cameră pentru biciclete 

120007 Camere de aer pentru anvelopele pneumatice 

120214 Camere de aer pentru anvelopele de bicicletă 

120192 Turbine pentru vehiculele terestre 

120050 Cărucioare cu două roţi / cărucioare de bagaje / cărucioare de magazie 

120292 Inserţii de anvelope 

120031 Anvelope pentru roţile vehiculului 

120157 Anvelope pneumatice 

120185 Şasiuri pentru vehicule 

120195 Tapiţerii pentru vehicule 

120032 Supape pentru anvelopele vehiculului 

120125 Autodube [vehicule] 

120053 Roţi de vehicul 
120069 Şasiuri pentru vehicule 

120077 Bare de protecţie pentru vehicule 

120141 Scări pentru vehicule 

120168 Spiţe pentru roţile vehiculului 
120171 Arcuri de suspensie pentru vehicule 

120177 Scaune de vehicule 

120224 Huse pentru vehicule [formate] 

120278 Manşe de comandă pentru vehicule 

120110 Vehicule electrice 

120193 Vehicule de deplasare pe uscat, în aer, pe apă sau pe calea ferată 

120149 Vehicule acvatice 

120218 Roabe 

120062 Scaune cu rotile 

120198 Geamuri pentru vehicule 

120154 Parbrize 

120121 Ştergătoare de parbriz 

120202 Iahturi 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 13 - Pagina 158

 

 

 
 
 

Clasa 13 
 

Arme de foc; muniţie şi proiectile; explozivi; artificii. 
 
 

Notă explicativă 
 
 

Clasa 13 include în principal arme de foc şi produse pirotehnice. 
 
Această Clasă include, în special: 
 
- facle de semnalizare, explozivi sau materiale pirotehnice; 
- pistoale de semnalizare; 
- spray-uri utilizate pentru protecţia personală; 
- semnale fonice explozive de ceaţă,  rachete de semnalizare; 
- pistoale cu aer comprimat ca fiind arme; 
- banduliere pentru arme; 
- arme de tir sportiv, arme de foc de vânătoare. 

 
Această Clasă nu include, în special: 
-  unsoare pentru arme (Cl. 4); 
- cuţite ca arme (Cl. 8); 
- arme de mână, altele decât armele de foc (Cl. 8); 
- semnale de ceaţă neexplozive, lasere de salvare cu semnale luminoase (Cl. 9); 
- lunete telescopice pentru armele de foc (Cl. 9); 
- torte (Cl. 11); 
- pocnitori specifice Crăciunului (Cl. 28); 
- capse cu percuţie de jucărie (Cl. 8); 
- pistoale de jucărie cu aer comprimat;  

   - chibrituri (Cl. 34). 
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Nr. Bază 

 
Indicaţie 

130001 Acetil-nitroceluloză 

130059 Pistoale cu aer comprimat [arme] 

130005 Explozivi pe bază de azotat de amoniu 

130027 Muniţie 

130042 Muniţie pentru armele de foc 

130014 Arme de foc de artilerie [tunuri] 

130015 Arme balistice / rachete balistice 

130074 Curele adaptate pentru muniţie 

130017 Focuri bengale 

130031 Culate ale armelor de foc 

130020 Tunuri 
130019 Tuburi de cartuşe 

130024 Aparate pentru încărcarea cartuşelor 
130025 Cartuşiere 

130023 Cartuşe 

130010 Perii de curăţat armele de foc 

130018 Capsule detonante 

130062 Fitile detonante pentru explozivi / fitile de amorsare pentru explozivi 

130066 Capse detonante, altele decât jucăriile 

130006 Detonatoare 

130032 Dinamită 

130003 Cartuşe explozive 

130051 Pulberi explozive 

130034 Explozivi 
130016 Aparate pentru umplerea curelelor cu cartuşe 

130075 Centuri de muniţie pentru arme de foc automate 

130009 Arme de foc 

130072 Pocnitori 
130013 Artificii 
130057 Platforme de tragere 

130079 Pistoale de semnalizare 

130064 Semnale fonice de ceaţă, explozive 
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130044 Fitile pentru explozivi, pentru utilizare în mine 

130060 Fitile pentru explozivi 

130002 Afeturi de tun [artilerie] 

130030 Fulmicoton / pirozilină 

130050 Praf de puşcă 

130036 Arme de foc [arme] 

130046 Mitraliere 

130037 Paturi de puşcă 

130028 Cocoaşe pentru arme şi puşti / cocoaşe pentru arme / cocoaşe pentru puşti 

130078 Grenade de mână 

130069 Harpoane [arme] 

130026 Arme de foc de vânătoare / arme de tir sportiv 

130041 Alice de plumb pentru vânătoare 

130045 Mine [explozivi] 

130047 Mortiere [arme de foc] 

130007 Arme automate 

130070 Amortizoare de zgomot pentru arme 

130049 Pistoale [arme] 

130029 Cornuri de praf de puşcă 

130061 Amorse [fitile] 

130052 Proiectile [arme] 

130053 Substanţe piroforice 

130054 Produse pirotehnice 

130080 Facle de semnalizare, explozive sau pirotehnice 

130055 Revolvere 

130021 Ţevi de puşcă / ţevi de armă 

130033 Cutii pentru puşti / cutii pentru arme 

130022 Puşti / carabine 

130043 Lansatoare de rachete 

130068 Rachete [proiectile] 

130048 Obuze [proiectile] 

130063 Curele de umăr pentru arme / banduliere pentru arme 

130077 Arme de mână [arme de foc] 
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130038 Oglinzi de ochire pentru arme şi puşti / oglinzi de ochire pentru arme / oglinzi de 
ochire pentru puşti 

130058 Dispozitive de ochire, altele decât lunetele de vizare, pentru armele de foc 

130065 Dispozitive de ochire, altele decât lunetele de vizare, pentru artilerie 

130035 Rachete de semnalizare 

130073 Spray-uri utilizate pentru protecţia personală/ Spray-uri utilizate pentru protecţia 
personală 

130071 Tancuri [arme] 

130008 Arme cu gaze lacrimogene 

130076 Torpile 

130040 Piedică a trăgaciului pentru arme şi puşti / gardă a trăgaciului pentru puşti 

130056 Puncte de pivotare pentru armele grele 
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Clasa 14 
 

Metale preţioase şi aliaje ale acestora; bijuterii, pietre preţioase şi semipreţioase; ceasornice 
şi instrumente pentru măsurarea timpului. 

 
Notă explicativă 

 
Clasa 14 include în principal metale preţioase şi anumite obiecte realizate din metale 
preţioase sau placate cu acestea, precum bijuterii, 
ceasornice şi ceasuri, şi componente ale acestora. 

 
Această Clasă include, în special: 

- bijuterii, inclusiv imitaţiile de bijuterii, de exemplu bijuteriile cu strasuri; 
- butoni de cămaşă, ace de cravată, agrafe de cravată; 
- inele de chei, lanţuri pentru brelocuri şi pandantive pentru acestea; 
- pandantive bijuterii; 
- cutii de bijuterii; 
- elemente componente pentru bijuterii, ceasornice şi ceasuri, de exemplu, cleme şi 
mărgele pentru bijuterii, mecanisme pentru ceasornice şi ceasuri, ace pentru ceasuri, 
arcuri de ceas, sticlă de ceas. 

 
Această Clasă nu include, în special: 

 
- ceasuri inteligente (Cl. 9); 
- pandative, altele decât pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri pentru brelocuri (Cl. 26); 
- obiecte de artă care nu sunt realizate din metale preţioase sau placate cu acestea, care 
sunt clasificate în funcţie de materialul din care sunt realizate, de exemplu obiecte de artă 
din metal (Cl. 6), din piatră, ciment sau marmură (Cl. 19), din lemn, ceară, ipsos sau 
plastic (Cl. 20), din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă (Cl. 21); 

- anumite obiecte realizate din metale preţioase sau placate cu acestea, care sunt 
clasificate în conformitate cu scopul sau destinaţia lor, de exemplu, metale sub formă de 
folie sau pudră pentru utilizare în vopsire, decorare, tipărire şi artă (Cl.2), amalgame 
dentare din aur (Cl. 5), tacâmuri (Cl. 8), contacte electrice (Cl. 9), peniţe de aur (Cl. 21), 
ceainice (Cl. 21), broderii în aur şi argint (Cl. 26), tabachere (Cl. 34). 

 
 

Nr. 
Bază

 
Indicaţie 

140001 Agate 

140082 Ceasuri cu alarmă 

140104 Aliaje din metale preţioase 

140006 Amulete [bijuterii] 

140106 Ancore [ceasornicărie] 
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140042 Ceasuri atomice 

140152 Insigne din metale preţioase 

140014 Casete ale arcului [ceasornicărie] 

140167 Mărgele pentru fabricarea bijuteriilor 

140113 Cutii din metale preţioase 

140015 Brăţări [bijuterii] 

140176 Brăţări realizate din textile brodate [bijuterii] 

140019 Broşe [bijuterii] 

140123 Busturi din metale preţioase 

140171 Caboşoane 

140024 Lanţuri [bijuterii] 

140177 Pandantive pentru brelocuri 

140027 Cronografe [ceasuri] 

140028 Cronometre 

140030 Instrumente cronometrice 

140029 Cronoscoape 

140168 Cleme pentru bijuterii 

140002 Ace de ceasornic 

140044 Cutii de ceasuri 
140011 Ceasornice 

140032 Ceasuri şi ceasornice, electrice 

140023 Mecanisme de ceasuri 
140165 Bijuterii cloisonné 

140034 Monede 

140043 Ceasuri de comandă [ceasuri de referinţă] / ceasuri de referinţă 

140049 Suvenire din cupru 

140179 Crucifixuri din metale preţioase, altele decât bijuteriile 

140180 Crucifixuri ca bijuterii 

140181 Inele retractabile pentru chei/ Lanțuri retractabile pentru chei 

140182 Ace bijuterii pentru pălării 

140122 Butoni de cămaşă 

140021 Cadrane [ceasornicărie] 

140035 Diamante 

140118 Cercei 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 14 - Pagina 164

 

 

140146 Figurine din metale preţioase / statuete din metale preţioase 

140063 Aur, în formă brută sau foiţă 

140064 Fire de aur [bijuterii] 

140117 Bijuterii pentru pălării 
140003 Lingouri din metale preţioase 

140045 Iridiu 

140046 Bijuterii din fildeş 

140048 Gagat, în formă brută sau semiprelucrată 

140004 Bijuterii din chihlimbar 

140018 Pandantive bijuterii / pandantive pentru bijuterii 
140050 Bijuterii 
140166 Cutii de bijuterii 
140169 Furnituri de bijuterii 
140170 Portofele de bijuterii 
140162 Inele de chei [inele despicate cu bijuterie fără valoare sau podoabă decorativă] / 

lanţuri pentru brelocuri [inele despicate cu bijuterie fără valoare sau podoabă 
d ti ă]

140051 Medalioane [bijuterii] 

140052 Medalii 
140175 Misbaha [mărgele de rugăciune] 

140060 Mecanisme pentru ceasuri şi ceasornice 

140031 Coliere [bijuterii] 

140062 Olivine [pietre preţioase] / peridote 

140069 Ace ornamentale 

140047 Ornamente din gagat 

140066 Osmiu 

140067 Paladiu 

140097 Bijuterii cu strasuri [imitaţii de bijuterii] 

140005 Perle realizate din ambroid [chihlimbar presat] 

140070 Perle [bijuterii] 

140013 Pendule [ceasornicărie] 

140150 Ace [bijuterii] 

140075 Platină [metal] 

140055 Metale preţioase, în formă brută sau semiprelucrate 

140074 Pietre preţioase 
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140145 Cutii de prezentare pentru ceasuri 

140173 Cutii de prezentare pentru bijuterii 

140083 Rodiu 

140107 Inele [bijuterii] 

140178 Rozarii / mătănii 
140085 Ruteniu 

140073 Pietre semipreţioase 

140119 Bijuterii pentru pantofi 
140009 Fire de argint [bijuterii] 

140163 Argint, în formă brută sau foiţă 

140095 Spinel [piatră preţioasă] 

140172 Inele despicate pentru chei din metal preţios 

140008 Fibre din argint [fire de argint] 

140096 Statuete din metal preţios 

140164 Cronometre 

140022 Cadrane solare 
 
400401

Fibre din metal preţios [bijuterii] / fire din metal preţios [bijuterii] 

140033 Agrafe de cravată 

140151 Ace de cravată 

140017 Curele de ceas / curele pentru ceasurile de mână/ cureluşe de ceas 

140025 Lanţuri de ceas 

140058 Arcuri de ceas 

140059 Sticle de ceas / geamuri de ceas 

140144 Cutii de ceas [componente ale ceasurilor] 

140174 Ace de ceas 

140057 Ceasuri 
140109 Opere de artă din metal preţios 

140016 Ceasuri de mână 
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Clasa 15 
 

Instrumente muzicale; pupitre pentru note şi pupitre pentru instrumente muzicale; baghete 
pentru dirijori.                                   

 
 

Notă explicativă 
 
Clasa 15 include în principal instrumentemuzicale, părţi şi accesorii ale acestora. 
 

 
Această Clasă include, în special: 

- instrumente muzicale mecanice şi accesoriile acestora, de exemplu, flaşnete, piane mecanice , 
regulatoare de intensitate pentru pianele mecanice, tobe robotice. 
- cutii muzicale; 
- instrumente muzicale electrice şi electronice; 
- corzi, ancii, cheiţe (de acordare) şi pedale pentru instrumente muzicale; 
- diapazoane, ciocănele de acordare; 
- colofoniu (sacâz) pentru instrumentele muzicale cu corzi. 
 

 
Această Clasă nu include, în special: 

- aparate pentru înregistrarea, transmiterea, amplificarea şi reproducerea sunetului, de 
exemplu,  unităţi de efecte electrice şi electronice pentru instrumentele muzicale, pedale 
wah-wah, interfeţe audio, mixere audio, egalizatoare ca aparate audio, subwoofere (Cl. 9); 
- fişiere audio descărcabile (Cl. 9); 
-partituri muzicale electronice descărcabile (Cl. 9), partituri muzicale tipărite (Cl. 16); 
- tonomate muzicale (Cl. 9);  
- felicitări muzicale (Cl. 16). 
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Nr. Bază 

 
Indicaţie 

150001 Acordeoane 

150051 Cimpoaie 

150090 Balalaici [instrumente muzicale cu corzi] 

150082 Fluiere din bambus 

150011 Bandoneoane 

150091 Banjouri 
150012 Flaşnete 

150013 Basuri [instrumente muzicale] 

150064 Burdufuri pentru instrumentele muzicale 

150005 Şuruburi de arcuş pentru instrumentele muzicale 

150004 Arcuşuri pentru instrumentele muzicale 

150054 Căluşuri pentru instrumentele muzicale 

150016 Buciume [trompete] 

150017 Cariloane [instrumente muzicale] 

150035 Cutii pentru instrumentele muzicale 

150018 Castaniete 

150015 Cutguturi pentru instrumentele muzicale 

150050 Suporturi de bărbie pentru viori 

150023 Clarinete 

150071 Goarne 

150093 Colofoniu pentru instrumentele muzicale cu corzi / sacâz pentru  instrumentele 
muzicale cu corzi 

150026 Concertine 

150009 Baghete de dirijori 
150031 Cornete [instrumente muzicale] 

150032 Cimbale 

150027 Contrabasuri 
150059 Feţe de tobe / feţe pentru tobe 

150066 Tobe [instrumente muzicale] 

150010 Beţe pentru tobe 

150044 Instrumente muzicale electroncie 

150036 Flaute 
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150037 Gonguri 
150039 Chitări 
150086 Clopoţei [instrumente muzicale] 

150014 Muzicuţe 

150040 Armonii 
150042 Corzi de harpă 

150041 Harpe 

150019 Pălării cu clopoţei [instrumente muzicale] 

150030 Cornuri [instrumente muzicale] 

150007 Păr de cal pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale 

150081 Huqin [viori chinezeşt] 

150045 Regulatoare de intensitate pentru pianele mecanice 

150038 Harpa evreiască [instrumente muzicale] 

150020 Cadre de timpan 

150069 Timpane 

150024 Claviaturi pentru instrumentele muzicale 

150077 Clape pentru instrumentele muzicale 

150046 Lire 

150049 Mandoline 

150092 Claviete 

150034 Muştiucuri pentru instrumentele muzicale 

150078 Benzi de hârtie pentru instrumentele muzicale mecanice [pianolă] 

150080 Pupitre pentru partituri 
150087 Sintetizatoare 

150025 Instrumente muzicale 

150052 Cutii muzicale 

150065 Surdine pentru instrumentele muzicale / amortizoare (de sunet) pentru 
instrumentele muzicale 

150043 Oboaie 

150056 Ocarine 

150057 Orgi 
150060 Pedale pentru instrumentele muzicale 

150021 Cheiţe (de acordare) pentru instrumentele muzicale 

150079 Benzi de hârtie perforată (pentru instrumentele muzicale mecanice) 
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150061 Claviaturi de pian 

150062 Corzi de pian 

150063 Clape de pian 

150008 Piane 

150083 Pipa [chitări chinezeşti] 

150048 Plectre / pene pentru instrumentele cu corzi 

150003 Ancii 
150094 Tobe robotice 

150095  Valize pentru instrumente muzicale 
150089 Saxofoane 

150084 Sheng [instrumente de suflat chinezeşti] 

150088 Stative pentru instrumentele muzicale 

150006 Baghete pentru arcuşuri pentru instrumentele muzicale 

150029 Instrumente muzicale cu corzi 

150028 Corzi pentru instrumentele muzicale 

150085 Suona [trompete chinezeşti] 

150067 Tamburine 

150068 Tam-tamuri 
150055 Triunghiuri [instrumente muzicale] 

150070 Tromboane 

150072 Trompete 

150002 Ciocănele de acordare 

150033 Diapazoane 

150053 Dispozitive de întors paginile pentru partituri 

150073 Valve pentru instrumentele muzicale 

150074 Viole 

150075 Viori 
150058 Tuburi sonore pentru orgi 

150076 Xilofoane 

150022 Ţitere 
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Clasa 16 

 
Hârtie şi carton; tipărituri; articole de legătorie; fotografii; articole de papetărie şi de birou, cu 
excepţia mobilei; adez ivi pentru papetărie sau de uz casnic; materiale de desen şi 
materiale pentru artişti; pensule; materiale didactice şi educative; folii de plastic pentru 
documente, folii şi pungi pentru ambalat şi împachetat; caractere tipografice, forme de tipar. 

 
 

Notă explicativă 
 
Clasa 16 include în principal hârtie, carton şi anumite articole fabricate din aceste materiale, 
precum şi rechizite de birou.  
 
Această Clasă include, în special: 

 
- cuţite de tăiat hârtia şi maşini de tăiat hârtia; 
- huse, coperţi şi dispozitive de strângere sau fixare a hârtiei, de exemplu, dosare pentru 
documente, clipsuri pentru bani, suporturi pentru carnetele de cecuri, agrafe de birou, 
suporturi pentru paşapoarte, albume; 

- anumite maşini de birou, de exemplu, maşini de scris, duplicatoare, maşini de francat 
pentru birou, ascuţitori de creioane; 
- articole de pictură utilizate de către artişti şi pictori de interior şi exterior, de exemplu, 
palete pentru amestecarea acuarelelor pentru artişti, palete şi şevalete pentru pictori, 
trafaleţi şi tăvi; 

- anumite articole din hârtie de unică folosinţă, de exemplu, bavete, şerveţele şi garnituri 
de masă din hârtie; 
- anumite articole fabricate din hârtie sau carton care nu sunt altfel clasificate după 
scopul sau destinaţia lor, de exemplu, pungi de hârtie, plicuri şi cutii pentru ambalat, 
statui, figurine şi opere de artă din hârtie sau carton, precum figurine din papier mâché 
(pastă de hârtie), litografii înrămate sau neînrămate, picturi şi acuarele. 

 
 

Această Clasă nu include, în special: 
- vopsele (Cl. 2); 
- unelte de mână pentru artişti, de exemplu, spatule, dălţi de sculptori (Cl. 8); 
- materiale didactice, de exemplu, aparate de predare audiovizuală, manechine de 
resuscitare (Cl. 9) şi machete de jucării (Cl. 28); 
- anumite articole din hârtie sau carton care sunt clasificate în conformitate cu scopul 
sau destinaţia acestora, de exemplu, hârtie fotografică (Cl. 1), hârtie abrazivă (Cl. 3), 
jaluzele de hârtie (Cl. 20), ceşti şi farfurii de masă din hârtie (Cl. 21), len jerie de pat din 
hârtie (Cl. 24), îmbrăcăminte din hârtie (Cl. 25), hârtie pentru ţigări (Cl. 34). 
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Nr. Bază 

 
Indicaţie 

160355 Foi absorbante din hârtie sau plastic pentru ambalarea produselor alimentare 

160004 Ştampile cu adresă 

160268 Plăci cu adresă pentru maşinile de adresare 

160005 Maşini de adresare 

160003 Dozatoare de bandă adezivă [rechizite de birou] 

160266 Benzi adezive pentru papetărie sau de uz casnic 

160267 Benzi de lipit pentru papetărie sau de uz casnic 

160265 Adezivi [lipiciuri] pentru papetărie sau de uz casnic 

160008 Panouri publicitare din hârtie sau carton 

160013 Albume 

160269 Almanahuri 
160377 Animaţii de tip celulă 

160284 Invitaţii [papetărie] 

160020 Acuarele / culori acrilice [picturi] 

160021 Machete arhitecturale 

160027 Table aritmetice / tabla înmulţirii 
160166 Palete pentru amestecarea acuarelelor pentru artişti 
160034 Atlase 

160246 Pungi [plicuri, săculeţi] din hârtie sau plastic, pentru ambalat 

160323 Pungi pentru gătitul la microunde 

160253 Bile pentru pixuri cu bilă 

160367 Bancnote 

160375 Bannere din hârtie 

160276 Bavete din hârtie 

160384 Bavete, cu mâneci scurte, din hârtie 

160205 Şine de legare [legătul cărţilor] 

160039 Mostre biologice utilizate în microscopie [materiale didactice] 

160201 Table de scris 

160051 Sugative 

160223 Schiţe / planuri 
160236 Materiale de legătorie 

160330 Aparate şi maşini de legătorie [echipamente de birou] 
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160018 Suporturi pentru cărţi 
160189 Cărţi broşate 

160249 Semne de cărţi 
160095 Cărţi 
160282 Ambalaje pentru sticle din hârtie sau carton 

160304 Învelitori pentru sticle din carton sau hârtie 

160280 Cutii din hârtie sau carton 

160376 Fanioane din hârtie 

160289 Dulapuri pentru papetărie [rechizite de birou] 

160270 Calendare 

160216 Pânze pentru pictură 

160066 Hârtie  carbon 

160075 Carton* 

160078 Tuburi din carton 

160070 Carduri* / cartele 

160259 Carcase pentru ştampile [sigilii] 

160080 Cataloage 

160110 Cretă pentru litografie 

160112 Suporturi de cretă 

160160 Creioane de cărbune 

160350 Indicatoare pentru hărţi, neelectronice 

160090 Cromolitografii [în mai multe culori] / cromo 
160016 Benzi pentru trabucuri 
160349 Planşete cu clamă (pentru hârtii) 

160010 Clipsuri de birou / capse de birou 

160381 Clipsuri pentru suporturile de ecusoane [rechizite de birou] 

160238 Pânză pentru legatul cărţilor / pânză de legătorie 

160283 Suporturi de pahare din hârtie 

160331 Benzi desenate 

160096 Compasuri pentru desen 

160084 Claviatură de culegere [tipărire] 

160098 Culegare 

160102 Pungi conice din hârtie 

160332 Hârtie de calc [papetărie] 
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160239 Cordoane pentru legătorie / cordoane de legătorie 

160103 Paste corectoare [rechizite de birou] 

160104 Cerneală corectoare [heliografie] 

160357 Benzi corectoare [rechizite de birou] 

160108 Coperţi [papetărie] / învelitori [papetărie] 

160115 Recipiente din hârtie pentru creme 

160345 Imprimante pentru carduri de credit, neelectrice 

160383 Protecţii din hârtie pentru tava de instrumente dentare 

160255 Protecţii de birou 

160126 Diagrame 

160022 Dosare pentru documente [papetărie] 

160346 Laminatoare de documente pentru birou 

160361 Suporturi pentru documente [papetărie] 

160344 Protecţii din hârtie pentru sertare, parfumate sau nu 

160041 Blocuri de desen 

160048 Ace pentru panou de plută / piuneze 

160123 Planşete pentru desen 

160124 Materiale pentru desen 

160125 Instrumente pentru desen 

160151 Seturi pentru desen 

160185 Peniţe pentru desen 

160234 Rigle pentru desen 

160128 Duplicatoare 

160275 Benzi elastice pentru birou 

160140 Hârtie pentru electrocardiograf 
160163 Galvanotipie 

160047 Şabloane de broderie [modele] 

160170 Plăci de gravură 

160028 Gravuri 
160146 Dispozitive pentru sigilarea plicurilor, pentru birou 

160127 Plicuri [papetărie] 

160135 Produse de radiere 

160138 Şabloane pentru ştergere 

160309 Ace pentru gravură 
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160129 Gravuri obţinute prin acvaforte 

160150 Pânze de legătorie 

160307 Prosoape din hârtie pentru faţă 

160155 Figurine din papier mâché (pastă de hârtie)/Statuete din din papier mâché (pastă 

160092 Dosare [rechizite de birou] 

160156 Hârtie de filtru 

160157 Materiale filtrante dinhârtie 

160064 Degetare [rechizite de birou] 

160286 Steguleţe din hârtie 

160229 Învelitori pentru ghivecele de flori din hârtie / învelitori din hârtie pentru ghivecele 
de flori 

160360 Fluturaşi publicitari 
160085 Mape pentru hârtii / dosare din plastic pentru hârtii 

160158 Formulare, tipărite 

160225 Stilouri cu cerneală 

160009 Maşini de francat pentru utilizare la birou / aparate mecanice de timbrat pentru 
utilizare la birou 

160107 Florare 

160162 Regale cu litere [tipărire] 

160292 Saci de gunoi din hârtie sau plastic 

160164 Hărţi geografice 

160290 Lipici pentru papetărie sau de uz casnic / paste pentru papetărie sau de uz casnic

160264 Gluten [lipici] pentru papetărie sau de uz casnic 

160122 Piepteni pentru granulare 

160121 Tipărituri grafice 

160167 Reproduceri grafice 

160168 Reprezentări grafice 

160250 Felicitări (tipărite) 

160036 Bandă de hârtie gumată [papetărie] 

160312 Ţesături gumate pentru papetărie 

160311 Gume [adezivi] pentru papetărie sau de uz casnic 

160176 Dispozitive de etichetare manuale 

160019 Suporturi de antebraţ pentru pictori 

160198 Şerveţele din hârtie 

160303 Specimene de manuscris pentru copiere 
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160076 Cutii de pălării din carton 

160171 Hectografe 

160106 Secţiuni histologice pentru scopuri didactice 

160258 Suporturi pentru ştampile [sigilii] 

160333 Suporturi pentru carnetele de cecuri 

160215 Trafaleţi 
160356 Folii din hârtie sau plastic cu control al umidităţii, pentru ambalarea produselor 

alimentare 
160072 Fişe de cartotecă [papetărie] 

160154 Cartotecă 

160089 Tuşuri de desen 

160142 Cerneală* 

160334 Batoane de cerneală 

160335 Batoane de cerneală [rezervoare de cerneală] 

160054 Tuşiere 

160143 Panglici de cerneală 

160199 Folii de aplicare a cernelii pentru duplicatoare 

160241 Folii de aplicare a cernelii pentru aparatele de copiat documente 

160301 Suporturi de calimară 

160144 Călimări 
160313 Clei de peşte pentru papetărie sau de uz casnic 

160308 Etichete din hârtie sau carton 

160153 Registre [cărţi] 

160101 Tăvi pentru scrisori 
160029 Lucrări de artă litografică 

160188 Pietre litografice 

160187 Litografii 
160035 Bibliorafturi pentru manipularea foilor detaşabile/ bibliorafturi cu inele 

160243 Reviste [publicaţii periodice] 

160192 Copii multiplicate [papetărie] 

160180 Manuale [ghiduri] / ghiduri [manuale] 

160193 Cretă de marcare 
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160359 Stilouri de marcare [papetărie] 

160037 Suporturi pentru paharele de bere 

160230 Maşini şi aparate mimeografe 

160026 Plastilină 

160091 Ceară pentru mulaj, nu cea pentru uz stomatologic 

160196 Materiale de modelaj 
160197 Pastă de modelaj 
160049 Umezitoare [rechizite de birou] 

160173 Umezitoare pentru suprafeţele gumate [rechizite de birou] 

160353 Clipsuri pentru bani 
160352 Mulaje pentru plastilină [materiale pentru artişti] 

160219 Aparate pentru montarea fotografiilor 

160336 Felicitări muzicale 

160379 Suporturi pentru ecusoane [rechizite de birou] 

160337 Buletine informative 

160032 Ziare 

160131 Peniţe 

160134 Peniţe din aur 

160068 Agende 

160203 Aparate de numerotare 

160088 Numere [caractere] 

160364 Ştampile de obliterare 

160093 Perforatoare de birou 

160159 Rechizite de birou, cu excepţia mobilei 

160204 Oleografe 

160338 Materiale de ambalat fabricate din amidon 

160365 Ambalare [amortizare, umplutură] materiale din hârtie sau carton 

160366 Materiale de căptuşire din hârtie sau carton / umplutură din hârtie sau carton 

160042 Carnete de notiţe [papetărie] 

160362 Suporturi pentru pagini 
160217 Cutii de acuarele utilizate în şcoală 
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160358 Tăvi de pictură 

160273 Pensule pentru pictură 

160050 Pensule pentru pictori 
160087 Şevalete pentru pictori 
160030 Tablouri [picturi], cu sau fără ramă 

160207 Palete pentru pictori 

160046 Broşuri 
160208 Pantografe [instrumente de desen] 

160006 Hârtie* 

160067 Hârtie pentru dispozitivele de înregistrat 

160074 Foi de hârtie [papetărie] 

160116 Cleme pentru hârtie 

160190 Hârtie luminiscentă 

160224 Aparate de biguit hârtia [rechizite de birou] 

160231 Benzi şi carduri din hârtie pentru înregistrarea programelor de calculator 

160233 Hârtie pentru radiografii 

160244 Panglici din hârtie, altele decât articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru păr 

160287 Mărunţitoare de hârtie pentru utilizare la birou 

160291 Cuţite pentru hârtie [deschizători de scrisori] 

160324 Filtre din hârtie pentru cafea 

160351 Funde de hârtie, altele decât articolele de mercerie sau decoraţiunile pentru păr 

   160378 Pungi de hârtie pentru utilizare în sterilizarea instrumentelor medicale 

160382 Hârtie pentru canapelele de examinare medicală 

160385 Maşini de tăiat hârtia [rechizite de birou] 

160386 Șabloane pentru decorarea alimentelor și a băuturilor 
160387 Ecusoane cu nume (articole de birou) 
160388 Panglici cu coduri de bare 
160389 Sclipici pentru papetărie 
160390 Etichete din hârtie pentru recuperarea bagajelor 
160391 Prosoape de hârtie utilizate la curățenie 
160202 Agrafe pentru hârtie 

160347 Hârtii pentru pictură şi caligrafie 
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160183 Prespapieruri 
160191 Papier mâché (pastă de hârtie) 

160210 Hârtie pergament 
160340 Suporturi pentru paşapoarte 

160211 Culori pastel [creioane] 

160011 Clipsuri pentru stilouri 
160133 Penare / cutii pentru stilouri 

160148 Materiale pentru ştergerea stiloului 
160017 Maşini de ascuţit creioane, electrice sau neelectrice 

160105 Mine de creion 

160113 Suporturi pentru creioane 

160114 Creioane mecanice 

160293 Ascuţitori de creioane, electrice sau neelectrice 

160031 Creioane 

160299 Suporturi pentru stilouri 
160242 Stilouri [rechizite de birou] 

160077 Cartele perforate pentru maşini de tricotat tip Jacquard 

160033 Publicaţii periodice 

160221 Gravuri fotografice 

160220 Suporturi de fotografii 
160147 Fotografii [tipărite] 

160014 Ilustraţii 
160305 Placarde din hârtie sau carton 

160296 Suporturi pentru farfurie din hârtie 

160218 Folie din plastic pentru împachetat 

160285 Ambalaj din plastic cu bule pentru împachetat sau ambalat 

160325 Rolă de folie din plastic, extensibilă, pentru paletizare 

160371 Pungi de plastic pentru depozitarea deşeurilor animale 

160195 Materiale plastice pentru modelaj 

160363 Plastilină pe bază de polimer 
160228 Portrete 

160260 Timbre poştale 

160174 Cărţi poştale 

160007 Postere 
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160172 Orare tipărite 

160175 Materiale tipărite 

160179 Publicaţii tipărite 

160369 Cupoane tipărite 

160374 Partituri muzicale tipărite 

160177 Cilindru pătură pentru imprimantă, nu din material textil 

160235 Reglete pentru tipografi 
160040 Forme de tipar 
160065 Caractere tipografice 

160178 Seturi de imprimare, portabile [rechizite de birou] 

160015 Tipărituri [gravuri] 

160232 Prospecte 

160141 Perforatoare [rechizite de birou] 

160380 Mosoare cu şnur retractabil pentru suporturile de ecusoane [rechizite de birou] 

160370 Hârtie de orez* 

160118 Role pentru maşinile de scris 

160139 Radiere din cauciuc 

160248 Articole pentru şcoală [papetărie] 

160169 Răzuitori [radiere] pentru birou 

160053 Ştampile de sigilare 

160055 Ceară de sigilare 

160056 Maşini de sigilare pentru birou 

160057 Compuşi de sigilare pentru papetărie 

160206 Sigilii cu pecete 

160149 Sigilii [ştampile] 

160274 Benzi autoadezive pentru papetărie sau de uz casnic 

160212 Şabloane pentru croitorie 

160288 Foi din celuloză reciclată pentru împachetat 

160137 Etichete de securitate [sigilii din hârtie] 

160327 Plăci cu denumiri de firme din hârtie sau carton 

160025 Folie de argint 
160024 Condeie de ardezie 
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160082 Cărţi de cântece 

160043 Bobine pentru panglicile de cerneală 

160368 Spray-uri cretă 

160069 Linii pentru desen 

160297 Echere pentru desen 

160247 Tuşiere pentru ştampile 

160261 Suporturi pentru ştampile 

160052 Ştampile [sigilii] 

160281 Suporturi pentru stilouri şi creioane 

160012 Prese de capsare [rechizite de birou] 

160271 Pastă de amidon [adezivi] pentru papetărie sau de uz casnic 

160209 Papetărie 

160251 Steatită [creta croitorului] 

160001 Litere din oţel 
160002 Stilouri din oţel 
160214 Cutii de matriţe 

160226 Plăci de matriţe 

160161 Şabloane [papetărie] 

160227 Matriţe 

160328 Abţibilduri [papetărie] 

160298 Rigle T (teuri) pentru desen 

160186 Garnituri de masă din hârtie 

160295 Şerveţele de masă din hârtie 

160373 Traverse de masă din hârtie 

160200 Feţe de masă din hârtie 

160254 Protecţii pentru masă din hârtie 

160081 Agăţători pentru fişele de cartotecă 

160111 Creta croitorului 
160071 Materiale didactice [cu excepţia aparatelor] 

160165 Globuri pământeşti 

160038 Bilete 
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160294 Şerveţele de hârtie pentru demachiere 

160094 Hârtie de toaletă / hârtie igienică 

160306 Prosoape din hârtie 

160061 Şabloane de copiere 

160062 Hârtie de calc 

160063 Pânză de calc 

160184 Ace de punctare pentru desen 

160354 Cartonaşe, altele decât pentru jocuri 

160119 Hârtii de transfer [decalcomanii] / decalcomanii 
160262 Hârtii transparente [papetărie] 

160059 Tăvi pentru sortarea şi numărarea banilor 

160097 Caractere [numere şi litere] / litere [caractere] 

160245 Panglici pentru maşina de scris 

160257 Taste pentru maşina de scris 

160132 Maşini de scris, electrice sau neelectrice 

160263 Aparate de viniete 

160310 Folii din vâscoză pentru împachetat 

160372 Washi 
160339 Hârtie cerată 

160278 Panou din fibre de celuloză [papetărie] 

160279 Hartie din fibre de celuloză 

160130 Hârtie de împachetat / hârtie de ambalat 
160045 Suporturi pentru fixarea instrumentelor de scris 

160023 Tabliţe de scris 

160058 Cărţi de scris sau de colorat 

160109 Cretă de scris 

160136 Materiale de scris 

160182 Hârtie de scris 

160300 Truse cu instrumente de scris [papetărie] 

160302 Truse cu instrumente de scris [seturi] 

160342 Pensule de scris 
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160343 Instrumente de scris 

160348 Radiere pentru tabla de scris 
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Clasa 17 
 

Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică, neprelucrate şi semiprelucrate, şi înlocuitori pentru 
toate aceste materiale; materia le plastice şi răşini  în  formă  extrudată  pentru  utilizare  în  
fabricare;  materiale  de etanşare,  umplere şi  izolare;  ţevi,  tuburi  şi furtunuri  flexibile , 
nemetalice. 

 
 

Notă explicativă 
 
 

Clasa 17 include în principal materiale izolante electrice, termice şi acustice şi materiale 
plastice pentru utilizare în fabricare sub formă de foi, plăci şi tije, precum şi anumite produse 
din cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică sau înlocuitori ai acestora. 

 
Această Clasă include, în special: 

- material din cauciuc pentru reşaparea anvelopelor; 
- bariere plutitoare împotriva poluării; 
- benzi adezive, altele decât pentru papetărie şi de uz medical sau casnic; 
- folii de plastic, altele decât pentru împachetat şi ambalat, de exemplu, folii de protecţie 
anti-orbire pentru geamuri; 
- fire elastice şi fire din cauciuc sau plastic, care nu sunt utilizate la produsele textile; 
- anumite produse realizate din materialele din această clasă care nu sunt altfel clasificate 
după scopul sau destinaţia lor, de exemplu, suporturi din spumă pentru aranjamentele 
florale, materiale de căptuşire şi materiale de umplere din cauciuc sau mase plastice, 
dopuri de cauciuc, amortizoare de şocuri din cauciuc, pungi de cauciuc sau plicuri pentru 
ambalat. 

 
Această Clasă nu include, în special: 

- furtunuri de incendiu (Cl. 9); 
- ţevi care fac parte din instalaţiile sanitare (Cl. 11) şi ţevi rigide din metal (Cl. 6) şi cele 
nemetalice (Cl. 19); 
- sticlă izolantă pentru construcţii (Cl. 19); 
- anumite produse realizate din materialele din această clasă care sunt clasificare în 
conformitate cu scopul sau destinaţia acestora, de exemplu, răşini de gumă (Cl. 2), 
cauciuc pentru uz stomatologic (Cl. 5), ecrane din azbest pentru pompieri (Cl. 9), peti ce 
din cauciuc adezive pentru repararea camerelor de aer (Cl. 12), radiere din cauciuc (Cl. 
16). 
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Nr. Bază 
 
Indicaţie 

170002 Răşini acrilice, semiprelucrate 
     170085 Benzi adezive, altele decât pentru papetărie şi pentru scopuri medicale sau de uz 

casnic
170115 Folii de protecţie anti-reflexie pentru geamuri [folii colorate] / folii de protecţie anti-

orbire pentru geamuri [folii colorate] 

170003 Perdele de siguranţă din azbest 
170005 Placă de azbest / plăci de azbest 

170035 Foi de azbest 
170044 Pâslă de azbest 
170071 Hârtie de azbest 
170078 Învelişuri din azbest 
170079 Ţesături din azbest 

170080 Pânză de azbest 
170081 Căptuşeli din azbest 
170087 Carton de azbest 
170088 Fibre de azbest 
170091 Azbest 
170077 Pungi [plicuri, săculeţi] din cauciuc, pentru ambalat 
170010 Balata 

170037 Căptuşeli din scoarţă pentru izolare fonică 

170026 Compoziţii de cazan pentru prevenirea radiaţiilor de căldură 

170048 Materiale pentru garnituri de frână, parţial prelucrate 

170065 Furtunuri din pânză cauciucată 

170096 Fibre de carbon, altele decât cele utilizate la produsele textile 

170040 Materiale de călăfătuire 

170001 Acetat de celuloză, semiprelucrat 

170042 Compoziţii chimice pentru repararea fisurilor 

170019 Clapete de reţinere din cauciuc 

170039 Garnituri de ambreiaj 
170074 Furtun de cuplare pentru radiatoarele de vehicule 

170031 Cabluri din cauciuc 
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170032 Vată de bumbac pentru etanşare [călăfătuire] 

170033 Garnituri de etanşare pentru cilindrii 
170034 Materiale dielectrice [izolatoare] 

170119 Opritoare de uşi din cauciuc 

170013 Benzi de etanşare pentru tâmplărie / garnituri de etanşare pentru tâmplărie 

170118 Benzi adezive texturate 

170036 Ebonită 

170100 Mulaje din ebonită 

170038 Fire elastice, altele decât cele utilizate la produsele textile / aţe elastice, altele 
decât cele utilizate la produsele textile 

170041 Materiale de umplutură pentru rosturile de dilataţie / umpluturi pentru rosturile de 
dilataţie 

170103 Fibră de sticlă pentru izolare / fibre de sticlă pentru izolare 

170104 Ţesături din fibră de sticlă pentru izolare 

170106 Materiale de filtrare dinspume semiprelucrate sau plastic] 

170086 Fitinguri, nemetalice, pentru conductele de aer comprimat 

170121 Fitinguri, nemetalice, pentru ţevile flexibile 

170122 Fitinguri, nemetalice, pentru ţevile rigide 

170022 Furtunuri flexible, nemetalice 

170108 Bariere plutitoare anti-poluare 

170112 Suporturi din spumă pentru aranjamentele florare [produse semifinisate] 

170053 Folie de celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la împachetat / folii de 
celuloză regenerată, alta decât cea utilizată la împachetat 

170059 Folii din metal pentru izolare / folii metalice pentru izolare 

170043 / garnituri de etanşare 

170063 Vată de sticlă pentru izolare 

170117 Gumă, în formă brută sau semiprelucrată 

170050 Gutapercă 

170025 Furtunuri din material textil 

170023 Materiale izolatoare 

170045 Pâslă izolatoare 

170049 Mănuşi izolatoare 

170051 Uleiuri izolatoare pentru transformatoare 

170052 Uleiuri izolatoare 

170055 Hârtie izolatoare 
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170056 Ţesături izolatoare 

170057 Lac izolator 
170058 Substanţe pentru izolarea clădirilor împotriva umidităţii 

170060 Vopsele izolatoare 

170107 Benzi izolatoare 

170110 Tencuială izolatoare 

170116 Materiale refractare izolatoare 

170084 Materiale izolatoare pentru şinele de cale ferată 

170094 Materiale izolatoare pentru cabluri 

170098 Materiale izolatoare pentru reţelele electrice 

170099 Materiale izolatoare 

170073 Îmbinări, nemetalice, pentru ţevi 

170064 Latex [cauciuc] 

170113 Cauciuc lichid 

170066 Chit 
170070 Mică, în formă brută sau semiprelucrată 

170062 Lână minerală [izolator] 

170016 Materiale neconductoare pentru reţinerea căldurii 

170101 Materiale pentru ambalare [amortizare, umplutură] din cauciuc sau plastic 

170014 Materiale de căptuşire din cauciuc sau plastic / materiale de umplere din cauciuc 
sau plastic 

170029 Hârtie pentru condensatoarele electrice 

170030 Garnituri pentru ţevi / garnituri de etanşare pentru ţevi 

170067 Mufe pentru ţevi, nemetalice / învelişuri pentru ţevi, nemetalice 

170072 Folii din plastic, altele decât pentru împachetat 

170097 Substanţe din plastic, semiprelucrate 

170102 Fibre din plastic, altele decât cele utilizate la produsele textile 

170111 Folii din plastic pentru scopuri agricole 

170024 Compoziţii pentru prevenirea radiaţiilor de căldură 

170123 Bare de protecție din cauciuc pentru docuri  

170124 Materiale filtrante din folii semiprelucrate din plastic 

170125 Filamente de plastic pentru imprimare în 3D 

170089 Materiale de ranforsare, nemetalice, pentru ţevi 
170004 Inele de cauciuc 
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170012 Garnituri din cauciuc pentru borcane 

170017 Cauciuc, în formă brută sau semiprelucrat 

170018 Dopuri din cauciuc 

170068 Manşoane de cauciuc pentru protejarea componentelor maşinilor / manşoane din 
cauciuc pentru protejarea componentelor maşinilor

170109 Material din cauciuc pentru reşaparea anvelopelor 

170114 Soluţii din cauciuc 

170069 Compuşi de etanşare pentru îmbinări 

170092 Benzi autoadezive, altele decât cele pentru papetărie şi de uz medical sau casnic 

170021 Amortizoare de şocuri din cauciuc 

170061 Lână de zgură [izolator] 

170008 Materiale de izolare fonică 

170093 Dopuri din cauciuc 

170020 Cauciuc sintetic 

170075 Răşini sintetice, semiprelucrate / răşini artificiale, semiprelucrate 

170047 Fire din plastic pentru lipit / fire pentru lipit din plastic 

170095 Fire din cauciuc, altele decât cele utilizate la produsele textile 

170105 Fire din material plastic, altele decât cele utilizate la produsele textile 

170082 Supape din cauciuc sau fibră vulcanizată 

170083 Folii din vâscoză, altele decât pentru împachetat 

170046 Fibră vulcanizată 

170076 Şaibe din cauciuc sau fibră vulcanizată 

170009 Inele de etanşare / garnituri de etanşare 

170006 Furtunuri de udat 
170011 Ambalaje rezistente la apă 

170015 Compoziţii pentru garniturile de etanşare pentru tâmplărie 

170120 Opritoare din cauciuc pentru ferestre 
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Clasa 18 
 

Piele şi imitaţii de piele; piei de animale şi piei brute; bagaje şi genţi de transport; umbrele de 
ploaie şi de soare; bastoane; bice, harnaşament şi articole de şelărie; zgărzi, lese şi 
îmbrăcăminte pentru animale. 

 
 

Notă explicativă 
 

Clasa 18 include în principal articole din piele, imitaţii de piele şi anumite produse realizate din 
aceste materiale. 

 
 

Această Clasă include, în special: 
 

- bagaje şi genţi de transport, de exemplu, geamantane, cufere (de voiaj), genţi de voiaj, 
genţi tip marsupiu pentru transportul copiilor; ghiozdane; 

- etichete pentru bagaje şi genţi; 
- etuiuri pentru cărţile de vizită şi portofele; 
- cutii şi tocuri din piele sau carton imitaţie de piele.  
 

   Această Clasă nu include, în special: 
 

- bastoane sau bastoane tetrapod pentru scopuri medicale (Cl. 10); 
- articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea capului din piele pentru persoane 
(Cl. 25); 
- genţi şi tocuri adaptate produselor pe care le conţin, de exemplu, genţi adaptate pentru 
laptopuri (Cl. 9); genţi şi tocuri p entru camere şi echipamente de fotografiat (Cl. 9), tocuri 
pentru instrumentele muzicale (Cl. 15), genţi de golf cu sau fără roţi, genţi special concepute 
pentru schiuri şi plăci de surf (Cl. 28); 

- anumite produse realizate din piele, imitaţii de piele, piei de animale şi piei brute care sunt 
clasificate în conformitate c u scopul sau destinaţia acestora, de exemplu curele de ascuţit 
briciul din piele (Cl. 8), piele de lustruire (Cl. 21), piele de căprioară pentru curăţat (Cl. 21), 
curele de piele pentru îmbrăcăminte (Cl. 25). 
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Nr. Bază 
 
Indicaţie 

180002 Piei de animale 

180073 Serviete diplomat 
180074 Rucsacuri pentru alpinişti 

180075 Genţi pentru camping 

180079 Pungi [plicuri, săculeţi] din piele, pentru ambalat 

180118 Genţi pentru sporturi* 

180124 Genţi * 
180076 Genţi de plajă 

180017 Zăbale pentru animale [harnaşament] 

180056 Ochelari pentru cai [harnaşament] 

180089 Cutii din piele sau carton imitaţie de piele 

180098 Cutii din fibră vulcanizată 

180112 Frâie [harnaşament] 

180011 Căpestre 

180083 Serviete 

180126 Etuiuri pentru cărţile de vizită 

180038 Crupoane [părţi din pielea brută] 

180021 Etuiuri pentru carduri [portofele pentru carduri] 

180091 Tocuri din piele sau carton imitaţie de piele 

180052 Carcase, din piele, pentru arcurile lamelare / carcase, din piele, pentru arcurile cu 
180061 Bice 

180088 Piei de vite 

180090 Poşete din zale 

180094 Piele de căprioară, alta decât cea pentru curăţat / piei de căprioară, altele decât 
cele pentru curăţat 

180062 Curea de bărbie, din piele 

180135 Îmbrăcăminte pentru animale 

180030 Zgărzi pentru animale * 

180138 Cuburi de compresie adaptate pentru bagaje 
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180139 Dosare de conferinţă / mape de conferinţă 

180054 Huse de protecţie pentru animale 

180097 Huse pentru şeile cailor 

180125 Etuiuri pentru cardurile de credit [portofele] 

180032 Piei finisate 

180006 Sisteme de prindere pentru şei 

180018 Cadre pentru umbrele de ploaie sau de soare 

180067 Blană / piei de vânat 
180116 Huse din piele pentru mobilă 

180019 Tolbe de vânători [accesorii de vânătoare] 

180111 Huse de îmbrăcăminte pentru călătorie 

180080 Centuri din piele 

180008 Piele din membrana exterioară a intestinului de viţel 
180131 Mânere pentru sacoşele de cumpărături 

180059 Căpestre 

180065 Rame pentru genţile de mână 

180077 Genţi de mână 

180033 Chingi pentru hamuri 
180055 Hamuri  pentru animale 

180120 Accesorii pentru hamuri 
180023 Cutii din piele pentru pălării 
180100 Raniţe 

180140 Beţe de drumeţie / beţe de tură 

180141   Țesături din piele 

180025 Hamuturi pentru cai 
180026 Pături pentru cai 
180121 Potcoave 

180042 Imitaţie de piele 

180113 Portchei 
180027 Piele de ied 

180053 Genunchiere pentru cai 

180130 Etichete din piele 

180005 Lese din piele 

180031 Şnururi din piele 
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180036 Curele din piele / chingi din piele 

180039 Piele, în formă brută sau semiprelucrată 

180022 Carton imitaţie de piele 

180128 / Etichete de bagaje 

180063 Moleschin [imitaţie de pile] 

180137 Geamantane motorizate 

180001 Beţe de alpinism / alpenştocuri 
180013 Tocuri pentru instrumentele muzicale 

180028 Botniţe 

180114 Plase pentru cumpărături 

180050 Traiste cu ovăz prinse la gâtul cailor [traiste pentru hrănirea cailor] 

180117 Valtrapuri pentru şeile cailor 

180066 Umbrele de soare 

180069 Portofele 

180123 Port-bebe 

180010 Poşete 

180127 Rucsacuri rigide [ghiozdane japoneze pentru şcoală] 

180072 Hăţuri 
180136 Hamuri pentru ghidarea copiilor 

180081 Şei de călărie 

180058 Rucsacuri / genţi de spate 

180004 Oblâncuri de şa 

180134 Coburi pentru şei* 
180129 Valtrapuri cu pernă pentru şeile cailor 

180082 Şelărie 

180020 Ghiozdane şcolare /genţi pentru şcoală 

180071 Sacoşe de cumpărături 
180096 Curele pentru umăr [bretele] din piele / curele din piele pentru umăr / bretele din 

piele pentru umăr 

180044 Rucsac cu chingi pentru transportul bebeluşilor  

180122 Marsupii pentru transportul copiilor 

180046 Trăgători pentru scăriţe 

180045 Părţi din cauciuc pentru scăriţe 

180119 Scăriţe 
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180012 Curele pentru echipamentul soldaţilor 

180034 Curele din piele [şelărie] 

180035 Curele pentru patine 

180086 Mânere de geamantan 

180085 Geamantane 

180133 Geamantane cu roţi 

180132 Tefilin [filacterii] 

180047 Genţi de scule, goale 

180057 Pieptare [harnaşament] 

180029 Cufere de voiaj 
180078 Genţi de voiaj 
180084 Seturi de voiaj [din piele] 

180041 Garnituri de piele pentru mobilă / garnituri din piele pentru mobilă 

180092 Cufere [bagaje] 

180003 Inele pentru umbrele 

180007 Arcuri pentru umbrele de ploaie sau de soare 

180014 Beţe de umbrele 

180051 Huse de umbrele 

180068 Mânere de umbrele 

180043 Umbrele 

180115 Valize 

180087 Clapete din piele 

180093 Genţi de cosmetice, nedotate 

180015 Bastoane* 

180016 Bastoane cu scaun 

180060 Mânere pentru bastoane 

180070 Sacoşe de cumpărături cu roţi 
180049 Cravaşe 
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Clasa 19 

 
Materiale , nemetalice, pentru clădiri şi construcţii; ţevi rigide cu excepția celor de metal pentru 
construcţii; asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile; monumente, nemetalice.  
 
Notă explicativă 

 
Clasa 19 include în principal materiale de construcţii nemetalice, pentru clădiri şi construcţii. 

 
 

Această Clasă include, în special: 
 

- lemn semiprelucrat pentru utilizare în construcţii de exemplu, grinzi, scânduri, panouri; 
- lemn de furnire; 
- sticlă pentru construcţii de exemplu, , plăci de sticlă sticlă izolantă pentru construcţii, sticlă de 
siguranţă; 
- granule de sticlă pentru marcarea drumurilor; 
- granit, marmură, pietriş; 
- teracotă utilizată ca materiale de construcţii; 
- ţigle, nemetalice, cu celule fotovoltaice incorporate. 
- pietre funerare şi cavouri, nemetalice; 
- statuete, busturi şi piese de artă din piatră, ciment sau marmură;           
-  cutii de scrisori din zidărie; 
 - geotextile; 
 - tencuieli ca material de construcţii; 
 - eşafodaje, nemetalice; 
 - construcţii sau structuri transportabile, nemetalice, de exemplu, acvarii, voliere, catarge 
pentru  steaguri, verande, piscine. 

 
Această Clasă nu include, în special: 
 
- preparate pentru conservarea cimentului, preparate pentru impermeabilizarea cimentului (Cl. 
1); 
- preparate ignifuge (Cl. 1); 
- conservanţi pentru lemn (Cl. 2); 
- uleiuri de decofrare pentru construcţii (Cl. 4); 
- cutii poştale metalice (Cl. 6) nemetalice  din zidărie (Cl. 20); 
- statui, busturi și opere de artă din metale comune (Cl. 6), din metale prețioase (Cl. 14), din 
lemn, ceară, ipsos sau plastic (Cl. 20), din porțelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă (Cl. 21); 
- anumite țevi, nemetalice, nu pentru construcții, de exemplu, țevi care fac parte din instalațiile 
sanitare (Cl. 11), ţevi flexibile, tuburi şi furtunuri, nemetalice (Cl. 17); 
- substanţe pentru izolarea clădirilor împotriva umidităţii (Cl. 17); 
- sticlă pentru geamurile vehiculelor (produs semiprelucrat) (Cl. 21); 
- colivii (Cl. 21); 
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- preşuri (covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi alte materiale pentru 
acoperirea pardoselilor existente (Cl. 27); 
- cherestea brută și netăiată (Cl. 31). 

 
Nr. Bază Indicaţie 

190001 Coloane publicitare, nemetalice 

190111 Plută aglomerată pentru construcţii 

190231 Bagasă aglomerată din trestie de zahăr [materiale de construcţii] 

190002 Sticlă alabastru 

190003 Alabastru 

190067 Corniere, nemetalice 

190190 Acvarii [structuri] 

190233 Pietriş pentru acvarii 
190234 Nisip pentru acvarii 
190175 Umbrare [structuri], nemetalice 

190261 Plăci de blindaj, nemetalice 

190254 Uşi blindate, nemetalice / uşi armate, nemetalice 

190142 Piatră artificială 

190004 Azbociment 

190005 Mortar de azbest 
190013 Asfalt 

190014 Pavaj de asflat 
190184 Voliere [structuri], nemetalice 

190016 Balustrade, nemetalice 

190195 Balize nemetalice, neluminoase 

190083 Grinzi nemetalice / traverse nemetalice 

190199 Instalaţii pentru parcarea bicicletelor, nemetalice 

190040 Lianţi pentru fabricarea brichetelor / lianţi pentru fabricarea pietrelor 

190110 Material liant pentru repararea drumurilor 

190194 Fântâni pentru păsări [structuri], nemetalice 

190017 Bitum 

190046 Carton bitumat pentru construcţii 

190025 Produse bituminoase pentru construcţii 

190082 Învelişuri bituminoase pentru acoperişuri 

190257 Colţare, nemetalice, pentru construcţii 
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190080 Ramificaţii pentru ţevi, nemetalice 

190038 Cărămizi 
190027 Cherestea pentru construcţii / lemn pentru construcţii 
190062 Hârtie pentru construcţii 
190063 Sticlă pentru construcţii 
190141 Piatră pentru construcţii 
190197 Materiale de construcţii, nemetalice 

190223 Panouri de construcţii, nemetalice 

190061 Construcţii, nemetalice 

190119 Construcţii, transportabile, nemetalice 

190215 Cripte funerare, nemetalice 

190202 Busturi din piatră, beton sau marmură 

190203 Cabane, nemetalice 

190042 Chesoane pentru lucrări de construcţie subactivatice 

190211 Marnă calcaroasă 

190179 Ferestre batante, nemetalice 

190125 Lemn pentru butoaie / doage de lemn 

190148 Plafoane, nemetalice 

190036 Ciment* 
190057 Plăci de ciment 
190058 Stâlpi din ciment 
190092 Ciment pentru cuptoare 

190093 Ciment pentru furnale 

190072 Cretă brută 

190156 Cuşti pentru găini, nemetalice 

190212 Capace pentru coşul de fum, nemetalice 

190216 Tuburi pentru coşul de fum, nemetalice 

190218 Canale pentru coşul de fum, nemetalice 

190055 Coşuri de fum, nemetalice 

190258 Acoperire (prin placare), nemetalică, pentru construcţii 

190096 Argilă* 

190105 Balast de zgură 

190097 Gudron de cărbune 

190051 Materiale pentru construcţia şi îmbrăcarea drumurilor 
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190129 Tencuieli [materiale de construcţii] 

190023 Beton 

190024 Elemente de construcţie din beton 

190064 Cornişe, nemetalice 

190227 Parapete de protecţie, nemetalice, pentru drumuri 

190152 Trambuline pentru sărituri, nemetalice 

190154 Tăblii pentru uşi, nemetalice 

190209 Tocuri de uşi, nemetalice / rame de uşi, nemetalice 

190069 Uşi, nemetalice* 

190220 Ţevi de scurgere, nemetalice 

190221 Sifoane de scurgere [supape], nemetalice sau din plastic 

190241 Grătare, nemetalice 

190235 Conducte, nemetalice, pentru instalaţiile de ventilare şi de aer condiţionat 

190039 Pământ pentru cărămizi 

190255 Sticlă emailată, pentru construcţii 

190020 Colibe 

190090 Pâslă pentru construcţii 

190135 Garduri, nemetalice 

190224 Figurine din piatră, ciment sau marmură / statuete din piatră, ciment sau marmură

190012 Bavuri de protecţie împotriva incendiilor 
190048 Argilă refractară / şamotă [material refractar ars] 

190049 Mantale pentru şeminee, nemetalice 

190056 Tencuieli pe bază de ciment ignifuge 

190262 Catarge pentru steaguri [structuri], nemetalice 

190131 Indicatoare cu lumină intermitentă, nemetalice, pentru construcţii 

190188 Pontoane plutitoare, nemetalice, pentru acostarea ambarcaţiunilor 

190214 Dale pentru pardoseală, nemetalice 

190147 Pardoseli, nemetalice 

190022 Uşi pliante, nemetalice 

190091 Matriţe de turnătorie, nemetalice 

190050 Cadre, nemetalice, pentru construcţii 

190015 Şipci de montaj din lemn 

190153 Porţi, nemetalice 

190236 Geotextile 
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190121 Granule de sticlă pentru marcare rutieră / granule de sticlă pentru marcarea 
drumurilor 

190098 Granit 
190088 Plăci pentru morminte, nemetalice / plăcuţe funerare, nemetalice 

190099 Pietriş 

190144 Pietre de mormânt / pietre funerare 

190210 Cadre pentru sere, nemetalice / pergole, nemetalice 

190167 Sere, transportabile, nemetalice 

190075 Jgheaburi pentru burlane, nemetalice 

190102 Gips [materiale de construcţii] 

190009 Coame pentru acoperişuri 

190019 Colibe 

190239 Plase împotriva insectelor, nemetalice 

190180 Sticlă izolantă pentru construcţii 

190103 Jaluzele, nemetalice 

190157 Grinzi, nemetalice 

190109 Şipci, nemetalice 

190177 Zăbrele, nemetalice / gratii, nemetalice 

190217 Elemente de prelungire, nemetalice, pentru coşurile de fum 

190228 Cutii poştale din zidărie 

190052 Var 
190043 Piatră de var / piatră calcaroasă 

190150 Căptuşeli, nemetalice, pentru construcţii 

190114 Buiandrugi, nemetalici 

190116 Macadam 

190118 Ciment magnezian 

190070 Capace pentru gurile de canal, nemetalice 

190029 Cherestea prelucrată 

190120 Marmură 

190124 Catarge [poli], nemetalice 

190089 Plăcuţe memoriale, nemetalice 

190117 Monumente, nemetalice 

190187 Bolarzi de acostare, nemetalici 

190053 Mortar pentru construcţii / pastă de ciment 
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190126 Mozaic pentru construcţii 

190127 Lemn presat 
190065 Mulaje, nemetalice, pentru cornişe 

190128 Mulaje, nemetalice, pentru construcţii 

190165 Semne neluminoase şi nemecanice, nemetalice 

190132 Olivină pentru construcţii 

190107 Jaluzele exterioare, nemetalice şi netextile 

190205 Cabine pentru pulverizarea vopselei, nemetalice 

190134 Stâlpi de gard, nemetalici / uluci de gard, nemetalici 

190250 Ţigle, nemetalice 

190045 Carton pentru construcţii / carton de construcţii 
190106 Scânduri de parchet 
190112 Pardoseală din parchet 
190060 Paravane, nemetalice 

190115 Pavele luminoase 

190200 Pavele, nemetalice 

190219 Plăci de pavare, nemetalice 

190232 Ţevi de presiune, nemetalice 

190140 Cornişe 

190084 Cocini pentru porci, nemetalice 

190136 Piloţi, nemetalici / palplanşe, nemetalice 

190256 Pilaştrii, nemetalici, pentru construcţii 

190037 Smoală 

190149 Scânduri de lemn pentru construcţii 

190054 Ipsos* 

190259 Borduri din plastic pentru amenajări peisagistice 

190095 Sticlă în plăci [geamuri] pentru construcţii 

190158 Platforme, prefabricate, nemetalice 

190028 Placaj 
190123 Verande [structuri], nemetalice 

190244 Porfir [piatră] 

190079 Stâlpi, nemetalici, pentru liniile electrice / piloni, nemetalici pentru liniile electrice 

190206 Stâlpi, nemetalici 

190011 Argilă pentru olari 
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190243 Case prefabricate [ansambluri], nemetalice 

190086 Proptele, nemetalice 

190073 Cuarţ 
190176 Traverse de cale ferată, nemetalice / legături de cale ferată, nemetalice 

190163 Stuf pentru construcţii 

190242 Materiale refractare de construcţii, nemetalice 

190191 Materiale de armare, nemetalice, pentru construcţii 

190178 Ţevi rigide, nemetalice, pentru construcţii 

190122 Plăci şi benzi din material sintetic pentru marcarea drumurilor 
190161 Materiale pentru îmbrăcarea drumurilor 
190164 Indicatoare rutiere, neluminoase şi nemecanice, nemetalice 

190253 Cristal de stâncă 

190108 Platforme pentru lansarea rachetelor, nemetalice 

190044 Jgheaburi pentru acoperişuri, nemetalice 

190066 Acoperişuri intermitente, nemetalice 

190071 Învelitori pentru acoperişuri, nemetalice 

190007 Plăci de ardezie pentru acoperişuri 
190021 Şindrilă pentru acoperişuri 
190151 Ţigle pentru acoperişuri, nemetalice 

190173 Învelitori pentru acoperiş, nemetalice 

190240 Învelitori pentru acoperiş, nemetalice, care încorporează celule fotovoltaice 

190260 Reazeme de cauciuc pentru izolarea seismică a clădirilor 

190237 Moloz 

190192 Sticlă de siguranţă 

190166 Nisip, cu excepţia nisipului pentru turnătorie 

190100 Gresie pentru construcţii 

190101 Pipe din piatră de nisip 

190031 Cherestea 

190078 Eşafodaje, nemetalice 

190185 Rigle (lemn ecarisat) [tâmplărie] 

190059 Şisturi 
190198 Cofraje, nemetalice, pentru beton 

190133 Cofraje, nemetalice 

190137 Panouri de semnalizare, neluminoase şi nemecanice, nemetalice 
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190168 Siliciu [cuarţ] 

190162 Pervaze, nemetalice 

190169 Silozuri, nemetalice 

190010 Nisip cuarţos 

190139 Patinoare [structuri], nemetalice 

190252 Plăci, nemetalice, pentru construcţii 

190104 Zgură [materiale de construcţii] 

190143 Piatră de zgură 

190006 Ardezie 

190008 Pulbere de ardezie 

190085 Grajduri, nemetalice 

190182 Geamuri din sticlă colorată / vitralii 
190074 Trepte [scări], nemetalice 

190222 Scări, nemetalice 

190170 Statui din piatră, ciment sau marmură 

190094 Piatră 

190245 Guri de scurgere stradale, nemetalice 

190113 Montanţi [componente ale scărilor], nemetalice 

190196 Piscine [structuri], nemetalice 

190263 Uşi batante, nemetalice 

190160 Rezervoare din zidărie 

190171 Smoală 

190018 Benzi cu smoală pentru construcţii 

190155 Stâlpi de telegraf, nemetalici 

190041 Cabine telefonice, nemetalice 

190172 Teracotă [materiale de construcţii] 

190249 Pardoseli din plăci, nemetalice 

190213 Plăci, nemetalice, pentru construcţii 

190081 Împrejmuiri pentru morminte sau cavouri, nemetalice / împrejmuiri pentru 
morminte sau cavouri 

190174 Cavouri, nemetalice 

190225 Cavouri [monumente], nemetalice 

190226 Stele funerare, nemetalice 

190247 Plăci funerare, nemetalice 
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190145 Tuf 
190246 Turnichete, nemetalice 

190034 Lemn de furnir 
190238 Placare exterioară cu vinil 
190189 Lambriuri, nemetalice 

190130 Placări pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii 

190138 Captuşeli pentru pereţi, nemetalice, utilizate în construcţii 

190251 Plăci de căptuşit pereţii, nemetalice 

190077 Valve pentru ţevile de apă, nemetalice sau din plastic 

190076 Ţevi de apă, nemetalice 

190181 Geamuri din sticlă, altele decât geamurile vehiculelor 

190183 Geamuri din sticlă pentru construcţii 

190208 Cadre de ferestre, nemetalice 

190068 Ferestre, nemetalice 

190026 Lemn, semiprelucrat 

190030 Lemn pentru fabricarea ustensilelor casnice 

190032 Pavaje din lemn 

190033 Furnire din lemn / furnire 

190035 Panouri din lemn 

190201 Plăci din fibre din lemn pentru construcţii 

190248 Duşumele din lemn 

190146 Lucrări de zidărie din piatră 

190193 Lucrări de artă din piatră, ciment sau marmură 

190186 Xilolit 
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Clasa 20 
 

Mobilier, oglinzi, rame pentru tablouri; containere, nemetalice, pentru depozitare sau transport; 
os neprelucrat sau semiprelucrat, corn, os de balenă sau sidef; scoici; spumă de mare; 
chihlimbar. 
 
Notă explicativă 

 
Clasa 20 include în principal mobilier şi părţi din acesta, precum şi anumite produse din lemn, 
plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş, os de balenă, scoică, chihlimbar, sidef, spumă de 
mare, şi înlocuitori ai acestor materiale sau din materiale plastice. 

 
Această Clasă include, în special: 

- mobilier metalic, mobilier pentru camping, suporturi pentru arme, standuri pentru ziare; 
- jaluzele şi obloane interioare; 
- articole pentru pat, de exemplu, saltele, somiere, perne; 
- oglinzi, mobilier şi oglinzi de toaletă; 
- plăcuţe de înmatriculare, nemetalice; 
- articole mici din elemente nemetalice, de exemplu, bolţuri, şuruburi, dibluri, rotile pentru 
mobilă, coliere pentru fixarea ţevilor; 
- cutii de scrisori, nemetalice sau din zidărie. 

 
Această Clasă nu include, în special: 

- mobilier special pentru laboratoare (Cl. 9) sau pentru uz medical (Cl. 10); 
- jaluzele exterioare metalice (Cl. 6), nemetalice şi netextile (Cl. 19), sau textile (Cl. 22); 
- lenjerie de pat, plăpumi de puf sau saci de dormit (Cl. 24); 
- anumite oglinzi cu utilizări specifice, de exemplu, oglinzi utilizate în produsele optice 
(Cl. 9),  

oglinzi utilizate în chiru rgie sau stomatologie (Cl. 10), oglinzi retrovizoare (Cl. 12), 
oglinzi de vizare pentru arme (Cl. 13); 

- anumite produse din lemn, plută, stuf, trestie, răchită, corn, os, fildeş, os de balenă, scoică, 
chihlimbar, sidef, spumă de mare şi înlocuitori ai acestor materiale, sau din materiale 
plastice, care sunt clasificate în conformitate cu scopul sau destinaţia acestora, de exemplu, 
mărgele pentru realizarea bijuteriilor (Cl. 14), duşumele din lemn (Cl. 19), coşuri de uz 
casnic (Cl. 21), pahare din plastic (Cl. 21), covoraşe (Cl. 27). 
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Nr. Bază 

 
Indicaţie 

200158 Perne de aer, nu cele pentru scopuri medicale 

200201 Perne gonflabile / pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale 

200202 Saltele cu aer, nu cele pentru scopuri medicale 

200326 Saltele gonflabile / pneumatice, nu cele pentru scopuri medicale 

200203 Bare de chihlimbar 
200204 Plăci de chihlimbar 
200010 Gheare de animale 

200035 Coarne de animale 

200179 Copite de animale 

200331 Perne antirostogolire pentru bebeluşi 

200063 Fotolii 
200279 Saltele pentru schimbarea bebeluşilor 
200304 Agăţători pentru genţi, nemetalice 

200163 Coşuri de pâine pentru brutari 
200019 Bambus 

200255 Perdele din bambus 

200210 Butoaie, nemetalice 

200243 Coşuri, nemetalice 

200023 Coşuri pentru copii / leagăne 

200290 Bare de sprijin pentru căzi, nemetalice 

200167 Perdele decorative din mărgele 

200124 Fitinguri pentru pat, nemetalice 

200139 Rotile pentru pat, nemetalice 

200185 Somiere 

200077 Articole pentru pat, cu excepţia lenjeriei 

200007 Paturi / culcuşuri pentru animalele de gospodărie 

200102 Paturi* 
200026 Schelete de paturi din lemn 

200001 Stupi 
200020 Bănci [mobilă] 

200106 Bănci de lucru 

200224 Şuruburi de fixare, nemetalice, pentru cabluri 
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200207 Lăzi de depozitare, nemetalice / cufere, nemetalice 

200312 Case pentru păsări 
200195 Perne de sprijin 

200218 Bolţuri, nemetalice 

200270 Suporturi pentru cărţi [mobilă] 

200309 Dulapuri pentru cărţi 
200031 Suporturi pentru sticle 

200219 Capse pentru sticle, nemetalice 

200220 Capace pentru sticle, nemetalice / dopuri pentru sticle, nemetalice 

200238 Cutii din lemn pentru sticle 

200315 Cutii din lemn sau plastic 

200306 Cleme, nemetalice, pentru mobilă 

200033 Monturi pentru perii 
200314 Bare de protecţie pentru pătuţurile de copii, altele decât lenjeria de pat 

200223 Busturi din lemn, ceară, ipsos sau plastic 

200088 Tâmplărie artistică 

200327 Saltele de camping 

200120 Suporturi pentru butoaie, nemetalice 

200211 Cercuri pentru butoaie, nemetalice 

200017 Butoaie din lemn pentru decantarea vinului 

200119 Butoaie, nemetalice 

200051 Şezlonguri 
200066 Comode 

200256 Cutii pentru jucării 

200126 Butuci pentru tăiat [mese] 

200016 Clipsuri, nemetalice, pentru cabluri şi ţevi 

200313 Clipsuri din plastic pentru sigilarea pungilor 

200112 Capace, nemetalice, pentru containere 

200166 Cârlige pentru îmbrăcăminte, nemetalice 

200059 Agăţători pentru haine /agăţători pentru îmbrăcăminte 

200080 Cârlige de agăţat, nemetalice / cârlige, nemetalice,  pentru suporturile de haine 

200144 Cuiere 

200048 Fitinguri pentru sicrie, nemetalice 

200047 Sicrie 
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200291 Coliere, nemetalice, pentru fixarea ţevilor 

200039 Faguri artificiali pentru stupi 

200308 Console 

200065 Canistre, nemetalice, pentru combustibil lichid 

200068 Containere, nemetalice [depozitare, transport] 

200071 Corali 
200029 Dopuri de plută pentru sticle 

200030 Dopuri de plută 

200076 Fildeş vegetal 
200038 Portmantouri 
200316 Pătuţuri pentru copii 

200067 Tejghele [mese] 

200129 Huse pentru îmbrăcăminte [garderobă] 

200128 Lădiţe 
   200324 Crucifixuri din lemn, ceară, ipsos sau plastic, altele decât bijuteriile 

200014 Dulapuri 
200011 Inele pentru perdele 

200101 Suporturi pentru draperii, nu cele din material textil 

200121 Călăreţi pentru prinderea perdelei de şină 

200171 Şine pentru perdele 

200175 Galerii pentru perdele 

200176 Cârlige pentru perdele 

200177 Cordoane pentru draperii curtain tie-backs 

200078 Perne (de sprijinit, de divan) 
200194 Şezlonguri de punte 

200003 Decoraţiuni din plastic pentru produsele alimentare 

200036 Birouri 
200222 Cărucioare de servit cina [mobilă] 

200295 Dozatoare de saci pentru deşeurile animale, fixe, nemetalice 

200002 Aviziere 

200057 Suporturi de prezentare 

200085 Divane 

200058 Cuşti pentru câini 
200125 Fitinguri de uşi, nemetalice 
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200273 Mânere de uşi, nemetalice 

200280 Zăvoare de uşi, nemetalice 

200283 Sonerii de uşă, nemetalice, neelectrice 

200286 Bătătoare pentru uşile de la intrare, nemetalice 

200296 Opritoare pentru uşi, nu din metal sau din cauciuc 

200300 Încuietori pentru uşi, nemetalice 

200170 Uşi pentru mobilă 

200217 Dibluri, nemetalice / cepuri [ştifturi], nemetalice / ştifturi [cepuri], nemetalice 

200083 Mese de proiectare 

200231 Sifoane de scurgere [supape] din plastic 

200189 Mese de toaletă 

200173 Borduri din plastic pentru mobilă 

200032 Gherghefuri 
200110 Ventilatoare pentru uz, neelectrice 

200319 Picioare pentru mobilă 

200239 Figurine [statuete] din lemn, ceară, ipsos sau plastic / statuete din lemn, ceară, 
ipsos sau plastic 

200044 Dulapuri pentru dosare 

200021 Coşuri de pescuit 
200069 Containere plutitoare, nemetalice 

200116 Socluri pentru ghivecele de flori 
200115 Suporturi pentru flori [mobilă] 

200117 Suporturi pentru furaje 

200321 Tabureţi 
200284 Panouri despărţitoare [mobilă] 

200267 Urne funerare 

200041 Mobilă 

200113 Fitinguri pentru mobilă, nemetalice 

200132 Mobilă din metal 

200148 Elemente despărţitoare din lemn pentru mobilă / elemente despărţitoare din 
lemn pentru mobilă 

200149 Rotile pentru mobilă, nemetalice 

200172 Rafturi de mobilă 

200252 Huse pentru îmbrăcăminte [depozitare] 
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200118 Suporturi pentru arme 

200241 Scaune de frizerie 

200143 Coşniţe [coşuri] pentru transportul obiectelor 

200274 Oglizi de mână [oglinzi de toaletă] 

200333 Catarge pentru steaguri de mână, nemetalice 

200146 Paleţi de manipulare, nemetalici 

200053 Suporturi pentru pălării 
200330 Perne pentru rezemarea capului bebeluşului 

200332 Perne pentru formarea capului bebeluşului 

200052 Tetiere [mobilă] 

200257 Scaune înalte pentru bebeluşi 

200056 Balamale, nemetalice 

200150 Faguri de miere 

200074 Corn, neprelucrat sau semiprelucrat 

200138 Paturi de spital 
200155 Numere pentru case, nemetalice, neluminoase 

200230 Paturi hidrostatice, nu cele pentru scopuri medicale / paturi cu apă, nu cele 
pentru scopuri medicale 

200221 Brăţări de identificare, nemetalice 

200045 Imitaţie de carapace de broască ţestoasă 

200043 Dulapuri de cartotecă [mobilă] 

200272 Jaluzele interioare [mobilă] / obloane interioare [mobilă] 

200258 Premergătoare 

200259 Obiecte publicitare gonflabile 

200288 Mobilă gonflabilă 

200131 Fildeş, neprelucrat sau semiprelucrat 

200311 Canistre pentru combustibil, nemetalice 

200292 Organizatoare pentru bijuterii 
200009 Cuşti pentru animalele de gospodărie 

200197 Panouri de agăţat cheile 

200277 Butoane rotative, nemetalice 

200307 Etichete din plastic 

200092 Scări din lemn sau plastic 
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200140 Zăvoare, nemetalice 

200141 Pupitre 

200318 Picioare pentru mobilă 

200244 Cutii de scrisori, nu din metal sau zidărie 

200024 Rafturi de bibliotecă 

200054 Paleţi de încărcare, nemetalici 

200055 Gabarite de încărcare nemetalice pentru vagoanele de cale ferată 

200192 Dulapuri individuale 

200181 Încuietori, nemetalice, pentru vehicule 

200240 Încuietori, altele decât cele electrice, nemetalice 

200135 Rafturi pentru reviste 

200229 Mese pentru masaj 
200099 Covoraşe, detaşabile, pentru chiuvete / covoraşe detaşabile sau protecţii pentru 

chiuvete 
200275 Saltele pentru ţarcurile pentru copii 

200079 Saltele* 

200122 Dulapuri pentru depozitarea cărnii 
200015 Dulapuri pentru medicamente 

200098 Spumă de mare 

200261 Plăci de oglindă 

200193 Oglinzi [lupe] 

200093 Scări mobile pentru îmbarcare, nemetalice, pentru pasageri 

200151 Elemente mobile [decoraţiuni] 

200251 Geamanduri de legare, nemetalice 

200317 Landouri Moses 

200153 Sidef, neprelucrat sau semiprelucrat 

200190 Mulaje pentru ramele de tablouri 

200154 Ecusoane, nemetalice / plăci de identificare, nemetalice 

200008 Cuibare / căsuţe pentru animalele de gospodărie 

200109 Cuibare / căsuţe 

200134 Standuri pentru ziare 

200130 Tăbliţe pentru numărul de înmatriculare, nemetalice / plăcuţe de înmatriculare, 
nemetalice 
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200097 Piuliţe, nemetalice 

200037 Mobilă de birou 

200325 Recipiente pentru colectarea uleiului uzat, nemetalice 

200090 Scoici de stridii 
200100 Containere pentru ambalare din plastic 

200281 Jaluzele interioare din hârtie/ Rulouri interioare din hârtie 

200271 Perne pentru animalele de companie 

200225 Rame pentru tablouri 
200226 Colţare pentru ramele de tablouri / suporturi de susţinere pentru tablouri [rame] 

200157 Perne (de dormit) 
200096 Placarde din lemn sau plastic 

200160 Paie împletite, cu excepţia rogojinelor 

200260 Cartele din plastic, nu cele codate sau magnetice 

200305 Chei de plastic 

200328 Rampe de plastic pentru vehicule 

200198 Rafturi pentru farfurii 
200022 Ţarcuri de joacă pentru bebeluşi 

200213 Dopuri, nemetalice / cepuri, nemetalice 

200232 Dopuri [dibluri], nemetalice / elemente de fixare de perete, nemetalice 

200242 Piloni, nemetalici 

200262 Scripeţi din plastic pentru jaluzele 

200108 Rafturi [mobilă] 

200133 Ratan 

200178 Stuf [materiale împletite] 

200025 Bobine de lemn pentru fire textile, mătase, cordoane 

200103 Tambure, nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile 

200174 Rezervoare, nu din metal şi nici din zidărie / bazine, nu din metal şi nici din zidărie 

200216 Nituri, nemetalice 

200298 Închizători pentru fixarea ferestrei, nemetalice 

200263 Capre de tăiat lemne 

200287 Fierăstraie cu masă [mobilă] 
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200094 Mobilier şcolar 
200264 Suporturi pentru ascuţit ghearele, pentru pisici 

200046 Ecrane de protecţie pentru şeminee [mobilă] 

200165 Ecrane de protecţie [mobilă] 

200285 Capace filetate, nemetalice, pentru sticle 

200215 Şuruburi, nemetalice 

200214 Capace de etanşare, nemetalice 

200050 Scaune / bănci [scaune] 

200182 Scaune din metal 

200040 Rame de lemn pentru stupi 

200184 Banchete 

200233 Scoici 
200062 Rafturi pentru dulapurile de registratură 

200191 Rafturi pentru depozitare 

200303 Unităţi de rafturi 
200322 Cuie pentru pantofi, nemetalice 

200323 Flecuri pentru pantofi, nemetalice 

200265 Cobiliţe [juguri] 

200200 Vitrine [mobilă] 

200329 Scaune de duş 

200034 Bufeturi 
200253 Plăci cu denumiri de firme din lemn sau plastic 

200013 Sticlă argintată [oglinzi] 

200136 Jaluzele interioare lamelare 

200293 Covoraşe de dormit / saltele de dormit 
200183 Canapele 

200294 Inele despicate, nemetalice, pentru chei 

200049 Coarne de cerb 

200105 Bare pentru fixarea mochetei pe trepte 

200091 Araci, nemetalici, pentru plante sau arbori 

200152 Birouri de lucrat în picioare 
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200212 Suporturi pentru maşinile de calculat 

200187 Statui din lemn, ceară, ipsos sau plastic 

200087 Doage de lemn 

200289 Scaune cu trepte, nemetalice 

200147 Trepte [scări], nemetalice 

200235 Taburete 

200334 Dopuri, nu din sticlă, metal sau cauciuc 

200159 Saltele din paie 

200161 Împletituri din paie 

200162 Borduri din paie 

200006 Animale împăiate 

200156 Păsări împăiate 

200169 Blaturi de mese 

200070 Mese* 

200188 Mese din metal 

200064 Manechine pentru croitori / manechine pentru croitorese / manechine 

200042 Cepuri, nemetalice, pentru butoaie / robinete cu cep, nemetalice, pentru butoaie 

200082 Cărucioare de servit ceaiul 
200168 Ţăruşi pentru corturi, nemetalici 

200282 Jaluzele interioare din material textil/ Rolete interioare din material textil 
200301 Cutii de scule, nemetalice, goale 

200302 Dulapuri pentru scule, nemetalice, goale 

200089 Carapace de broască ţestoasă 

200084 Dozatoare de prosoape, fixe, nemetalice / dozatoare de prosoape, nemetalice, fixe

200276 Suporturi de prosoape [mobilă] 

200145 Paleţi de transport, nemetalici 

200072 Tăvi, nemetalice* 

200196 Capre de lucru [mobilă] 

200254 Cărucioare [mobilă] 

200266 Mese pentru calculatoare [mobilă] / mese cu rotile pentru calculatoare [mobilă]
200206 Cuve, nemetalice, pentru amestecare mortarului 
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200095 Mese de scris / rafturi pentru maşinile de scris 

200164 Suporturi pentru umbrele 

200310 Suporturi valet 
200186 Supape, nemetalice, altele decât componentele maşinilor 

200081 Cazane, nemetalice 

200209 Bancuri de menghină [mobilă] 

200278 Platforme pentru schimbarea bebeluşilor montate în perete 

200320 Dulapuri de haine 

200137 Suporturi pentru lavoare [mobilă] 

200236 Valve din plastic pentru ţevile de apă 

200018 Os de balenă, prelucrat sau semiprelucrat 

200199 Împletituri 
200268 Clopoţei de vânt [decoraţiuni] 

200104 Tambure de înfăşurare, nemetalice, nemecanice, pentru furtunuri flexibile 

200123 Fitinguri pentru ferestre, nemetalice 

200297 Opritoare pentru ferestre, nu din metal sau cauciuc 

200299 Elemente pentru fixarea ferestrelor, nemetalice 

200027 Panglică de lemn 

200205 Lucrări de artă din lemn, ceară, ipsos sau plastic 

200269  Jaluzele interioare din lemn ţesut/ Rolete interioare din lemn ţesut 

200180 Mese de scris 

200005 Ambră galbenă / chihlimbar 
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Clasa 21 
 

Ustensile şi recipiente de uz casnic sau de bucătărie; vase de gătit şi articole pentru masă, cu 
excepţia furculiţelor, cuţit elor şi lingurilor; piepteni şi bureţi; perii, cu excepţia pensulelor; 
materiale pentru perii; articole de curăţare; sticlă neprelu crată sau semiprelucrată, cu 
excepţia sticlei pentru construcţii; sticlărie, porţelan şi lut. 

 
 

Notă explicativă 
 
 

Clasa 21 include în principal mici aparate şi ustensile manuale de uz casnic şi de bucătărie, 
precum şi ustensile cosmetice şi de toaletă, sticlărie şi anumite articole din porţelan, ceramică, 
lut, teracotă sau sticlă. 
 
Această Clasă include, în 
special: 

 
- ustensile de uz casnic şi de bucătărie, de exemplu, pliciuri pentru insectele zburătoare, 
cârlige de rufe, linguri de amestec are, linguri de gătit şi tirbuşoane, precum şi ustensile de 
servire, de exemplu, cleşti de zahăr, cleşti de gheaţă, palete pentru plăcinte şi polonice 
pentru servire; 
- recipiente de uz casnic, de bucătărie şi de gătit, de exemplu, vase, sticle, puşculiţe în 
formă de purcel, găleţi, agitatoare de cocktailuri, vase de gătit şi tigăi, şi fierbătoare 
neelectrice (pentru aragaz) şi oale de gătit sub presiune; 
- aparate mici de bucătărie acţionate manual pentru mărunţire, măcinare, presare sau 
zdrobire, de exemplu, prese pentru usturoi , spărgătoare de nuci, pisăloage şi mojare; 
- suporturi pentru veselă şi pentru carafe; 
- ustentile cosmetice şi de toaletă, de exemplu, piepteni şi periuţe de dinţi electrice şi 
neeletrice, aţă dentară, separatoare din spumă pentru degete utilizate la pedichiură, bureţi 
pentru pudră, genţi de cosmetice dotate; 
- articole de grădinărit, de exemplu, mănuşi de grădinărit, jardiniere, stropitori şi duze pentru 
furtunuri de stropit; 
- acvarii interioare, terarii şi vivarii. 

 
Această Clasă nu include, în special: 
 

- preparate de curăţare (Cl. 3); 
- containere pentru depozitarea şi transportul bunurilor, metalice (Cl. 6), nemetalice (Cl. 20); 
- aparate mici pentru pentru mărunţire, măcinare, presare sau zdrobire, care sunt acţionate cu 
ajutorul energiei electrice (Cl. 7); 
- aparate de ras şi de bărbierit, maşini de tuns părul şi unghiere, ustensile electrice şi 
neelectrice pentru manichiură şi pedichiură, de exemplu, seturi de manichiură, plăci abrazive, 
cleşti pentru cuticule (Cl. 8); 
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- tacâmuri de masă (Cl. 8) şi unelte de tăiat acţionate manual pentru utilizare în bucătărie, de 
exemplu, mărunţitoare de legume, cuţite pentru pizza, feliatoare de brânză(Cl. 8); 
 
- piepteni pentru îndepărtarea păduchilor, raclete pentru curăţarea limbii (Cl. 10); 
- ustensile de gătit, electrice (Cl. 11); 
- oglinzi de toaletă (Cl. 20); 
- anumite articole fabricate din sticlă, porţelan şi lut care sunt clasificate în conformitate cu 
scopul sau destinaţia acestora, de exemplu, porţelan pentru proteze dentare (Cl. 5), lentile 
de ochelari (Cl. 9), vată de sticlă pentru izolaţie (Cl. 17) , plăc i de lut (Cl. 
19), sticlă pentru construcţii (Cl. 19), fibre de sticlă utilizate la produsele textile (Cl. 22). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

210259 Bureţi abrazivi pentru bucătărie 

210331 Bureţi abrazivi pentru curăţarea pielii 

210233 Dozatoare de aerosoli, nu cele pentru scopuri medicale 

210010 Perii pentru animale [perii] 

210337 Capace pentru acvarii 
 210345 Dispozitive electrice pentru atragerea şi uciderea insectelor 

 210236 Autoclave, neelectrice, pentru gătit / oale de gătit sub presiune, neelectrice 

 210301 Cădiţe pentru bebeluşi, portabile 

 210346 Covoraşe pentru copt 
 210025 Bazine [recipiente] 

 210266 Coşuri pentru uz casnic 

 210156 Linguri de gătit [ustensile de gătit] 

 210358 Pensule pentru gătit 
 210238 Bătătoare, neelectrice 

 210032 Halbe de bere 

 210019 Scăldători pentru păsări * 
 210059 Colivii 
 210096 Amestecătoare, neelectrice, pentru uz casnic 

 210041 Trăgătoare de cizme 

 210347 Şanuri pentru cizme [întinzătoare] 

 210048 Desfăcătoare de sticle, electrice şi neelectrice 

 210045 Sticle 

 210039 Boluri [bazine] / bazine [boluri] 
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 210036 Cutii pentru distribuirea prosoapelor din hârtie 

 210243 Cutii de sticlă 

 210017 Coşuri de pâine de uz casnic 

 210169 Tocătoare pentru pâine 

 210310 Cutii pentru pâine 

 210389 Mânere pentru mături 
 210020 Mături 
 210053 Articole de periat 
 210054 Materiale pentru fabricarea periilor 
 210014 Perii* 
 210071 Perii pentru încălţăminte 

 210251 Perii electrice, cu excepţia componentelor maşinilor 

 210278 Perii pentru curăţarea rezervoarelor şi containerelor 

 210023 Găleţi / vedre 

210127 Găleţi realizate din împletituri 

210359 Pipete pentru sos 

210252 Busturi din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă 

210030 Untiere 

210031 Capace pentru untiere 

210223 Cârlige pentru nasturi 
210058 Servire [tăvi] 

210302 Cuşti pentru animalele de gospodărie 

210142 Forme de prăjituri 
210394 Tuburi şi capete pentru decorarea prăjiturilor 
210245 Candelabre [sfeşnice] / sfeşnice 

210242 Inele pentru lumânări 
210295 Stingătoare pentru lumânări 
210352 Borcane pentru lumânări [suporturi] 

210244 Cutii de bomboane / cutii pentru dulciuri 

210360 Manuşi pentru spălat maşina 

210008 Bătătoare de covoare [ustensile de mână] 

210021 Mături mecanice pentru covoare 

210070 Ceaune 

210068 Ceramică pentru uz casnic 
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210192 Oale de noapte 

210263 Piele de căprioară pentru curăţat / piei de căprioară pentru curăţat 

210265 Capace pentru platourile de brânzeturi 
210078 Ornamente chinezeşti 
210311 Beţişoare pentru mâncat 
210067 Site de strecurat [ustensile de uz casnic] 

210104 Instrumente de curăţare, acţionate manual 

210312 Câlţi pentru curăţat 
210091 Clapete de închidere pentru capacele borcanelor 

210303 Cârpe pentru spălarea pardoselilor 

210313 Cârlige de rufe 

210221 Întinzătoare pentru îmbrăcăminte / întinzătoare pentru îmbrăcăminte 

210077 Cârpe de curăţare /  pânze de curăţare 

210258 Suporturi de pahare, nu din hârtie sau material textil 

210082 Agitatoare de cocktailuri 
210314 Amestecătoare pentru cocktailuri 
210254 Râşniţe de cafea, acţionate manual 

210255 Servicii de cafea [articole de masă] 

210256 Filtre de cafea, neelectrice 

210257 Cafetiere de aragaz, neelectrice 

210287 Căni pentru cafetiere, neelectrice 

210376 Puşculiţe pentru monede 

210369 Pungi cu gel pentru răcirea alimentelor şi a băuturilor 

210128 Huse pentru piepteni 
210075 Piepteni pentru animale 

210076 Piepteni * 
210176 Piepteni electrici 

210315 Pungi pentru ornat pentru cofetari [pungi pentru cofetărie] 

210199 Recipiente pentru uz casnic sau de bucătărie 

210103 Forme pentru copt 
210316 Forme pentru fursecuri [biscuiţi] 

210317 Borcane pentru fursecuri 
210026 Seturi de oale pentru gătit 
210049 Ţepuşe metalice pentru gătit 
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210101 Oale de gătit 
210274 Ustensile pentru gătit, neelectrice 

210396 Pungi de gătit, altele decât cele pentru microunde 

210043 Tirbuşoane, electrice şi neelectrice 

210087 Ustensile cosmetice 

210349 Spatule cosmetice 

210268 Deşeuri din bumbac pentru curăţat 

210292 Seturi de recipiente pentru ulei şi oţet 

210057 Recipiente pentru ulei / oţet 
210160 Tăvi pentru firimituri 
210355 Concasoare pentru bucătărie, neelectrice 

210098 Cristal [sticlărie] 

210220 Ceşti 
210318 Pahare din hârtie sau plastic 

210028 Ţesale 

210108 Tocătoare pentru bucătărie 

210373 Etichete metalice pentru carafe 

210063 Carafe 

210260 Friteuze, neelectrice 

210040 Damigene / baloane de sticlă 

210277 Aparate de odorizare de uz personal 

210269 Capace pentru farfurii / capace pentru veselă 

210208 Veselă 

210304 Perii pentru spălarea veselei 
210333 Farfurii de unică folosinţă 

210001 Jgheaburi pentru băut 
210034 Vase de băut 
210086 Coarne de băut 
210144 Sticle de băut de sport 

210319 Pahare de băut 
210350 Tăvi 
210126 Suporturi pentru uscarea rufelor 

210194 Coşuri de gunoi / găleţi de gunoi / pubele / lăzi de gunoi 
210111 Ştergătoare de praf, neelectrice 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 21 - Pagina 216

 

 

210282 Cârpe de şters praful [pânze] 

210129 Vase de lut / faianţă 

210181 Cratiţe din lut 
210165 Suporturi pentru ouă 

210366 Separatoare de ouă, neelectrice, pentru uz casnic 

210119 Sticlă emailată, nu cea utilizată în construcţii 

210219 Fructiere 

210215 Perii pentru sprâncene 

210365 Perii pentru gene 

210281 Pămatufuri cu pene pentru şters praful 
210002 Hrănitoare 

210284 Fibră de sticlă, alta decât cea utilizată la izolaţii sau la produsele textile 

210286 Fire din fibră de sticlă, altele decât cele utilizate la produsele textile 
 

210285 
Figurine din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă / statuete din porţelan, 
ceramică, lut, teracotă sau sticlă 

210289 Sticle / butelci* 
210112 Suporturi pentru plăcile de păr 
210320 Aţă dentară 

210133 Ghivece de flori 
210253 Învelitori pentru ghivecele de flori, nu cele din hârtie / învelitori, nu din hârtie, 

pentru ghivecele de flori 

210069 Pliciuri pentru insectele zburătoare 

210351 Capcane pentru insectele zburătoare 

210367 Separatoare din spumă pentru degete utilizate la pedichiură 

210353 Aparate de gătit cu aburi, neelectrice 

210089 Cupe pentru fructe 

210138 Prese pentru fructe, neelectrice, pentru uz casnic 

210136 Tigăi pentru prăjit 
210121 Pâlnii 
210125 Ustensile pentru şters praful de pe mobilă 

210308 Siliciu topit [produs semiprelucrat], nu cel utilizat în construcţii 

210321 Mănuşi de grădinărit 
210332 Prese pentru usturoi [ustensile de bucătărie] 

210009 Baloane de sticlă [recipiente] / fiole [recipiente] 
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210022 Butelci din sticlă [recipiente] 

210033 Borcane din sticlă [damigene] 

210042 Dopuri din sticlă 

210044 Boluri din sticlă 

210149 Sticlă, neprelucrată sau semiprelucrată, cu excepţia sticlei pentru construcţii 

210152 Vată din sticlă, nu cea utilizată la izolaţii 

210229 Sticlă cu conductori electrici fini încorporaţi 

210231 Sticlă pentru geamurile vehiculelor [produs semiprelucrat] 

210085 Pahare [recipiente] 

210141 Întinzătoare pentru mănuşi 
210290 Mănuşi pentru uz casnic 

210084 Vase pentru lipici 
210197 Răzători pentru bucătărie 

210146 Suporturi grătare 

210145 Grătare [ustensile de gătit] 

210055 Păr pentru perii 

210375 Capete pentru periuţele de dinţi electrice 

210035 Recipiente termoizolante pentru băuturi 

210062 Recipiente termoizolante 

210239 Încălzitoare pentru biberoane, neelectrice 

210348 Sticle / butelci de buzunar 
210132 Suporturi pentru flori şi plante [aranjamente florale] 

210073 Perii pentru cai 
210380 Păr de cal pentru fabricarea periilor 

210322 Vase pentru păstrat mâncarea caldă, neîncălzite electric 

210099 Forme pentru cuburile de gheaţă 

210196 Găleţi pentru gheaţă / răcitoare [frapiere] / frapiere de gheaţă 

210381 Cleşti pentru gheaţă 

210386 Linguri-cupe pentru îngheţată 

210305 Terarii de interior [cultivarea plantelor] 

210336 Acvarii de interior / bazine [acvarii de interior] 

210338 Terarii de interior [vivarii] 

210391 Cădiţe gonflabile pentru bebeluşi 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 21 - Pagina 218

 

 

 
 

210150 Capcane pentru insecte 

210046 Termosuri / sticle sub vid 

210093 Huse pentru masa de călcat, formate 

210179 Mese de călcat 
210323 Pungi izotermice 

210271 Ulcioare / carafe 

210246 Fierbătoare, neelectrice 

210158 Aparate de tocat pentru bucătărie, neelectrice 

210272 Recipiente pentru bucătărie 

210273 Ustensile de bucătărie 

210090 Suporturi de cuţite pentru masă 

210390 Polonice pentru servirea băuturilor 

210052 Perii pentru abajururi 
210110 Pieptăţi cu dinţi rari pentru păr 

210324 Masuţe 

210377 Aparate pentru îndepărtarea scamelor, electrice sau neelectrice 

210155 Seturi pentru lichior 
210306 Lădiţe pentru necesităţile animalelor de companie / tăviţe pentru necesităţile 

animalelor de companie 

210325 Cutii pentru gustări 
210157 Majolică 

210344 Produse de demachiere 

210354 Bureţi pentru machiaj 
210361 Perii pentru machiaj 
210074 Troace pentru animale 

210064 Suporturi pentru meniuri 
210140 Veselă pentru camping 

210162 Râşniţe pentru uz casnic, acţionate manual 

210326 Linguri de amestecare [ustensile de bucătărie] 

210339 Storcător pentru mopuri 
210362 Găleată cu storcător pentru mopuri 
210135 Mopuri 
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210385 Mojare pentru bucătărie 

210161 Mozaicuri din sticlă, nu cele pentru construcţii 

210079 Forme [ustensile de bucătărie] 

210216 Capcane pentru şoareci 
210232 Căni 
210050 Perii pentru unghii 
210200 Inele pentru serveţelele de masă 

210164 Cuiburi cu ouă, artificiale 

210327 Maşini de tăiţei, acţionate manual 

210012 Duze pentru furtunurile de udat 

210183 Duze pentru stropitori / rozete pentru stropitori 

210387 Spărgătoare de nuci 
210166 Sticlă de opal 
210167 Sticlă de opalină 

210357 Mănuşi pentru cuptor / mănuşi de bucătărie / mănuşi de grătar 
210230 Sticlă pictată 

210173 Farfurii din hârtie 

210328 Cuţite pentru patiserie 

210184 Râşniţe de piper, acţionate manual 

210185 Piperniţe 

210056 Arzătoare pentru uleiuri parfumate 

210228 Pulverizatoare de parfum / atomizoare pentru parfumuri 
210384 Pisăloage pentru bucătărie 

210170 Coşuri dotate pentru picnic, inclusiv vesela 

210177 Palete pentru plăcinte / tarte 

210379 Păr de porc pentru fabricarea periilor 

210224 Puşculiţe în formă de purcel 
210178 Pipete [ustensile pentru degustarea vinului] / ustensile pentru degustarea vinului 
210372 Suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau material textil 

210143 Plăci de sticlă [material brut] 

210107 Farfurii de protecţie pentru ca laptele să nu dea în foc 
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210368 Aparate împotriva ţânţarilor cu conectare la priză 

210329 Pompe pentru desfundarea scurgerilor 

210100 Piele de lustruire 

210186 Aparate şi maşini de lustruire, pentru uz casnic, neelectrice 

210187 Materiale de lustruire pentru strălucire, cu excepţia preparatelor, hârtiei şi pietrei
210294 Mănuşi de lustruire 

210378 Cârpe pentru lustruire 

210189 Articole din porţelan 

210261 Cutii de răcire portabile, neelectrice / lăzi frigorifice portabile, neelectrice 

210092 Capace pentru vasele de gătit 
210356 Suporturi pentru vasele fierbinţi 
210153 Vase 

210193 Produse de olărie 

210011 Inele pentru păsările de curte 

210027 Dopuri cu picurător 
210148 Bureţi pentru pudră 

210195 Pudriere 

210114 Praf de sticlă pentru decorare 

210198 Capcane pentru şobolani 
210047 Sticle frigorifice 

210370 Cuburi de gheaţă reutilizabile 

210018 Inele pentru păsări 

210175 Sucitoare, de uz casnic 

210395 Uscătoare de rufe rotative 

210203 Boluri de salată 

210382 Cleşti pentru salată 

210204 Solniţe cu orificii pentru presărare/ solniţe tip vas 

210066 Bureţi abrazivi pentru curăţarea cratiţelor 
210212 Farfurioare 

210102 Linguri-cupe pentru uz casnic 

210168 Lavete cu fibră abrazivă / lavete pentru curăţare 
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210137 Perii pentru frecat 
210207 Servicii [veselă] 

210383 Polonice pentru servire 

210240 Perii pentru bărbierit 
210241 Suporturi pentru periile de bărbierit / suporturi pentru periile de bărbierit 

210120 Şanuri pentru pantofi [întinzătoare] 

210213 Limbi de pantofi 
210097 Site-ciururi [ustensile de uz casnic] 

210061 Strecurători [ustensile de uz casnic] 

210279 Plăci cu denumiri de firme din porţelan sau sticlă 

210118 Sifoane pentru apă carbonatată 

210364 Perii pentru ceara de schiuri 
210139 Absorbante de fum pentru uz casnic 

210037 Cutii de săpun 

210117 Dozatoare de săpun 

210191 Savoniere / vase pentru săpun 

210214 Boluri pentru supă 

210330 Spatule pentru bucătărie 

210122 Seturi de condimente 

210124 Suporturi pentru bureţi 
210280 Bureţi pentru uz casnic 

210015 Stropitori 
210392 Suporturi pentru cădiţele de bebeluşi portabile 

210217 Statui din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă 

210005 Lână de oţel pentru curăţare 

210065 Cratiţe (acoperite) 
210088 Site / strecurători pentru uz casnic 

210342 Paie pentru băut / paie pentru băut 
210218 Zaharniţe 

210388 Cleşti pentru zahăr 
210206 Seringi pentru udarea florilor şi plantelor / stropitori pentru udarea florilor şi 

plantelor 
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210210 Suporturi pentru şerveţele de masă 

210235 Farfurii pentru masă 

210371 Suporturi pentru farfurie, nu cele din hârtie sau din material textil 

210227 Articole de masă, altele decât cuţitele, furculiţele şi lingurile 

210291 Halbe / căni înalte cu capac 

210147 Perii de smolit, cu coadă lungă 

210038 Cutii pentru ceaiuri 
210209 Servicii de ceai [articole de masă] 

210248 Infuzoare de ceai / infuzoare în formă de bilă pentru ceai 
210288 Strecurători de ceai 
210343 Huse pentru ceainice 

210393 Suporturi pentru plicurile de ceai 
210222 Ceainice 

210007 Recipiente termoizolante pentru alimente 

210094 Prese pentru cravate 

210051 Perii de toaletă 

210115 Truse de voiaj / genţi de cosmetice dotate 

210116 Dozatoare pentru hârtia de toaletă / igienică 

210123 Bureţi pentru toaletă 

210225 Ustensile pentru toaletă 

210335 Suporturi pentru hârtia de toaletă / igienică 

210250 Periuţe de dinţi 
210276 Periuţe de dinţi, electrice 

210275 Suporturi pentru scobitori 
210105 Scobitori 
210363 Prese pentru tortilla, neelectrice [ustensile pentru bucătărie] 

210334 Bare şi inele pentru prosoape / bare şi inele pentru prosoape 
210180 Tăvi din hârtie, pentru uz casnic 

210267 Tăvi pentru uz casnic 

210270 Suporturi pentru vasele fierbinţi [ustensile pentru masă] 

210171 Prese pentru pantaloni 
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210226 Urne* 

210159 Ustensile pentru uz casnic 

210190 Vaze 

210154 Farfurii pentru legume 

210211 Vase din metal pentru gheaţă şi băuturi cu gheaţă 

210283 Fibre de sticlă din siliciu, altele decât cele utilizate la produsele textile 

210309 Dispozitive pentru copt vafele belgiene, neelectrice 

210006 Scânduri pentru spălarea rufelor 

210106 Ligheane/ciubere pentru spălarea rufelor 
210340 Coşuri pentru deşeurile din hârtie 

210262 Aparat cu jet de apă pentru curăţarea dinţilor şi a gingiilor 

210013 Dispozitive de udare / dispozitive de stropit 
210016 Stropitori 
210080 Aparate pentru lustruirea cu ceară, neelectrice 

210264 Dispozitive pentru lustruirea cu ceară, neelectrice, pentru pantofi 
210134 Teluri, neelectrice, pentru uz casnic 

210341 Jardiniere 

210374 Aeratoare pentru vin 

210163 Deşeuri de lână pentru curăţare 

210234 Lucrări  de artă din porţelan, ceramică, lut, teracotă sau sticlă 
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Clasa 22 
 

Frânghii şi sfori; plase; corturi şi prelate; copertine din materiale textile sau sintetice; vele; 
saci pentru transportul si depozitarea materialelor în vrac; materiale de căptuşire, amortizare 
şi de umplutură, cu excepţia hârtiei, cartonului, cauciucului sau a materialelor plastice; 
materiale textile fibroase brute şi înlocuitori ai acestora. 

 
Notă explicativă 

 
 

Clasa 22 include în principal panză şi alte materiale pentru fabricarea velelor, frânghii, materiale 
de căptuşire, amortizare şi de umplutură şi materiale textile fibroase brute. 

 
Această Clasă include, în special: 

- coarde şi sfori din fibre textile naturale sau artificiale, hârtie sau materiale plastice; 
- plase pentru pescuit, hamace, scări din frânghie; 
- prelate pentru vehicule, neformate; 
- saci şi plase care nu sunt altfel clasificate după scopul sau destinaţia lor, de exemplu, 
saci din plasă pentru spălarea  rufelor, saci pentru cadavre, saci poştali; 

- pungi de ambalat din material textil; 
- fibre animale şi fibre textile brute, de exemplu, păr de animale, coconi, iută, lână brută sau 
tratată, mătase brută. 

 
 

Această Clasă nu include, în special: 
 - cabluri metalice (Cl. 6); 
 - corzi pentru instrumentele muzicale (Cl. 15) şi pentru rachetele de tenis (Cl. 28); 
  +- materiale de umplutură şi de căptuşire din hârtie sau carton (Cl. 16), cauciuc sau plastic 
(Cl. 17); 
- saci şi plase care sunt clasificate în conformitate cu scopul sau destinaţia acestora, de 
exemplu, plase de siguranţă (Cl. 9), plase de portbagaj pentru vehicule (Cl. 12), huse de 
îmbrăcăminte pentru călătorie (Cl. 18), plase pentru păr (Cl. 26), saci de gol f (Cl. 28), plase 
pentru sporturi (cl. 28); 

- saci de ambalat, nu din material textil, care sunt clasificaţi în funcţie de materialul din 
care sunt fabricaţi, de exemplu, pungi de ambalat din hârtie sau plastic (Cl. 16), din 
cauciuc (Cl.17), din piele (Cl. 18). 

 
 
 
 
 

 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 22 - Pagina 225

 

 

 
Nr. Bază 

 
Indicaţie 

220065 Păr de animale 

220113 Plase pentru hrănirea animalelor / pentru fân 

220058 Copertine din materiale textile 

220102 Copertine din materiale sintetice 

220069 Pungi [plicuri, săculeţi] din material textil, pentru ambalat 

220086 Aţă de legare, nemetalică, pentru uz agricol 

220112 Legături, nemetalice 

220107 Saci pentru cadavre 

220081 Cabluri, nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor / hamuri, nemetalice, pentru 
manipularea încărcăturilor 

220001 Pânze de sac pentru perdele de aeraj 
220084 Cabluri, nemetalice 

220012 Păr de cămilă 

220110 Pânze pentru vele 

220103 Frânghii pentru tractarea maşinii 
220087 Fibre de carbon pentru utilizare la produsele textile 

220051 Lână cardată 

220018 Fibră din nucă de cocos 

220019 Coconi 
220052 Lână pieptănată 

220089 Cabluri pentru atârnarea tablourilor 

220025 Bumbac brut 

220026 Câlţi de bumbac 

220090 Deşeuri de bumbac [smocuri] pentru căptuşire şi umplutură 

220085 Prelate pentru camuflaj 

220028 Puf [pene] 

220115 Cearşafuri pentru acoperit împotriva prafului / cârpe de protecţie pentru podele 
sau mobilă 

220029 Puf de eider 
220070 Iarbă esparto 

220057 Pene pentru pilote 

220064 Pene pentru capitonare 

220010 Materiale textile fibroase brute 
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220036 Garnituri fibroase pentru nave 

220011 Plase de pescuit 
220072 Lână organică 

220007 Smocuri [umplutură] 

220093 Fibre de sticlă pentru utilizare la produsele textile 

220044 Ierburi pentru capitonare 

220043 Hamace 

220013 Cânepă 

220015 Benzi din cânepă 

220027 Păr de cal* 
220046 Iută 

220047 Capoc 

220045 Benzi cu bride pentru jaluzelele veneţiene / benzi cu bride sau panglici din material
textil pentru jaluzelele veneţiene 

220054 Liber 
220056 Pânză brută de in [in] 

220101 Puf de bumbac 

220104 Saci poştali 
220106 Saci din plasă pentru spălarea rufelor 

220109 Ţarcuri din plasă pentru creşterea peştilor 

220009 Plase de camuflaj 

220094 Plase* 

220049 Năvoade 

220111 Jaluzele exterioare din material textil 

220031 Materiale pentru ambalare [amortizare, umplutură], nu din cauciuc, plastic, hârtie 
sau carton 

220032 Sfori pentru ambalare 

220091 Frânghii pentru ambalare 

220030 Materiale de căptuşire, nu din cauciuc, plastic, hârtie sau carton / umplere, nu din 
cauciuc, plastic, hârtie sau carton 

220114 Păr de porc* 

220092 Fibre de plastic pentru utilizare la produsele textile 

220108 Taliane 

220067 Rafie 

220066 Fibră de ramie 
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220023 Scări de frânghie 

220020 Frânghii, nemetalice 

220021 Frânghii * 
220068 Saci pentru transportul şi depozitarea materialelor în vrac 

220059 Vele 

220105 Pânze cu rol de paraşută pentru ski sailing 

220088 Coarde pentru ridicarea geamurilor 
220006 Rumeguş 

220016 Fire din deşeuri de mătase [deşeuri de mătase brută] / deşeuri de mătase 

220074 Alge marine pentru umpluturi 

220042 Sfori pentru legat snopi 
220073 Lână de tunsoare 

220008 Mătase brută 

220040 Ghemotoace de mătase 

220077 Sisal 
220083 Chingi, nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor 

220048 Laţuri [plase] 

220082 Benzi, nemetalice, pentru manipularea încărcăturilor / curele, nemetalice, pentru 
manipularea încărcăturilor 

220062 Paie pentru capitonare 

220080 Împletituri din paie pentru sticle / învelitori din paie pentru sticle / ambalaje, din 
paie, pentru sticle 

220035 Sfori 
220003 Benzi pentru legat via 

220002 Prelate 

220071 Corturi 
220076 Fibre textile 

220079 Fire, nemetalice, pentru împachetare sau legare 

220014 Câlţi 
220038 Sfori din hârtie 

220039 Sfori pentru plase 

220033 Lână pentru capitonare [umplutură] 

220075 Prelate pentru vehicule, neformate 

220037 Fibre de sticlă din siliciu pentru utilizare la produsele textile 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 22 - Pagina 228

 

 

220060 Vată pentru filtrare 

220061 Vată pentru capitonare şi de umplutură 

220055 Capete de ceară 

220022 Sfoară pentru bici 
220004 Aşchii de lemn 

220005 Lână de lemn 

220041 Smocuri de lână 

220050 Lână tratată sau brută 

220078 Benzi pentru împachetare sau legare, nemetalice 
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Clasa 23 
 

Aţe şi fire, pentru utilizare la produsele textile. 
 

Notă explicativă 
 

Clasa 23 include în principal ațe și fire  naturale sau sinteticepentru utilizare la produsele textile. 
 
Această Clasă include, în special: 
 
- fire textile din fibră de sticlă, elastic, cauciuc sau plastic pentru utilizare la produsele textile. 
- fire pentru broderie, filat și cusut, inclisiv cele metalice; 
- mătase toarsă, bumbac tors, lână toarsă. 
 
 Această Clasă nu include, în special: 
 
- anumite fire cu utilizare specifică, cum ar fi, fire de identificare pentru cablurile electrice (Cl. 9), 
fire chirurgicale (Cl. 10), fire din metal prețios care sunt bijuterii (Cl. 14); 
- fire, altele decât cele pentru uz textil, care sunt clasificate după scopul sau destinaţia lor, de 
exemplu, fire metalice de legare (Cl. 6) și nemetalice (Cl. 22), fire elastice, fire din cauciuc sau 
plastic (Cl. 17), fire din fibră de sticlă (Cl. 21). 
 

 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

230031 Fire sub formă de şnur 
230006 Aţe şi fire de nucă de cocos 

230002 Aţe şi fire de bumbac 

230015 Aţe şi fire filate 

230019 Aţe şi fire elastice pentru utilizare la produsele textile 

230003 Aţe şi fire pentru broderie 

230017 Fire din fibră de sticlă pentru utilizare la produsele textile 

230005 Aţe şi fire de cânepă 

230011 Aţe şi fire de iută 

230013 Aţe şi fire de in 

230014 Aţe şi fire de mătase artificială 

230018 Fire de cauciuc pentru utilizare la produsele textile 

230009 Aţe şi fire pentru cusut 
230007 Aţe şi fire de mătase 

230008 Bumbac tors 
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230010 Aţe şi fire toarse 

230012 Lână toarsă / pieptănată 

230016 Mătase toarsă 

230032 Fir metalic pentru broderie 

230020 Fire din material plastic pentru utilizare la produsele textile 

230004 Aţe şi fire de lână 

230001 Aţe* / fire* 
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Clasa 24 
 

Textile şi înlocuitori pentru textile; lenjerie de uz casnic; perdele din material textil sau plastic. 
 

Notă explicativă 
 

Clasa 24 include în principal pânze şi huse din pânză pentru uz casnic. 
 

Această Clasă include, în special: 
 

- lenjerie de uz casnic, de exemplu, cearşafuri, dosuri de perne, prosoape din material textil; 
- lenjerie de pat din hârtie; 
- saci de dormit, huse pentru sacii de dormit; 
- plase de ţânţari. 

 
Această Clasă nu include, în special: 

- pături încălzite electric, pentru scopuri medicale (Cl. 10) şi cele neutilizate în scopuri 
medicale (Cl. 11); 
- feţe de masă din hârtie (Cl. 16); 
- perdele de siguranţă din azbest (Cl. 17), perdele din bambus şi perdele decorative din 
mărgele (Cl. 20); 
- pături pentru cai (Cl. 18); 
- anumite materiale textile şi ţesături pentru utilizări specifice, de exemplu, pânze de legătorie 
(Cl. 16), ţesături izolatoare (Cl. 17), geotextile (Cl. 19). 

 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

240001 Ţesături adezive care se aplică utilizând căldura 

240123 Steguleţe pentru bebeluşi 
240006 Banere din material textil sau plastic 

240005 Textile pentru baie, exceptând îmbrăcămintea 

240055 Mănuşi de baie 

240029 Huse pentru pat / cearşafuri / cuverturi [cearşafuri] / cuverturi matlasate 

240032 Huse pentru pat din hârtie 

240068 Lenjerie de pat 
240114 Pături pentru pat 
240125 Huse draperii pentru pat 
240007 Pânză pentru masa de biliard 

240121 Pături pentru animalele de gospodărie 

240009 Ţesătură pentru site 
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240011 Brocart 
240010 Vatir 

240043 Pânză pentru steaguri din material textile sau plastic 

240095 Stambă 

240015 Pânze pentru goblenuri sau pentru brodat 

240053 Pânză de tifon 

240111 Ţesături sub formă de şnur 
240023 Şeviot [ţesătură] 

240013 Ţesătură* 
240101 Cârpe pentru demachiere 

240096 Suporturi de pahare din material textil 

240126 Apărători laterale pentru pătuţurile de copii [lenjerie de pat] 

240028 Pânze de bumbac 

240059 Huse [detaşabile] pentru mobilă / huse detaşabile pentru mobilă 

240115 Huse pentru pernele de divan 

240035 Crep [ţesătură] 

240036 Crepon 

240047 Suporturi pentru draperii din material textil 

240085 Draperii din material textil sau plastic 

240037 Damasc 

240120 Pânze pentru schimbarea scutecelor pentru bebeluşi 

240069 Scutece din pânză 

240082 Perdele pentru uşi 
240044 Stofă pentru covoare 

240045 Plăpumi de puf [cuverturi de pat] 

240046 Material elastic ţesut 

240090 Ţesătură din esparto 

240002 Pânză, impermeabilă la gaze, pentru baloanele de zbor 

240003 Pânză care imită pielea animalelor 

240008 Pânză* 

240021 Pânză pentru încălţăminte 

240116 Pânze pentru utilizare la produsele textile 

240087 Prosoape de faţă din material textil 

240027 Fetru* 
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240104 Ţesături din fibră de sticlă pentru uz pentru utilizare la produsele textile 

240105 Materiale textile de filtrare 

240042 Steaguri din material textil sau plastic 

240050 Flanel [ţesătură] 

240052 Molton [pânză] 

240075 Huse din plastic pentru mobilă / huse din plastic pentru mobilă 

240117 Huse din material textil pentru mobilă 

240054 Finet/ barhet 
240056 Tifon [ţesătură] 

240048 Cârpe pentru şters paharele [prosoape de bucătărie] 

240057 Pânză cauciucată, alta decât cea pentru papetărie 

240058 Ţesătură din păr [pânză de sac] 

240078 Batiste din material textil 

240019 Căptuşeli pentru pălării, din material textil, dintr-o bucată 

240017 Pânză de cânepă 

240018 Ţesătură de cânepă 

240071 Lenjerie de uz casnic 

240062 Jerseu [ţesătură] 

240063 Pânză de iută 

240092 Ţesătură tricotată 

240102 Etichete din material textil 

240067 Pânze pentru lenjerii 
240038 Ţesături pentru lenjeria de corp 

240020 Ţesătură de căptuşeală pentru încălţăminte 

240039 Căptuşeli [textile] 

240073 Marabu [ţesătură] 

240030 Huse pentru saltele 

240077 Moleschin [ţesătură] 

240079 Plase de ţânţari 
240127 Ţesătură de muselină 
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240093 Perdele cu aspect de plasă / transparente 

240098 Materiale textile neţesute 

240025 Muşama utilizată ca faţă de masă 

240112 Dosuri de perne 

240080 Feţe de perne 

240113 Suporturi pentru farfurie din material textil 

240081 Materiale plastice [înlocuitoare de ţesături] 

240061 Ţesătură de stambă imprimată 

240106 Pături imprimate din material textil 

240083 Ţesătură de ramie 

240084 Ţesătură de mătase artificială 

240040 Cearşafuri [textile] 

240119 Perdele de duş din material textil sau plastic 

240041 Giulgiuri 
240060 Ţesături de mătase pentru imprimarea de modele 

240088 Mătase [ţesătură] 

240100 Căptuşeli pentru sacii de dormit 
240122 Saci de dormit pentru bebeluşi 

240124 Saci de dormit 
240022 Traverse de masă, nu din hârtie 

240070 Garnituri de masă, nu din hârtie 

240076 Şerveţele de masă din material textil 

240033 Feţe de masă, nu din hârtie 

240097 Protecţii pentru masă din material textil 

240091 Tafta [ţesătură] 

240012 Material textil 
240031 Faţă [lenjerie] 

240074 Feţe [huse pentru saltele] 

240118 Huse din pânză formate pentru capacul de toaletă 

240072 Prosoape din material textil 

240049 Pânze imprimate pentru broderie / pânză imprimată pentru broderie 
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240034 Pleduri de călătorie [pături pentru genunchi] 

240016 Împletitură [ţesătură] 

240089 Tul 
240004 Ţesături pentru tapiţerie 

240026 Catifea 

240103 Carpete textile agăţate pe pereţi / tapiserie [carpete agăţate pe pereţi], din material 
textil 

240064 Pânză de lână / ţesătură de lână 

240094 Zefir [ţesătură] 
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Clasa 25 
 

Articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea capului. 
 
 

Notă explicativă 
 
Clasa 25  include în principal, articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea 
capului, pentru uz uman. 
 
Această Clasă include, în special: 
 
- piese de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea capului, de exemplu, manșoane, 
buzunare, căptuşeli de-a gata, tocuri și protecţii de călcâi, caschete, cloşuri pentru pălării 
[schelete]; 
- îmbrăcăminte și încălțăminte pentru sporturi, de exemplu, mănuși de schi, maieuri sport, 
îmbrăcăminte pentru cicliști, uniforme de judo și karate, pantofi de fotbal, pantofi pentru 
gimnastică, ghete de schi; 
- costume de bal mascat; 
- îmbrăcăminte din hartie, pălării din hartie utilizate ca îmbrăcăminte; 
- bavete, nu din hârtie; 
- batiste de buzunar; 
- saci pentru picioare, neîncălziţi electric. 

 
Această Clasă nu include, în special: 
 
-  componente mici ale echipamentelor utilizate în industria încălțămintei,  de exemplu, cuie 
pentru pantofi și flecuri pentru pantofi metalice (Cl. 6) și nemetalice (Cl. 20), precum și  accesorii 
de mercerie  și închizători pentru îmbrăcăminte, încălțăminte și pentru acoperirea capului, de 
exemplu, cleme, catarame, fermoare, panglici, benzi pentru pălărie, ornamente pentru pălărie și 
pantofi (Cl. 26);- anumite articole de îmbrăcăminte, încălţăminte și pentru acoperirea capului 
pentru uz special., de exemplu, căști de protecție, inclusiv pentru sport (Cl. 9), îmbrăcăminte de 
protecţie împotriva incendiilor (Cl. 9), îmbrăcăminte specială pentru camerele de operare (Cl. 
10), încălțăminte ortopedică (Cl. 10), precum și îmbrăcămintea și încălțămintea care sunt 
esențiale pentru practicarea anumitor sporturi, de exemplu, mănuși de baseball, mănuși de box, 
patine de gheață, ghete de patinaj cu lame ataşate (Cl. 28); 
- articole de îmbrăcăminte încălzite electric (Cl. 11); 
- saci pentru picioare încălziți electric (Cl. 11), saci de iarnă adaptaţi pentru cărucioare și landouri 
(Cl. 12); 
- bavete din hârtie (Cl. 16); 
- șervețele din hârtie (Cl. 16) și din material textil (Cl. 24); 
- îmbrăcăminte pentru animale (Cl. 18); 
- măști de carnaval (Cl. 28); 
- îmbrăcăminte pentru păpuși (Cl. 28); 
- pălării din hârtie pentru petreceri  (Cl. 28). 
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Nr. Bază 
 
Indicaţie 

250174 Stihare (alba) 
250175 Ghete 

250096 Şorţuri [îmbrăcăminte] 

250157 Cravate ascot 
250058 Pantaloni pentru bebeluşi [lenjerie de corp] 

250148 Bandane [fulare] 

250004 Sandale de baie 

250005 Papuci de baie 

250127 Halate de baie 

250124 Căşti de baie 

250125 Slipuri de baie / pantaloni scurţi de baie 

250126 Costume de baie 

250104 Îmbrăcăminte pentru plajă 

250105 Pantofi pentru plajă 

250031 Curele [îmbrăcăminte] 

250009 Berete 

250128 Bavete, nu din hârtie 

250182 Bavete, cu mâneci scurte, nu din hârtie 

250011 Şaluri cu pene [articole de îmbrăcăminte de pus la gât] 

250025 Corsaje [lenjerie] 

250040 Carâmbi pentru cizme 

250014 Cizme* 

250141 Cizme pentru sporturi* 

250023 Chiloţi tip boxeri 
250114 Sutiene 

250063 Pantaloni de călărie pentru purtare 

250022 Camizole 

250030 Caschete 

250012 Şepci [articole pentru acoperirea capului] 

250035 Feloane 

250045 Îmbrăcăminte * 
250149 Îmbrăcăminte pentru gimnastică 
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250150 Îmbrăcăminte din imitaţie din piele 

250151 Îmbrăcăminte din piele 

250086 Paltoane 

250020 Gulere [îmbrăcăminte] 

250053 Combinezoane [îmbrăcăminte] 

250055 Corsete 

250078 Corsete [lenjerie de corp] 

250095 Manşoane / manşete [îmbrăcăminte] 

250065 Îmbrăcăminte pentru ciclişti 
250050 Gulere detaşabile 

250017 Pernuţe împotriva transpiraţiei pentru rochii 
250109 Rochii 
250033 Capoate 

250059 Apărători pentru urechi [îmbrăcăminte] 

250073 Pantofi sau sandale din iarba esparto(espadrile) 

250159 Veste de pescuit 
250048 Fitinguri metalice pentru încălţăminte 

250075 Pantofi de fotbal / ghete de fotbal 
250133 Saci pentru picioare, neîncălziţi electric 

250003 Încălţăminte* 

250061 Carâmbi pentru încălţăminte 

250074 Cape de blană 

250049 Blănuri [îmbrăcăminte] 

250077 Trenciuri [îmbrăcăminte] 

250080 Galoşi 
250038 Jartiere 

250079 Burtiere 

250067 Mănuşi [îmbrăcăminte] 

250085 Pantofi pentru gimnastică 

250177 Pelerine pentru coafor/frizerie 

250015 Cizmuliţe 

250028 Cloşuri pentru pălării [schelete] 

250046 Pălării 
250142 Bentiţe [îmbrăcăminte] 
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250047 Articole de acoperit capul pentru purtare 

250008 Şosete-tălpici 
250116 Protecţii de călcâi pentru încălţăminte 

250131 Tocuri 
250027 Glugi [îmbrăcăminte] 

250013 Ciorăpărie 

250121 Jachete [îmbrăcăminte] 

250089 Jersee [îmbrăcăminte] 

250179 Uniforme de judo 

250169 Rochii tip pulover / rochii tip salopetă 

250178 Uniforme de karate 

250181 Chimonouri 
250171 Chiloţi de damă / chiloţi pantalonaşi 
250071 Tricotaje [îmbrăcăminte] 

250019 Cizme din dantelă 

250092 Trusouri pentru copii [îmbrăcăminte] 

250088 Egări [jambiere] / jambiere 

250168 Egări [pantaloni] 

250180 Costume de gimnastică/balet 
250093 Uniforme oficiale 

250098 Orare 

250152 Mantile 

250153 Costume de bal mascat 
250100 Mitre [pălării] 

250099 Mănuşi cu un deget 
250160 Curele cu buzunar pentru bani [îmbrăcăminte] 

250002 Îmbrăcăminte pentru motociclişti 
250097 Apărători de urechi [îmbrăcăminte] 

250021 Eşarfe pentru gât [fulare] / fulare [eşarfe pentru gât] 

250060 Cravate 

250001 Dispozitive anti-alunecare pentru încălţăminte 

250066 Îmbrăcăminte de stradă 

250010 Salopete / combinezoane 

250115 Paltoane bărbăteşti / pardesie 
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250122 Îmbrăcăminte din hârtie 

250162 Pălării din hârtie [îmbrăcăminte] 

250143 Jachete cu glugă (parka) 
250102 Pelerine 

250103 Mantale 

250144 Jupe 

250161 Batiste de buzunar 
250106 Buzunare pentru îmbrăcăminte 

250165 Ponchouri 
250108 Pijamale 

250057 Îmbrăcăminte de-a gata 

250068 Căptuşeli de-a gata [piese de îmbrăcăminte] 

250111 Sandale 

250154 Sariuri 
250166 Saronguri 
250070 Panglici pentru purtare 

250069 Eşarfe 

250032 Şaluri 
250043 Plastroane pentru cămăşi 
250072 Plătci de cămăşi 
250042 Cămăşi 
250130 Pantofi* 
250044 Cămăşi cu mânecă scurtă 

250158 Căşti de duş 

250145 Bocanci de schi 
250167 Mănuşi de schi 
250090 Fuste 

250164 Pantaloni scurţi tip fustă 

250024 Bonete 

250163 Măşti de somn 

250101 Papuci 
250146 Furouri [lenjerie de corp] 

250037 Bretele pentru susţinerea şosetelor 
250036 Şosete 
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250041 Branţuri 
250129 Tălpi pentru încălţăminte 

250062 Ghetre / şoşoni 
250094 Articole sport din jerseu 

250132 Pantofi de sport* 
250172 Maieuri sport 
250039 Portjartiere 

250006 Ciorapi 
250134 Crampoane pentru ghetele de fotbal 

250120 Jachete căptuşite [îmbrăcăminte] 

250056 Costume 

250018 Suspensoare / bretele pentru îmbrăcăminte [suspensoare] 

250007 Ciorapi care absorb transpiraţia 

250054 Lenjerie de corp care absoarbe transpiraţia / desuuri care absorb transpiraţia 

250176 Ciorapi care absorb transpiraţia 

250034 Flanele / pulovere / hanorace [pulovere] 

250147 Body-uri [lenjerie de corp] 

250155 Tricouri cu mânecă scurtă 

250051 Colanţi 
250016 Bombeuri pentru încălţăminte 

250117 Togi 
250076 Jobene 

250083 Benzi pentru manşetele de la pantaloni / curele pentru jambiere 

250064 Pantaloni (Am.) 

250156 Turbane 

250112 Chiloţi 
250026 Lenjerie de corp/ desuuri 
250119 Uniforme 

250173 Pâslari [cizme din pâslă] 

250123 Văluri [îmbrăcăminte] 

250170 Cozoroace [articole pentru acoperirea capului] 

250082 Veste / jiletci 
250087 Îmbrăcăminte impermeabilă 

250118 Rame pentru încălţăminte 
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250052 Costume din neopren pentru schi nautic 

250084 Broboade 

250110 Pantofi din lemn 
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Clasa 26 
 

 
Dantelă, şnur şi broderie,produse de mercerie, panglici şi  funde; nasturi, copci de tip moş şi 
babă, ace şi ace cu gămălie; flori artificiale; decoraţiuni pentru păr; păr fals.  

 
Notă explicativă 

 
Clasa 26 include în principal articole necesare în croitorie, păr natural sau sintetic pentru 
purtare şi podoabe pentru păr, precum şi mici obiecte decorative destinate să împodobească o 
varietate de obiecte, care nu sunt incluse în alte clase. 

 
Această Clasă include, în special: 
- peruci, calote din păr, bărbi false; 
- agrafe, elastice de păr; 
- panglici și funde ca articole de mercerie sau utilizate ca decorațiuni pentru păr, făcute din 
orice material; 
- panglici și funde pentru împachetat cadouri, nu din hartie;- plase pentru păr; 
- catarame, fermoare; 
- pandantive, altele decât cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri pentru brelocuri; 
- ghirlande și coroane artificiale pentru Crăciun, inclusive cele cu lumini incorporate; 
- anumite articole pentru ondularea părului, de exemplu,  ondulatoare de păr, electrice şi 
neelectrice, altele decât ustensilele manuale, ace pentru ondularea părului, hârtie pentru 
ondularea părului. 
 

Această Clasă nu include, în special: 
 
- gene false (Cl. 3);  
- cârlige ca articole  mici din elemente metalice (Cl. 6),sau nemetalice (Cl. 20), cârlige pentru 
perdele (Cl. 20);    
- anumite tipuri speciale de ace, de exemplu, ace de tatuat (Cl. 8), ace pentru busolele 
topografice (Cl. 9), ace pentru scopuri medicale (Cl. 10), ace de pompe pentru umflarea 
mingilor de joacă (Cl. 28);; 
- ustensile de mână pentru on dularea părului, de exemplu, cleşti pentru ondulare, 
ondulatoare pentru gene (Cl. 8); 
- proteze capilare (Cl. 10); 
- pandantive bijuterii, pandantive pentru inele de chei sau lanţuri pentru brelocuri (Cl. 14); 
- anumite panglici și funde, de exemplu, panglici și funde din hțrtie, altele decât cele pentru  
mercerie sau pentru decorarea părului (Cl. 16), panglici pentru gimnastică ritmică (Cl. 28); 
- aţe şi fire pentru utilizare la produsele textile (Cl. 23). 
- pomi de Crăciun din material sintetic (Cl. 28). 
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Nr. Bază 

 
Indicaţie 

260128 Aplicaţii [mercerie] 

260059 Flori artificiale 

260061 Fructe artificiale 

260065 Ghirlande artificiale 

260129 Plante artificiale, altele decât pomii de Crăciun 

260135 Ghirlande artificiale pentru Crăciun 

260136 Ghirlande artificiale cu lumini pentru Crăciun 

260137 Coroane artificiale pentru Crăciun 

260138 Coroane artificiale cu lumini pentru Crăciun 

260101 Insigne pentru purtare, nu din metale preţioase 

260123 Mărgele, altele decât pentru confecţionarea bijuteriilor 

260031 Cleme pentru curele 

260006 Ace pentru maşina de cusut 
260074 Pene de păsări [accesorii de îmbrăcăminte] 

260048 Închizători pentru bluze / închizători pentru fixarea rochiei pe corp 

260124 Bobine pentru aţa de brodat sau lână [nu componente de maşini] 

260090 Ace de năvădit 
260114 Funde pentru păr 

260092 Cutii de ace 

260062 Şnururi 
260024 Brasarde / banderole de braţ [accesorii de îmbrăcăminte] 

260027 Broşe [accesorii de îmbrăcăminte] 

260097 Catarame [accesorii de îmbrăcăminte] 

260021 Nasturi* 
260133 Pandantive, altele decât cele pentru bijuterii, inele de chei sau lanţuri pentru 

brelocuri
260037 Găitane [pasmanterie] 

260046 Suporturi pentru gulere 

260112 Numere de concurs 

260047 Cordoane pentru îmbrăcăminte 

260096 Cordoane pentru ornamente 

260012 Fanoane pentru corsete / oase de balenă pentru corsete 

260051 Croşete / ace de croşetat 
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260007 Ace de stopat 
260020 Forme pentru cârpit 
260038 Articole decorative pentru păr 

260018 Borduri pentru îmbrăcăminte 

260095 Panglici elastice 

260028 Broderie / articole ornamentale [broderie] 

260132 Ace de brodat 
260131 Ace entomologice 

260023 Benzi elastice pentru susţinerea mânecilor 

260073 Ocheţi pentru îmbrăcăminte 

260014 Bărbi false 

260043 Păr fals 

260056 Tivuri false 

260072 Mustăţi false 

260010 Închizători pentru îmbrăcăminte 

260026 Închizători pentru portjartiere / închizători pentru bretele 

260082 Pene [accesorii de îmbrăcăminte] 

260057 Festoane [broderie] 

260066 Volănaşe [dantelărie] 

260086 Volănaşe pentru îmbrăcăminte 

260060 Franjuri 
260094 Broderie cu fir de aur 
260070 Mercerie [articole necesare în croitorie]*, cu excepţia aţelor 

260076 Panglici de mercerie 

260142 Funde de mercerie 

260013 Elastice de păr 
260015 Agrafe de păr / ace de păr 
260039 Ace pentru ondularea părului 
260040 Agrafe de păr / clame de păr 
260041 Ace de păr 
260042 Plase pentru păr 
260115 Căşti pentru vopsirea părului 
260121 Hârtie pentru ondularea părului 
260125 Extensii de păr 
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260127 Ondulatoare de păr, electrice şi neelectrice, altele decât ustensilele manuale 

260016 Ornamente pentru pălării 
260139 Benzi pentru pălării 
260081 Petice termoadezive pentru repararea articolelor textile 

260111 Petice termoadezive pentru decorarea articolelor textile [mercerie] 

260116 Benzi de prindere cu scai şi puf 

260052 Copci [mercerie] 

260098 Copci pentru corsete 

260126 Păr uman 

260009 Andrele 

260019 Dantelă pentru borduri 

260068 Ornamente din dantelă / pasmanterie 

260069 Litere pentru marcarea lenjeriilor 

260071 Paiete strălucitoare 

260032 Monograme pentru marcarea lenjeriilor / numere sau litere pentru marcarea 
lenjeriilor 

260078 Perne pentru ace 

260091 Truse de ace 

260134 Dispozitive de introdus aţa în ac 

260002 Ace* 

260005 Ace pentru maşinile de pieptănat lâna 

260045 Numerale pentru marcarea lenjeriilor 

260113 Insigne ornamentale [nasturi] 

260011 Pene de struţ [accesorii de îmbrăcăminte] 

260080 Picou [margine de dantelă] 

260055 Perne pentru acele cu gămălie 

260100 Ace cu gămălie, altele decât bijuteriile 

260044 Şuviţe împletite / meşe de păr 
260117 Panglici pentru premii 
260140 Panglici pentru păr 

260141 Panglici şi funde, nu din hârtie, pentru împachetarea cadourilor 

260085 Rozete [mercerie] 

260122 Croşete pentru carpete 

260008 Ace pentru pielărie (şelărie) 
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260004 Ace de cusut 
260049 Cutii de cusut 
260050 Degetare pentru cusut 
260130 Seturi de cusut 
260001 Închizători de pantofi 
260033 Cârlige pentru pantofi 
260034 Şireturi pentru pantofi 
260035 Ornamente pentru pantofi 
260036 Ocheţi pentru pantofi 
260088 Catarame pentru pantofi 
260003 Ace de cizmărie 

260118 Pernuţe de umeri pentru îmbrăcăminte 

260058 Ace pentru confecţionarea plaselor de pescuit 

260093 Broderie cu fir de argint 
260084 Volane pentru fuste 

260022 Capse 

260077 Paiete pentru îmbrăcăminte 

260120 Benzi pentru rejansele de draperii 

260063 Ciucuri [mercerie] 

260083 Moţuri [pompoane] 

260089 Calote din păr 
260064 Ornamente pentru îmbrăcăminte 

260119 Cleme de pantaloni pentru ciclişti 

260079 Peruci 
260067 Şireturi de lână 

260099 Coroniţe din flori artificiale 

260053 Închizători cu fermoar / fermoare 

260087 Fermoare pentru genţi / închizători cu fermoar pentru genţi 
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Clasa 27 
 

Covoare, carpete, preşuri (covoraşe) şi protecţii pentru pardoseli, linoleumuri şi alte materiale 
pentru acoperirea pardoselilor existente; carpete agăţate pe pereţi (nu din materiale textile). 
 
Notă explicativă 

 
Clasa 27 include în principal produse destinate să acopere pardoselile şi pereţii construiţi 
anterior. 

 
Această Clasă include, în special: 
 
- covoare pentru automobile; 
- saltele ca învelitori de pardoseli, de exemplu, covoraşe de baie, covoraşe de intrare, saltele 
pentru gimnastică, saltele pentru yoga; 
- gazon artificial; 
- tapet, inclusiv tapetul din material textil. 

 
Această Clasă nu include, în special: 
 
- podele, pardoseli, dale metalice pentru pardoseală (Cl. 6) și nemetalice (Cl. 19), duşumele din 
lemn (Cl. 19); 
- covoare încălzite electric (Cl. 11); 
- geotextile (Cl. 19); 
- saltele pentru ţarcurile pentru copii (Cl. 20); 

   - carpete textile agăţate pe pereţi (Cl. 24). 
    
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

270003 Gazon artificial 
270001 Covoraşe de baie 

270015 Substrat de covor 
270010 Covoare pentru automobile / covoare pentru automobile 

270011 Covoare / carpete* 

270013 Carpete decorative agăţate pe pereţi, nu din material textil 

270008 Covoraşe de intrare 

270002 Învelitori de pardoseală 

270019 Protecţii pentru pardoseli, rezistente la foc, pentru şeminee şi grătare 

270004 Covoare pentru gimnastică / saltele pentru gimnastică 

270014 Linoleum 
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270006 Covoraşe / preşuri* 
270017 Covoare din frânghii împletite pentru pârtiile de schi 

270012 Covoare antiderapante 

270009 Covoare din stuf 
270018 Tapet din material textil 
270016 Învelitori de pardoseală din vinil 
270007 Tapet 
270020 Covoraşe pentru yoga 
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Clasa 28 
 

Jocuri, jucării şi obiecte de divertisment; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică şi de 
sport; decoraţiuni pentru pomul de 
Crăciun. 

 
Notă explicativă 

 
Clasa 28 include în principal jucării, aparate pentru jocuri, echipamente sportive, articole de 
noutate şi amuzament, precum şi articole pentru pomul de Crăciun. 

 
Această Clasă include, în special: 
- aparate de amuzament şi de joc, inclusiv manetele de comandă pentru acestea; 
- jucării cu caracter de noutate pentru a face glume şi pentru petreceri, de exemplu, măşti de 
carnaval, pălării de petrecere d in hârtie, confeti, tuburi cu confeti şi pocnitori cu surprize 
specifice Crăciunului; 
- instrumente de vânătoare şi de pescuit, de exemplu, undiţe de pescuit, mincioguri pentru 
pescarii cu undiţa, momeli, fluiere pentru vânătoare; 
- echipamente pentru diverse sporturi şi jocuri. 

 
Această Clasă nu include, în special: 
 
- lumânări pentru pomul de Crăciun (Cl. 4), instalaţii electrice pentru pomul de Crăciun (Cl. 
11), decoraţiuni de cofetărie şi din ciocolată (Cl. 30); 
- echipament de scufundare (Cl. 9); 
- jucării sexuale şi păpuşi pentru sex (Cl. 10); 
- îmbrăcăminte pentru gimnastică şi sporturi (Cl. 25); 
- anumite articole sportive şi de gimnastică, de exemplu, căşti de protecţie, ochelari de 
protecţie şi protecţii dentare pentru sporturi (Cl. 9), arme de tir sportiv (Cl. 13), covoare de 
gimnastică (Cl. 27), precum şi anumite echipamente de vânătoare şi de pescuit, de exemplu, 
cuţite de vânătoare, harpoane (Cl. 8), arme de vânătoare (Cl. 13), plase de pescuit (Cl. 22), 
care sunt clasificate în conformitate cu alt scop sau destinaţie. 

 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

280189 Aparate de amuzament, automate şi acţionate cu fise 

280216 Dispozitive pentru jocuri video arcade 

280008 Articole pentru tras cu arcul 
280002 Momeală artificială pentru pescuit 

280096 Zăpadă artificială pentru pomii de Crăciun 

280201 Blocatoare pentru urcarea pe coardă [echipamente pentru alpinism] 
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280234 Saltea de joacă pentru bebeluşi 
280114 Jocuri de table 

280166 Genţi special concepute pentru schiuri şi plăci de surf 

280220 Tunuri de aruncat mingi 
280011 Mingi pentru jocuri 

280075 Haltere 

280141 Mănuşi de baseball 
280015 Mănuşi de baseball/cricket [accesorii pentru jocuri] 

280039 Clopoţei pentru pomul de Crăciun 

280013 Margini elastice pentru masa de biliard 

280019 Bile de biliard 

280021 Instrumente de marcare pentru repoziţionarea bilei pe masa de billiard 

280121 Tacuri de biliard 

280122 Vârfuri pentru tacurile de biliard 

280123 Mese de biliard 

280178 Carduri de bingo 

280154 Indicatoare de tragere/muşcătură [unelte de pescuit] 

280155 Senzori de tragere/muşcătură [unelte de pescuit] 

280001 Camere de mingi pentru jocuri 

280156 Jocuri pe tablă 

280026 Sănii bob 

280044 Aparate pentru culturism / aparate pentru antrenarea musculaturii corpului 

280177 Plăci pentru bodyboarding 

280031 Aparate şi maşini de bowling 

280007 Arcuri pentru tragere 

280032 Mănuşi de box 

280025 Blocuri de construcţie [jucării] 

280041 Jocuri de construcţie 

280165 Plase pentru fluturi 
280195 Paravane de camuflaj [articole sportive] 

280029 Suporturi de lumânări pentru pomii de Crăciun 

280003 Capse pentru pistoale [jucării] 

280090 Măşti  de carnaval 
280020 Cretă pentru tacurile de biliard 
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280055 Jocuri de şah 

280056 Table de şah 

280051 Extensoare pentru piept [aparate de exerciţii] / aparate de exerciţii [extensoare] 

280206 Jetoane pentru jocurile de noroc 

280006 Pomi de Crăciun din material sintetic 

280027 Pocnitori cu surprize specifice Crăciunului [noutăţi pentru petrecere] 

280120 Suporturi pentru pomii de Crăciun 

280080 Aruncătoare de talere din argilă 

280101 Talere din argilă [ţinte] 

280142 Hamuri pentru alpinişti 
280124 Mese de biliard acţionate cu fise 

280192 Confeti 
280105 Truse de magie 

280217 Manete de comandă pentru consolele de jocuri 

280224 Manete de comandă pentru jucării 

280040 Numărători [discuri] pentru jocuri 

280094 Coşuri de prins peşte [capcane de pescuit] 

280047 Genţi de cricket 
280074 Pahare pentru zaruri 

280067 Darts 

280082 Momeli pentru vânătoare sau pescuit / nade pentru vânătoare sau pescuit 

280050 Zaruri 
280052 Discuri pentru sporturi 

280179 Unelte pentru refacerea gazonului [accesorii de golf] / unelte pentru remedierea 
găurilor din gazon [accesorii de golf] 

280088 Păpuşi 
280016 Biberoane pentru păpuşi 
280085 Paturi pentru păpuşi 
280086 Case de păpuşi 
280103 Îmbrăcăminte pentru păpuşi 
280104 Camere de păpuşi 
280054 Domino 

280057 Table de dame 

280049 Dame [jocuri] 
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280230 Drone [jucării] 

280221 Gantere 

280009 Canturi de schiuri 
280143 Protecţii pentru cot [articole sportive] 

280193 Ţinte electronice 

280157 Carusele pentru parcurile de distracţii 
280130 Arme pentru scrimă 

280131 Măşti de scrimă 

280132 Mănuşi speciale pentru scrimă 

280076 Cârlige pentru peşte 

280083 Instrumente de pescuit 
280084 Linii (fire) de pescuit 
280093 Labe de înot / mănuşi de înot [înotătoare] 

280069 Plute de pescuit 

280158 Discuri zburătoare [jucării] 

280070 Mese de fotbal 
280079 Jocuri* 
280128 Aparate pentru jocuri 
280202 Aparate pentru jocurile de noroc 

280072 Mănuşi pentru jocuri 
280034 Crose de golf 
280061 Saci de golf, cu sau fără roţi 

280153 Mănuşi de golf 
280225 Cărucioare de golf / cărucioare pentru sacii de golf 
280033 Corzi pentru rachete 

280107 Gută pentru pescuit 

280129 Aparate de gimnastică 

280227 Giroscoape şi stabilizatoare de zbor pentru modelele de aeronave 

280127 Deltaplane 

280167 Hamuri pentru plăcile de windsurf cu velă 

280071 Arbalete [articole sportive] 

280048 Crose de hochei 
280159 Jocuri cu potcoave 
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280180 Fluiere pentru vânătoare 

280099 Patine de gheaţă 

280182 Patine cu rotile în linie 

280168 Puzzle-uri 
280228 Manşe de comandă pentru jocurile video 

280190 Caleidoscoape 

280037 Mosoare pentru zmeie 

280036 Zmeie 

280144 Protecţii pentru genunchi  [articole sportive] 

280060 Mincioguri pentru pescarii cu undiţa 

280160 Mah-jong 

280023 Bile de sticlă pentru jocuri 

280222 Măşti [obiecte de divertisment] 

280169 Catarge plăcile de windsurf cu velă 

280223 Păpuşi Matrioska 

280196 Suspensoare de sport pentru bărbaţi [articole sportive] 

280232 Ace de pompe pentru umflarea mingilor de joacă 

280064 Plase pentru sporturi 

280045 Jucării cu caracter de noutate pentru petreceri 

280062 Jucării cu caracter de noutate pentru a face glume 

280119 Ornamente pentru pomii de Crăciun, cu excepţia articolelor de iluminat şi produselor
de cofetărie 

280199 Pachinko 

280226 Plăci de padelă 

280170 Pistoale cu bile umplute cu vopsea (pistoale de paintball) [articole sportive] 

280171 Bile umplute cu vopsea [muniţie pentru pistoalele de paintball] [articole sportive] 
280204 Pălării din hârtie pentru petreceri 

280146 Parapante 

280078 Jocuri de societate 

280240 Tuburi de confeti pentru petreceri [articole cu caractere de noutate pentru petreceri]
280118 Capse cu percuţie [jucării] 

280043 Aparate pentru exerciţii fizice 
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280183 Piñatas 

280012 Baloane pentru joacă 

280030 Mingi/bile de joacă 

280191 Cărţi de joc 

280161 Jucării de pluş 

280235 Jucării de pluş cu păturică ataşată 

280210 Prăjini pentru sărituri cu prăjina 

280215 Jocuri portabile cu ecrane cu cristale lichide 

280243 Jocuri portabile şi jucării cu funcţii de telecomunicaţii integrate 

280147 Căptuşeli de protecţie [părţi din costumele de sport] 

280229 Folii de protecţie adaptate pentru ecrane pentru jocurile portabile 

280233 Pompe special adaptate pentru utilizare cu mingile/bilele de joacă 

280184 Saci de box 

280087 Păpuşi marionete 

280097 Quoits 

280081 Rachete / bâte pentru jocuri 

280077 Zornăitoare [obiecte de divertisment] 

280092 Mosoare pentru pescuit 

280185 Vehicule de jucărie cu telecomandă 

280239 Panglici pentru gimnastică ritmică 

280005 Jocuri cu inele 

280014 Căluţi balansoar 
280035 Undiţe de pescuit 

280098 Patine cu rotile 

280059 Rulouri pentru bicicletele staţionare de antrenament 

280186 Colofoniu utilizat de atleţi 

280181 Roţi de ruletă 

280126 Plăci cu velă pentru windsurf 
280091 Machete de vehicule la scară 

280198 Seturi de machete la scară [jucării] 

280194 Momeli cu miros pentru vânătoare sau pescuit 
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280115 Scutere [jucării] 

280207 Lozuri răzuibile pentru jocurile de tip loterie 

280100 Piei de focă [învelitori pentru schiuri] 

280046 Apărători de tibie [articole sportive] 

280116 Fluturaşi (de badminton) 

280148 Skateboard-uri 
280028 Ghete de patinaj cu lame ataşate 

280066 Legături pentru schiuri 
280110 Schiuri 
280022 Popice 

280106 Popice [jocuri] 

280113 Praştii [articole sportive] 

280149 Topogane [obiecte de divertisment] 

280188 Praştii [articole sportive] 

280203 Automate [maşini de jocuri] 

280175 Globuri de zăpadă 

280197 Snowboard-uri 
280187 Rachete de zapadă 

280162 Bule de săpun [jucării] 

280109 Protecţii pentru tălpile clăparilor pentru mersul pe jos 

280112 Titirezi [jucării] 

280150 Trambuline [articole sportive] 

280174 Blocuri de start pentru sporturi 

280017 Biciclete staţionare de antrenament 

280042 Corzi pentru rachete 

280208 Jucării umplute 

280125 Schiuri nautice 

280172 Legături pentru placa de surf 
280102 Plăci de surf 
280095 Piscine [articole de joacă] 

280205 Plăci de înot 
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280212 Centuri de înot 
280213 Veste de înot 
280238 Saltele gonflabile pentru piscine 

280010 Leagăne 

280111 Mese de tenis de masă 

280038 Ţinte pentru tragere 

280151 Ursuleţi de pluş 

280065 Plase de tenis 

280173 Tunuri pentru mingile de tenis 

280089 Măşti de teatru 

280058 Pistoale de jucărie 

280117 Pistoale cu aer de jucărie 

280145 Jucării carusel pentru pătuţuri 

280163 Maşini de jucărie 

280218 Machete de jucărie 

280219 Figurine de jucărie 

280231 Roboţi de jucărie 

280237 Jucării care imită articolele cosmetice 

280241 Jucării din plastilină inteligentă 

280242 Jucării din aluat de modelare 

280004 Jucării pentru animalele de companie 

280024 Jucării * 
280209 Trambuline 

280236 Triciclete pentru copii [jucării] 

280164 Bastoane de învârtit 
280214 Maşini pentru jocuri video 

280211 Aripioare de înot 
280152 Schiuri de apă 

280176 Curele pentru ridicarea greutăţilor [articole sportive] 
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Clasa 29 
 

Carne, peşte, păsări de curte şi vânat; extracte din carne; fructe şi legume conservate, 
congelate, uscate şi coapte; jeleuri, gemuri, compoturi; ouă; lapte, brânză, unt, iaurt şi alte 
produse lactate; uleiuri şi grăsimi alimentare. 
 

 
Notă explicativă 

 
Clasa 29 include în principal produse alimentare de origine animală, precum şi legume şi alte 
produse comestibile horticole care sunt pregătite sau conservate pentru consum 

 
Această Clasă include, în special: 
 
 - alimente pe bază de - carne, -pește, -fructe sau –legume; 
 - insecte comestibile;- băuturi din lapte cu conţinut predominant de lapte; 
 - substituenţi de lapte, de exemplu, lapte de migdale, lapte de nucă de cocos, lapte de arahide, 
lapte  de  orez, lapte de soia; 
 - ciuperci conservate; 
 - boabe și nuci preparate pentru consumul uman;- seminţe pregătite pentru consum uman, 
care nu  sunt condimente sau arome. 

 
Această Clasă nu include, în 

special: 
 

- uleiuri și grăsimi, altele decât cele pentru consum, de exemplu, uleiuri esențial (Cl. 3),ulei 
industrial (Cl. 4), ulei de ricin pentru scopuri medicale (Cl. 5); 
- alimente pentru bebeluşi (Cl. 5); 
- alimente dietetice şi substanţe adaptate pentru uz medical (Cl. 5); 
- suplimente dietetice (Cl. 5); 
- sosuri pentru salate (Cl. 30); 
- seminţe procesate pentru a fi utilizate ca şi condimente (Cl. 30); 
- nuci învelite în ciocolată (Cl. 30); 
- fructe, legume, nuci și semințe proaspete și neprocesate (Cl. 31); 
- hrană pentru animale (Cl. 31); 
- animale vii (Cl. 31); 
- seminţe pentru plantare (Cl. 31). 
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Nr. Bază 

 
Indicaţie 

290165 Ajvar [pastă de ardei conservată] 

290001 Albumină pentru uz culinar 

290174 Lapte de albumină / proteine din lapte 

290116 Alginaţi pentru uz culinar 

290188 Lapte de migdale pentru uz culinar 

290218 Lapte de migdale 

290224 Băuturi pe bază de lapte de migdale 

290117 Migdale, măcinate 

290172 Aloe vera preparată pentru consum uman 

290006 Anşoa, nu viu 

290081 Măduvă de animale alimentară 

290155 Piure de mere 

290191 Aranjamente din fructe procesate 

290190 Anghinare, conservată 

290186 Pastă de pătlăgele vinete / pastă de vinete 

290076 Bacon (slănină) 

290123 Fasole, conservată 

290198 Fructe de pădure, conservate 

290143 Cuiburi de păsări comestibile 

290013 Caltaboş cu sânge / cârnaţi cu sânge 

290092 Ulei de oase, comestibil 

290015 Preparate pentru fabricarea bulionului 
290014 Fiertură / bulion 

290023 Concentrate de fiertură / concentrate de bulion 

290194 Bulgogi [fel de mâncare coreean din carne de vită] 

290008 Unt 
290011 Cremă de unt 
290195 Nuci glasate 

290016 Caviar 
290018 Mezeluri 
290034 Brânză 

290132 Scoici, nu vii 
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290009 Unt de cacao alimentar 

290010 Unt de nucă de cocos 

290021 Nucă de cocos, deshidratată 

290121 Grăsime din nucă de cocos 

290122 Ulei de nucă de cocos alimentar 

290220 Lapte de nucă de cocos 

290221 Lapte de nucă de cocos pentru uz culinar 

290222 Băuturi pe bază de lapte de nucă de cocos 

290179 Computuri 
290180 Lapte condensat 
290215 Crenvurşti prăjiţi în aluat pe băţ (Corn dogs) 

290228 Chiftele din brânză de vaci 
290156 Compot de merişoare 

290040 Raci, nu vii 

290033 Smântână [produse lactate] 

290036 Crochete 

290037 Crustacee, nu vii 

290035 Fructe cristalizate / fructe glazurate 

290161 Lapte bătut 
290038 Curmale 

290086 Ouă* 

290209 Escamoles [larve de furnici comestibile, pregătite] 

290207 Ulei de măsline extra virgin alimentar 

290201 Falafel 
290054 Amestecuri cu conţinut de grăsimi pentru feliile de pâine 

290005 Grăsimi comestibile 

290053 Substanţe grase pentru fabricarea grăsimilor comestibile 

290041 Fileuri de peşte 

290047 Peşte, nu viu 

290136 Peşte, conservat 

290144 Peşte, la conservă 

290145 Hrană pentru peşti pentru consum uman 

290167 Spumă de peşte 

290170 Icre de peşte, preparate 
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290125 Produse alimentare pe bază de peşte 

290196 Nuci condimentate 

290203 Carne uscată prin îngheţare / carne liofilizată 

290206 Legume uscate prin îngheţare / legume liofilizate 

290017 Fructe, conservate 

290043 Fructe, înăbuşite 

290044 Jeleuri de fructe 

290045 Pulpă de fructe 

290104 Salate de fructe 

290115 Coajă de fructe 

290131 Chipsuri din fructe 

290133 Fructe conservate în alcool 

290160 Gustări pe bază de fructe 

290025 Fructe congelate 

290146 Fructe, la conservă 

290208 Galbi [fel de mâncare bazat pe carne la grătar] 

290050 Vânat, nu viu 

290173 Usturoi conservat 

290003 Gelatină* 

290028 Castraveciori 
290051 Gem de ghimbir 
290199 Guacamole [piure de avocado] 

290063 Şuncă 

290197 Alune, preparate 

290055 Heringi, nu vii 

290214 Crevurşti pentru hot dog 

290158 Humus [pastă de năut] 

290210 Insecte comestibile, nu vii 

290062 Gelatină alimentară 

290024 Gemuri 
290048 Jeleuri alimentare 

290070 Chefir [băutură din lapte] 

290162 Kimchi [fel de mâncare pe bază de legume fermentate] 

290227 Klipfish [cod sărat şi uscat] 
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290071 Lapte de iapă fermentat [băutură din lapte] / cumâs [băutură din lapte] 

290103 Untură 

290159 Alge de mare, conservate 

290177 Lecitină pentru uz culinar 

290202 Suc de lămâie pentru uz culinar 

290077 Linte, conservată 

290175 Ulei alimentar din seminţe de in 

290088 Pate de ficat / pastă de ficat 
290124 Ficat 
290057 Homari, nu vii 

290176 Chipsuri de cartofi cu conţinut scăzut de grăsimi 
290058 Ulei de porumb alimentar 

290078 Margarină 

290079 Marmeladă 

290046 Carne 

290049 Piftie din carne 

290068 Extracte din carne 

290137 Carne, conservată 

290147 Carne, la conservă 

290039 Lapte 

290072 Băuturi din lapte, cu conţinut predominant de lapte 

290074 Produse din lapte 

290164 Băutură din lapte şi fructe (milk shake) 

290178 Fermenţi din lapte pentru uz culinar 

290217 Substituenţi de lapte 

290120 Ciuperci, conservate 

290083 Midii, nu vii 

290168 Lichior de ouă non-alcoolic 

290212 Paste de întins pe pâine pe bază de nuci 
290085 Nuci, preparate 

290204 Lapte de ovăz 

290032 Uleiuri alimentare 

290091 Ulei de măsline alimentar 

290090 Măsline, conservate 
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290200 Inele de ceapă 

290089 Ceapă, conservată 

290061 Stridii, nu vii 

290059 Ulei din sâmburi de palmier alimentar 

290084 Ulei de palmier alimentar 
290007 Unt de arahide 

290187 Lapte de arahide pentru uz culinar 

290219 Lapte de arahide 

290225 Băuturi pe bază de lapte de arahide 

290118 Arahide, preparate 

290096 Mazăre, conservată 

290093 Pectină pentru uz culinar 

290095 Murături 
290134 Polen preparat ca produs alimentar 

290142 Porc 

290019 Chipsuri de cartofi 
290148 Chiftele din cartofi 
290154 Fulgi de cartofi 
290213 Găluşte pe bază de cartofi 
290114 Păsări de curte, nu vii 

290087 Pudră de ouă 

290192 Lapte praf* 
290135 Creveţi, nu vii 

290229 Pastă de fructe presate 

290183 Prostokvasha [lapte acru] 

290027 Stafide 

290022 Ulei de rapiţă alimentar 

290042 Cheag 

290189 Lapte de orez 

290223 Lapte de orez pentru uz culinar 

290182 Ryazhenka [lapte fermentat copt] 

290107 Somon, nu viu 

290098 Cărnuri sărate 

290149 Peşte sărat 
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290106 Sardine, nu vii 

290020 Varză murată 

290226 Învelişuri pentru cârnaţi, naturale sau artificiale 

290097 Cârnaţi 
290153 Cârnaţi în aluat 

290150 Castraveţi de mare, nu vii 

290002 Extracte din alge de mare alimentare 

290171 Seminţe, preparate* 

290060 Ulei de susan alimentar 

290082 Moluşte, nu vii 

290138 Creveţi, nu vii 

290151 Viermi de mătase în stadiu de crisalidă pentru consum uman 

290181 Smetana [smântână] 

290139 Ouă de melci pentru consum 

290099 Preparate pentru supă 

290026 Supe 

290052 Boabe de soia, conservate, alimentare 

290163 Lapte de soia 

290216 Ulei alimentar din boabe de soia 

290231 Pateuri/turtiţe din soia 

290075 Languste, nu vii 

290108 Seu alimentar 

290111 Ulei alimentar de floarea soarelui 
290166 Seminţe de floarea soarelui, preparate 

290211 Porumb dulce, procesat 

290157 Tahini [pastă din seminţe de susan] 

290140 Tofu 

290232 Pateuri/ turtiţe din tofu 

290101 Piure de tomate 

290110 Suc de tomate pentru gătit 

290184 Pastă de tomate 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 29 - Pagina 261

 

 

 
 

290112 Burtă 

290113 Trufe, conservate 

290109 Ton, nu viu 

290066 Preparate pentru supa vegetală 

290067 Sucuri vegetale pentru gătit 

290102 Salate vegetale 

290169 Spume vegetale 

290185 Pastă vegetală de dovlecel 

290205 Cremă pe bază de legume 

290029 Legume, conservate 

290030 Legume, gătite 

290031 Legume, uscate 

290152 Legume, la conservă 

290073 Zer 
290141 Frişcă 

290012 Albuş de ou 

290193 Yakitori 
290065 Iaurt 
290064 Gălbenuş de ou 

290230 Yuba [piele de tofu] 
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Clasa 30 
 
Cafea, ceai, cacao şi cafea artificială; orez, paste şi tăiţei; tapioca şi sago; făină şi preparate din 
cereale; pâine, produse de patiserie şi produse de cofetărie; ciocolată; îngheţată, şerbeturi şi alte 
glazuri comestibile; zahăr, miere, melasă; drojdie, praf de copt; sare, condimente, mirodenii, ierburi 
conservate; muştar; oţet, sosuri şi alte condimente; gheaţă (apă îngheţată).  
 

Notă explicativă 
 

Clasa 30 include în principal produse alimentare de origine vegetală, cu excepția fuctelor 
și a legumelor, preparate sau conservate pentru consum, precum şi arome destinate 
îmbunătăţirii gustului alimentelor. 

 
Această Clasă include, în special: 

- băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai; 
- cereale preparate pentru consum uman de examplu, fulgi de ovăz, fulgi de porumb, orz 
decorticat, bulgur, musli; 
- pizza, plăcinte, sandvișuri; 
- nuci învelite în ciocolată; 
- arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi. 

 
Această Clasă nu include, în special: 

 
- sare  pentru scopuri industriale (Cl. 1); 
- arome alimentare ca uleiuri esențiale (Cl. 3); 
- ceaiuri medicinale şi alimente dietetice şi substanţe adaptate pentru uz medical (Cl. 5); 
- alimente pentru bebeluşi (Cl. 5); 
- suplimente dietetice (Cl. 5); 
- drojdie pentru scopuri farmaceutice (Cl. 5), drojdie pentru consumul de către animale (Cl. 
31); 
- băuturi din lapte cu aromă de cafea, cacao, ciocolata sau ceai (Cl. 29); 
- supe, bulioane (Cl. 29); 
- cereale brute (Cl. 31); 
- ierburi proaspete (Cl. 31); 
- hrană pentru animale (Cl. 31). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

300244 Sirop de agave [îndulcitor natural] 

300056 Ienibahar 
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300004 Pastă de migdale 

300138 Produse de cofetărie cu migdale 

300006 Anason 

300263 Sos de mere [condiment] 

300011 Preparate aromatice alimentare 

300152 Cafea artificială 

300199 Praf de copt 
300200 Sodă alimentară [bicarbonat de sodiu pentru gătit] / bicarbonat de sodiu pentru 

gătit [sodă alimentară] 

300231 Baozi [chifle umplute] 

300061 Făină de orz 
 

300236 
Amestecuri de aluat pentru okonomiyaki [clătite japoneze foarte gustoase] 

300058 Făină de fasole 

300148 Oţet din bere 

300250 Bibimbap [orez amestecat cu legume şi carne de vită] 

300074 Agenţi de legare pentru îngheţată 

300016 Biscuiţi / fursecuri 
300093 Pâine* 

300110 Chifle de pâine 

300189 Pâine firimituri (pesmet) 

300260 Hrişcă, procesată 

300261 Făină de hrişcă 

300259 Bulgur 
300023 Chifle dulci 
300237 Burritos 

300071 Pudră de tort 
300072 Cocă de tort / aluat de tort 
300203 Glazură de tort [glazurare] 

300029 Torturi/prăjituri 
300153 Bomboane* 

300226 Bomboane de decor pentru torturi 

300031 Capere 

300032 Caramele [bomboane] 

300123 Sare cu ţelină 
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300034 Preparate din cereale 

300218 Batoane de cereale 

300195 Gustări pe bază de cereale 

300248 Băuturi pe bază de muşeţel 
300208 Sandvişuri  cu brânză [sandvişuri] 

300035 Gumă de mestecat * 
300272 Gumă de mestecat pentru împrospătarea respiraţiei 

300036 Cicoare [substituent pentru cafea] 

300161 Chipsuri [produse din cereale] 

300038 Ciocolată 

300085 Băuturi din ciocolată cu lapte 

300204 Spume de ciocolată 

300225 Decoraţiuni din ciocolată pentru torturi 

300242 Paste de ciocolată cu nuci de întins pe pâine 

300151 Băuturi pe bază de ciocolată 

300241 Paste de întins pe pâine pe bază de ciocolată 

300227 Nuci învelite în ciocolată 

300162 Chow-chow [condiment] 

300182 Chutney [condiment] 

300030 Scorţişoară [mirodenie] 

300040 Cuişoare [mirodenii] 

300024 Cacao 

300083 Băuturi din cacao cu lapte 

300150 Băuturi pe bază de cacao 

300010 Arome de cafea 

300026 Cafea 

300084 Băuturi din cafea cu lapte 

300149 Băuturi pe bază de cafea 

300041 Condimente 

300008 Produse de cofetărie pentru decorarea pomilor de Crăciun 

300042 Produse de cofetărie / produse de cofetărie cu zahar 
300049 Sare pentru gătit 
300043 Fulgi de porumb 

300059 Făină de porumb / făină nerafinată de porumb 
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300091 Porumb, măcinat 

300092 Porumb, copt 

300163 Cuşcuş [griş] 

300174 Biscuiţi săraţi şi uscaţi (crackers) 
300262 Sos de merişoare [condiment] 

300215 Cremă de tartru de uz culinar 

300264 Crutoane 

300105 Orz măcinat 
300142 Ovăz măcinat 
300033 Curry [mirodenie] 

300175 Cremă din ouă şi lapte 

300205 Spume pentru desert [produse de cofetărie] 

300220 Aluat 
300188 Sosuri pentru salată 

300249 Dulce de leche (dulceaţă de lapte) 

300048 Esenţe pentru produsele alimentare, cu excepţia esenţelor eterice şi a uleiurilor 
esenţiale 

300066 Fermenţi pentru paste 

300070 Arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru torturi/prăjituri 
300141 Arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru băuturi 

300243 Colţunaşi pe bază de făină 

300221 Flori sau frunze folosite ca substituenţi pentru ceai 

300067 Fondante [produse de cofetărie ] 

300140 Arome alimentare, altele decât uleiurile esenţiale 
 

300246 
Feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având ca principal ingredient orezul / 
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal ingredient orezul 

 
300247 

Feluri de mâncare uscate prin îngheţare, având ca principal ingredient pastele / 
feluri de mâncare liofilizate, având ca principal ingredient pastele 

300176 Jeleuri de fructe [produse de cofetărie ] 

300206 Coulis de fructe [sosuri] 

300201 Ierburi de grădină, conservate [asezonare] 

300238 Gimbap [fel de mâncare coreean cu orez] 

300073 Ghimbir [mirodenie] 

300055 Turtă dulce 

300077 Glucoză pentru uz culinar 
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300078 Gluten preparat ca produs alimentar 

300216 Aditivi pe bază de gluten pentru uz culinar 

300096 Golden syrup (sirop auriu) 

300080 Şroturi pentru consum uman 

300191 Halva 

300210 Glazură pentru şuncă 

300214 Batoane de cereale bogate în proteine 

300197 Hominy (boabe de porumb uscate şi tratate) 

300198 Făină din boabe de porumb uscate şi tratate (hominy) 

300098 Miere 

300253 Sandvişuri de hot dog 

300100 Orz decorticat 
300143 Ovăz decorticat 
300046 Îngheţată 

300075 Gheaţă, naturala sau artificială 

300076 Gheaţă pentru băuturile răcoritoare 

300254 Cuburi de gheaţă 

300186 Ceai cu gheaţă 

300136 Gheaţă comestibilă 

300009 Infuzii, nu cele medicinale 

300252 Orez instant 
300233 Jiaozi [găluşte umplute] 

300082 Ketchup [sos] 

300269 Kimchijeon [clătite din legume fermentate] 

300086 Ferment 
300212 Seminţe de in pentru uz culinar [asezonare] 

300118 Lemn dulce [produse de cofetărie ] 

300265 Lomper [lipie pe bază de cartofi] 

300107 Dropsuri [produse de cofetărie ] / pastile [produse de cofetărie ] 

300090 Macaroane 

300089 Pricomigdale (macaroons) [produse de patiserie] 

300017 Biscuiţi cu malţ 
300164 Extract de malţ alimentar 

300165 Malţ pentru consum uman 
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300094 Maltoză 
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300207 Marinate 

300039 Marţipan 

300172 Maioneză 

300057 Făină nerafinată* / făină * 
300133 Plăcinte cu carne 

300135 Agenţi de frăgezire a cărnii, pentru uz casnic 

300193 Sosuri pentru carne 

300230 Usturoi mărunţit [condiment] 

300097 Mentă pentru produse de cofetărie 

300271 Mentă pentru împrospătarea respiraţiei 

300245 Glazură oglindă 

300095 Melasă alimentară 

300177 Musli 
300060 Făină de muştar 
300101 Muştar 
300053 Îndulcitori naturali 
300202 Mâncăruri preparate pe bază de tăiţei 
300103 Tăiţei / fidea sub formă de panglică 

300229 Făini de nuci 
300102 Nucşoară 

300145 Făină de ovăz 

300144 Alimente pe bază de ovăz 

300146 Terci de ovăz 

300235 Okonomiyaki [clătite japoneze delicioase] 

300251 Onigiri [bile de orez] 

300219 Zahăr de palmier 
300047 Clătite 

300239 Hârtie comestibilă 

300003 Paste 

300217 Sos pentru paste 

300267 Pastila [produse de cofetărie ] 
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300108 Produse de patiserie 

300222 Aluat de patiserie 

300134 Pâtés en croûte (plăcinte) 

300139 Produse de cofetărie cu arahide 

300224 Pelmeni [găluşte umplute cu carne] 

300113 Piper 
300019 Bomboane metolate 

300111 Boia [asezonare] 

300209 Pesto [sos] 

300109 Biscuiţi petit-beurre 

300068 Petits fours [prăjiturele] 

300257 Piccalilli 
300104 Plăcinte 

300112 Pizza 

300044 Floricele de porumb 

300114 Făină de cartofi* 
300137 Pudre pentru fabricarea îngheţatei 

300116 Praline 

300166 Propolis* / clei de albine* 

300115 Budinci 
300192 Quiche (tartă) 

300258 Quinoa, procesată 

300234 Ramen [fel de mâncare japonez pe bază de tăiţei] 

300117 Ravioli 
300167 Relish [condiment] 

300119 Orez 

300178 Prăjituri de orez 

300228 Budincă de orez 

300232 Pastă de orez pentru uz culinar 

300240 Hârtie de orez comestibilă 

300196 Gustări pe bază de orez 
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300168 Lăptişor de matcă * 
300015 Pesmeţi 
300120 Şofran [asezonare] 

300121 Sago 

300014 Sare pentru conservarea alimentelor 

300106 Sandvişuri 
300122 Sosuri [condimente] 

300088 Agenţi de legare pentru cârnaţi 
300169 Apă de mare pentru gătit 

300012 Produse de asezonare 

300002 Algă marină [condiment] 

300255 Seminţe procesate folosite pentru asezonare 

300124 Griş 

300268 Senbei [biscuiţi săraţi şi uscaţi din orez] 

300256 Seminţe de susan [produse de asezoanre] 

300270 Fulgi de gheaţă cu fasole roşie îndulcită 

300125 Şerbeturi [îngheţate] / sorbeturi [îngheţate] 

300274 Tăiţei soba 

300062 Făină de soia 

300179 Sos de soia 

300194 Pastă din boabe de soia [condiment] / miso (pastă din boabe de soia fermentate) 

300126 Spaghete 

300054 Mirodenii 
300183 Pacheţele de primăvară 

300007 Seminţe de anason stelat 
300065 Amidon alimentar 

300147 Băţ de lemn dulce [produse de cofetărie ] 

300045 Preparate pentru întărirea frişcăi 

300069 Zahăr* 
300170 Sushi 
300020 Dulciuri [bomboane] 
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300190 Tabbouleh (salată libaneză) 

300184 Tacos 

300127 Tapioca 

300128 Făină de tapioca* 

300129 Tarte 

300037 Ceai* 
300187 Băuturi pe bază de ceai 
300050 Agenţi de îngroşare pentru gătirea alimentelor 

300171 Sos de roşii 
300185 Tortillas 

300051 Turmeric* 

300273 Tăiţei udon 

300013 Pâine nedospită 

300027 Cafea neprăjită 

300130 Arome de vanilie pentru uz culinar 

300131 Vanilină [substituent pentru vanilie] 

300223 Vareniki [găluşte umplute] 

300028 Preparate vegetale folosite ca substituenţi pentru cafea 

300132 Fidea [tăiţei] 

300081 Oţet 
300022 Vafe belgiene 

300063 Făină de grâu 

300213 Germeni de grâu pentru consum uman 

300087 Drojdie* 

300181 Iaurt îngheţat [produse de cofetărie îngheţate] 

300266 Zefir [produse de cofetărie ] 
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Clasa 31 
 

Produse agricole, de acvacultură, horticole şi forestiere brute şi neprocesate; grăunţe şi 
seminţe brute şi neprocesate; fructe şi legume proaspete, ierburi proaspete; plante şi flori 
naturale; bulbi, puieţi şi seminţe pentru plantare; animale vii; hrană şi băuturi pentru animale; 
malţ. 

 
Notă explicativa 

 
 

Clasa 31 include în principal produsele crescute în pământ şi în apă care nu au fost supuse 
nici unei forme de pregătire pentru consum, animale şi plante vii, precum şi hrană pentru 
animale. 

 
Această Clasă include, în 
special: 

- cereale neprocesate; 
- fructe şi legume proaspete, chiar şi după spălare sau ceruire; 
- reziduuri de plante; 
- alge neprocesate; 
- lemn brut; 
- ouă fecundate pentru incubaţie; 
- ciuperci şi trufe proaspete; 
- deşeuri pentru animale, de exemplu, nisip aromat, hârtie de culoare nisipului pentru 
animalele de companie. 

 
Această Clasă nu include, în special: 
 

- culturi de microorganisme şi lipitori pentru scopuri medicale (Cl. 5); 
- suplimente dietetice pentru animale şi hrană medicinală pentru animale (Cl. 5); 
- lemn semiprelucrat (Cl. 19); 
- momeală de pescuit artificială (Cl. 28); 
- orez (Cl. 30); 
- tutun (Cl. 34). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

310003 Alge, neprocesate, pentru consum uman sau animal 

310124 Algarovilla pentru consum animal 

310125 Migdale [fructe] 
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310148 Plante de aloe vera 

310162 Anşoa, viu 

310007 Hrană pentru animale 

310052 Preparate pentru îngrăşarea animalelor / preparate pentru îngrăşarea 
animalelor domestice 

310006 Animale vii 

310147 Nisip aromat [aşternut] pentru animalele de companie 

310161 Aranjamente din fruncte proaspete 

310153 Anghinare, proaspătă 

310131 Deşeuri de trestie de zahăr [materie primă] 

310139 Scoarţe brute 

310095 Orz* 

310054 Fasole, proaspătă 

310015 Sfeclă, proaspătă 

310013 Fructe de pădure, proaspete 

310142 Băuturi pentru animalele de companie 

310035 Hrană pentru păsări 
310016 Tărâţe 

310039 Terci de tărâţe pentru consum animal 

310050 Animale pentru împerechere 

310166 Hrişcă, neprocesată 
 

310129 
Produse secundare rezultate din procesarea cerealelor, pentru consum animal / 
produse reziduale din cereale pentru consum animal

310023 Seminţe de cereale, neprocesate 

310027 Castane, proaspete 

310141 Produse masticabile comestibile pentru animale 

310029 Rădăcini de cicoare 

310030 Cicoare, proaspătă 

310009 Pomi de Crăciun* 

310002 Citrice, proaspete 

310020 Boabe de cacao, brute 

310033 Coajă de nucă de cocos 

310034 Nuci de cocos 

310040 Copră 

310133 Raci, vii 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 31 - Pagina 273

 

 

310134 Crustacee, vii 

310037 Castraveţi, proaspeţi 

310097 Os de sepie pentru păsări 

310048 Deşeuri distilate pentru consum animal 

310031 Biscuiţi pentru câini 
310049 Borhot 
310111 Preparate pentru păsările ouătoare 

310045 Ouă pentru incubaţie, fertilizate 

310089 Icre de peşte 

310103 Peşte, viu 

310143 Făină de peşte pentru consum animal 

310132 Momeală de pescuit, vie 

310079 Făină de in [nutreţ] 

310091 Bulbi de flori / bulbi 
310055 Flori, naturale 

310056 Flori, uscate, pentru decorare 

310060 Nutreţ / hrană pentru animale / furaj 
310062 Fructe, proaspete 

310086 Reziduuri de fructe [tescovină] / tescovină 

310070 Ierburi de grădină, proaspete 

310158 Usturoi, proaspăt 

310066 Grăunţe [cereale] 

310067 Grăunţe pentru consum animal 

310115 Struguri, proaspeţi 

310069 Şroturi pentru păsări 

310058 Fân 

310087 Alune de pădure, proaspete 

310154 Heringi, vii 

310038 Conuri de hamei 
310073 Hamei 
310163 Insecte comestibile, vii 

310064 Boabe de ienupăr 
310167 Crap koi (crap japonez), viu 

310074 Nuci de cola 
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310108 Praz, proaspăt 

310032 Lămâi, proaspete 

310076 Linte, proaspătă 

310075 Lăptucă, proaspătă 

310028 Var pentru furajele animalelor 

310150 Seminţe de in pentru consum animal 

310151 Făină din seminţe de in pentru consum animal 

310160 Seminţe de in comestibile, neprocesate 

310080 Aşternut pentru animale 

310081 Aşternut de turbă 

310135 Homari, vii 

310022 Boabe de roşcove, în formă brută 

310082 Porumb 

310083 Turtă de porumb pentru vite 

310084 Malţ pentru fabricarea berii şi distilare 

310102 Terci pentru îngrăşarea animalelor 

310088 Făină pentru animale 

310005 Animale de menajerie 

310025 Spori de ciuperci pentru înmulţire 

310024 Ciuperci, proaspete 

310136 Midii, vii 

310096 Urzici 
310004 Nuci[fructe] 

310012 Ovăz 

310026 Turtă de oleaginoase / turtă pentru vite 

310093 Măsline, proaspete 

310092 Ceapă, proaspătă 

310094 Portocale, proaspete 

310137 Stridii, vii 

310101 Arbori de palmier 
310100 Palmieri [frunzele arborelui de palmier] 

310127 Făină de arahide pentru animale 

310128 Turtă de arahide pentru animale 
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310126 Arahide, proaspete 

310109 Mazăre, proaspătă 

310106 Ardei [plante] 

310138 Hrană pentru animalele de companie 

310105 Conuri de pin 

310071 Plante 

310107 Plante, uscate, pentru decorare 

310057 Polen [materie primă] 

310110 Cartofi, proaspeţi 

310123 Păsări de curte, vii 

310165 Quinoa, neprocesată 

310036 Turtă de rapiţă pentru vite 

310122 Reziduuri din cazan, după distilare 

310116 Rubarbă, proaspătă 

310053 Făină de orez pentru furaje 

310144 Orez, neprocesat 

310114 Rădăcini pentru consum animal 

310117 Tufe de trandafiri 
310078 Plută brută 

310118 Secară 

310155 Somon, viu 

310014 Sare pentru vite 

310146 Hârtie de culoare nisipului [aşternut] pentru animalele de companie 

310156 Sardine, vii 

310145 Castraveţi de mare, vii 

310065 Seminţe germinate pentru uz botanic 

310072 Răsaduri 
310068 Seminţe pentru plantare / seminţe de plante 

310120 Susan comestibil, neprocesat 

310041 Moluşte, vii 

310011 Arbuşti / tufe 
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310090 Ouă de viermi de mătase 

310119 Viermi de mătase 

310149 Spanac, proaspăt 

310140 Languste, vii 

310043 Dovleci, proaspeţi 

310112 Nutreţ de grajd pentru animale 

310046 Strat de protecţie din paie 

310098 Aşternut din paie 

310099 Paie [furaje] 

310059 Furaje pentru fortifierea organismului animal 

310021 Trestie de zahăr 
310164 Ştiuleţi de porumb dulce neprocesat [decojiţi sau întregi] 

310008 Arbori 
310121 Trufe, proaspete 

310010 Trunchiuri de arbori 

310157 Ton, viu 

310063 Turbă, naturală / gazon 

310019 Cherestea brută 

310017 Cherestea netăiată 

310159 Dovlecei, proaspeţi 

310042 Legume, proaspete 

310104 Plante de viţă de vie 

310061 Grâu 

310152 Germeni de grâu pentru consum animal 

310018 Aşchii de lemn pentru fabricarea celulozei de lemn 

310044 Coroane din flori naturale 

310077 Drojdie pentru consum animal 
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Clasa 32 
 

Bere; băuturi non-alcoolice; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe 
şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate non-alcoolice pentru fabricarea băuturilor.  
 

 
Notă explicativă 

 
Clasa 32 include în principal băuturi nealcoolice, precum şi bere.  
 
Această Clasă include, în special: 

 
-    băuturi fără alcool. 
– băuturi răcoritoare; 
– băuturi pe bază de orez și soia, altele decât substituenții din lapte; 
– băuturi energizante, băuturi izotonice, băuturi sportive bogate în proteine; 
– esențe și extracte de fructe nealcoolice pentru prepararea băuturilor; 
 

 
Această Clasă nu include, în special 
 
       -  arome pentru băuturi din uleiuri esențiale  (Cl. 3) sau altele decât uleiurile esențiale (Cl. 
30); 

- băuturi dietetice adaptate pentru scopuri medicale (Cl. 5); 
- băuturi din lapte(cu conţinut predominant de lapte   milkshake (Cl. 29); 
- substituenți din lapte, de exemplu,  lapte de migdale, lapte din nucă de cocos,  lapte de 
arahide,  lapte de orez, lapte de soia (Cl. 29); 
- suc de lămâie pentru uz culinar, suc de roșii pentru gătit (Cl. 29); 
- băuturi pe bază de cafea, cacao, ciocolată sau ceai (Cl. 30). 
- băuturi pentru animalele de companie (Cl. 31); 
- băuturi alcoolice, cu excepţia berii (Cl. 33). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

320013 Preparate pentru fabricarea apei gazoase 

320035 Apă gazoasă 

320051 Băuturi din aloe vera, nealcoolice 

320042 Aperitive, nealcoolice 

320059 Vin de orz [bere] 

320002 Bere 
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320005 Must de bere 

320052 Cocktail-uri pe bază de bere 

320008 Preparate pentru fabricarea băuturilor 
320047 Cidru, nealcoolic 

320043 Cocktail-uri, nealcoolice 

320060 Băuturi energizante 

320009 Esenţe pentru fabricarea băuturilor 

320021 Extracte de hamei pentru fabricarea berii 

320010 Sucuri de fructe / suc de fructe 

320044 Nectaruri de fructe, nealcoolice 

320003 Bere de ghimbir 
320026 Must de struguri, nefermentat 

320045 Băuturi izotonice 

320048 Cvas [băuturi nealcoolice] 

320020 Limonade 

320024 Preparate pentru fabricarea lichiorurilor 
320014 Apă lithia (bogată în litiu) 

320004 Bere de malţ 
320025 Must de malţ 
320015 Apă minerală [băuturi] 

320019 Must 
320001 Extracte de fructe nealcoolice 

320006 Băuturi nealcoolice pe bază de suc de fructe 

320031 Băuturi nealcoolice 

320049 Băuturi nealcoolice pe bază de miere 

320056 Băuturi nealcoolice aromatizate cu cafea 

320057 Băuturi nealcoolice aromatizate cu ceai 

320027 Sirop de migdale 

320033 Pastile pentru băuturile efervescente 

320034 Pulberi pentru băuturile efervescente 

320054 Băuturi sportive bogate în proteine 

320055 Băuturi pe bază de orez, altele decât substituenţii de lapte 

320041 Sarsaparilla [băuturi nealcoolice] 

320017 Sifon 
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320029 Şerbeturi [băuturi] / sorbeturi [băuturi] 

320050 Smoothie-uri 
320028 Apă carbogazoasă 

320058 Băuturi răcoritoare 

320053 Băuturi pe bază de soia, altele decât substituenţii de lapte 

320011 Siropuri pentru băuturi 

320023 Siropuri pentru limonadă 

320018 Ape de masă 

320030 Suc de roşii [băutură] 

320022 Sucuri de legume [băuturi] 

320012 Ape [băuturi] 

320007 Băuturi din zer 
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Clasa 33 
    
   Băuturi alcoolice cu excepţia berii; preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor. 
 

Notă explicativă 
 
Class 33 include în special băuturi alcoolice, esențe și extracte. 
 
Această Clasă include, în special: 
      - vinuri, vinuri fortificate; 
      - cidru alcoolic, perry; 
      - spirtoase (băuturi), lichioruri; 
      - esențe alcoolice, extracte din fructe alcoolice, alcoholic fruit extracts, bitter 

 
Această Clasă nu include, în special: 

- băuturi medicinale (Cl. 5); 
- băuturi fără alcool (Cl. 32); 
- bere (Cl. 32); 
- amestecuri nealcoolice folosite pentru fabricarea băuturilor, de exemplu, băuturi 
răcoritoare, apă carbogazoasă (Cl. 32). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

330004 Anason [lichior] 

330005 Aniset [lichior] 

330006 Aperitive* 

330007 Arac [arak] / arak [arac] 

330037 Baijiu [băutură alcoolică distilată chinezească] 

330026 Băuturi alcoolice, cu excepţia berii 

330031 Băuturi alcoolice care conţin fructe 

330003 Bitter 
330019 Coniac 

330009 Cidru 

330010 Cocktail-uri* 
330011 Curacao 

330012 Digestive [lichioruri şi spirtoase] 

330008 Băuturi distilate 

330024 Esenţe alcoolice 
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330025 Extracte alcoolice 

330002 Extracte din fructe, alcoolice 

330014 Gin 

330016 Hidromel [mied] / mied [hidromel] 

330017 Kirsch 

330015 Lichioruri 
330036 Nira [băutură alcoolică pe bază de trestie de zahăr] 

330001 Lichioruri de mentă 

330021 Perry 

330020 Piquette 

330035 Băuturi alcoolice pre-amestecate, altele decât pe bază de bere 

330032 Alcool din orez 

330033 Rom 

330022 Sake 

330018 Spirtoase [băuturi] 

330034 Vodcă 

330023 Whisky 

330013 Vin 
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Clasa 34 
 

Tutun şi înlocuitori de tutun; ţigări şi trabucuri; ţigări electronice şi vaporizatoare orale pentru 
fumători; articole pentru fumători; chibrituri. 

 
Notă explicativă 
 
 Clasa 34 include in în principal tutun și articole utilizate pentru fumat,  precum și accesorii și 
recipiente legate de utilizarea acestora. 
 
Această Clasă include, în special: 

- substituenţi pentru tutun, nu pentru scopuri medicale.  
- arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru ţigările electronice, vaporizatoare cu ingestie 
orală pentru fumători; 
- ierburi pentru fumat; 
- tutun de prizat; 
- anumite accesorii și recipiente legate de utilizarea tutunului și a articolelor pentru fumat, de 
exemplu, brichete pentru fumători, scrumiere pentru fumători, borcane de tutun, cutii pentru 
tutunul de prizat, cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile de umiditate prescrise. 
 

Această Clasă nu include, în special: 
 

- ţigări fără tutun, pentru scopuri medicale (Cl. 5); 
- baterii și încărcătoare pentru țigările electronice (Cl. 9); 
- scrumiere pentru automobile (Cl. 12).  

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

340011 Hârtie absorbantă pentru pipele de tutun 

340036 Scrumiere pentru fumători 

340010 Pachete cu hârtii pentru ţigări 

340012 Tutun de mestecat 
340014 Cuţite pentru trabucuri 
340015 Carcase pentru trabucuri 
340017 Suporturi pentru trabucuri 
340005 Muştiucuri pentru ţigări 
340006 Filtre pentru ţigări 
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340016 Tabachere 

340022 Muştiucuri pentru ţigări 
340024 Hârtie pentru ţigări 
340019 Ţigări care conţin substituenţi de tutun, nu pentru scopuri medicale 

340020 Ţigări 
340025 Cigarillos 

340013 Trabucuri 
340039 Ţigări electronice 

340027 Pietre pentru aprindere 

340042 Arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru tutun 
    340043 Arome, altele decât uleiurile esenţiale, pentru ţigările electronice 

340008 Recipiente cu gaz pentru brichetele de trabucuri 

340028 Ierburi pentru fumat* 

340038 Cutii pentru păstrarea trabucurilor în condiţiile de umiditate prescrise 

340007 Brichete pentru fumători 

340040 Soluţii lichide pentru ţigările electronice 

340031 Suporturi pentru chibrituri 
340035 Cutii de chibrituri 
340001 Chibrituri 
340023 Muştiucuri pentru suporturile de ţigări 

340041 Vaporizatoare cu ingestie orală pentru fumători 

340026 Instrumente de curăţat pipele de tutun 

340030 Rafturi/suporturi pentru pipele de tutun 

340021 Maşini de buzunar pentru rularea ţigărilor 

340033 Tutun de prizat 
340034 Cutii pentru tutunul de prizat 
340037 Scuipători pentru utilizatorii de tutun 

340002 Muştiucuri din chihlimbar pentru suporturile de trabucuri şi ţigări 

340003 Tutun 

340004 Pungi cu tutun 

340009 Pipe de tutun 

340032 Borcane de tutun 
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Clasa 35 
 

Publicitate; managementul afacerilor; administrarea afacerilor; lucrari de birou. 
 

Notă 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 sa u anunţuri prin toate mijloacele de difuzare şi cu privire la toate 
tipurile de bunuri sau servicii. 
 

Această Clasă include, în special: 
- strângerea la un loc, în folosul terţilor, a unei game variate de bunuri (cu excepţia 
transportului acestora), perm iţând clienţilor să vadă şi să cumpere în mod convenabil 
aceste bunuri; astfel de servicii pot fi furnizate prin intermediul magazin elor 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 care constau în înregistrarea, transcrierea, compunerea, compilarea sau 
sistematizarea comunicărilor şi înregistrărilor scrise, precum şi compilarea datelor 
matematice sau statistice; 

- servicii ale agenţiilor de publicitate şi servicii precum distribuirea de prospecte, direct sau 
prin poştă, sau distribuirea de eşantioane. Această Clasă se poate referi la publicitate în 
legătură cu alte servicii, precum cele privind împrumuturile bancare sau publ icitatea prin 
radio. 

 
Această Clasă nu include, în special: 

- servicii precum evaluările şi rapoartele inginerilor care nu se referă direct la 
funcţionarea sau managementul afacerilor într-o întreprindere comercială sau 
industrială (consultaţi Lista Alfabetică a Serviciilor). 

 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

350128 Administrarea programelor de fidelizare destinate celor care călătoresc cu avionul
350131 Administrarea programelor de fidelizare a consumatorilor 
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350095 Procesarea administrativă a ordinelor de achiziţie 
 
   350154 

Asistenţă administrativă pentru a răspunde la cererile de ofertă / asistenţă 
administrativă pentru a răspunde la cererile de propuneri [RFP] 

350039 Publicitate 

350047 Servicii de agenţie de publicitate 

350070 Închirierea spaţiului publicitar 
350077 Publicitate prin poştă 

350087 Închirierea timpului publicitar în mediile de comunicare 

350104 Producţia de clipuri publicitare 

350129 Servicii de planificare a programărilor [funcţii de birou] 

350130 Servicii de reamintire a programărilor [funcţii de birou] 

350030 Licitare 

350003 Postarea de afişe publicitare 

350125 Închirierea panourilor de afişaj [panouri publicitare] 

350015 Ţinerea evidenţei contabile / contabilitate 

350001 Asistenţă în managementul afacerilor 
350002 Întrebări privind afacerile 

350017 Auditul afacerilor 
350018 Consultanţă în organizarea şi managementul afacerilor 
350020 Consultanţă în managementul afacerilor 
350029 Servicii specializate privind eficienţa afacerilor 
350032 Evaluări ale afacerilor 
350033 Investigaţii privind afacerile 

350036 Consultanţă în organizarea afacerilor 
350041 Cercetări privind afacerile 

350048 Servicii de consiliere privind managementul afacerilor 

350062 Consultanţă profesională în afaceri 
350065 Informaţii în domeniul afacerilor 
350078 Managementul afacerilor hoteliere 

350079 Managementul afacerilor cu privire la artişti 

350105 Managementul afacerilor cu privire la sportivi 

350115 Managementul afacerilor cu privire la furnizorii de servicii indepedente 

350118 Servicii privind managementul proiectelor de afaceri pentru proiectele de construcţii

350119 Furnizarea de informaţii de afaceri prin intermediul unui site web 
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   350124 Managementul afacerilor cu privire la programele de rambursare pentru terţi
 

350136 
Servicii de intermediere  afacerilor cu privire la cu potrivirea potenţialilor 
investitori privaţi cu antreprenorii care au nevoie de finanţare 

350006 Servicii de agenţie de informaţii comerciale 

350025 Asistenţă privind managementul comercial sau industrial 

350093 Informaţii comerciale şi consiliere pentru consumatori în alegerea bunurilor şi 
serviciilor 

350096 Administrare comercială privind licenţierea bunurilor şi serviciilor aparţinând terţilor

350110 Furnizarea de informaţii de contact comerciale şi de afaceri 

350114 Servicii de intermediere comercială 

350142 Servicii de informaţii competitive 

350080 Compilarea de informaţii în baze de date computerizate 

350100 Compilarea statisticilor 

350135 Compilarea indexurilor de informaţii pentru scopuri comerciale sau publicitare 

350061 Managementul computerizat al fişierelor 

350138 Consultanţă privind strategiile de comunicare în relaţiile publice 

350139 Consultanţă privind strategiile de comunicare în publicitate 

350007 Analiza costurilor 
350086 Căutare de date în fişierele calculatorului pentru terţi 

350023 Demonstraţii cu produse 

350121 Proiectarea de materiale publicitare 

350024 Publicitate directă prin poştă 

350008 Răspândirea materialelor publicitare 

350028 Distribuirea de eşantioane 

350026 Reproducerea documentelor 
350016 Întocmirea extraselor de cont 

350063 Prognoze economice 

350012 Servicii de agenţie de ocupare a forţei de muncă 

350144 Audit financiar 
350149 Servicii de registru de cadouri 
350005 Servicii de agenţie de import-export 
350151 Managementul interimar al afacerii 

350098 Facturare 
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350101 Servicii de aşezare în pagină pentru scopuri publicitare 

350031 Studii de marketing 

350143 Servicii de informaţii privind marketing-ul 
350051 Cercetare de marketing 

350106 Marketing 

350155 Marketing în cadrul editării produselor software 

350156 Servicii de relaţii media 
350157 Servicii de comunicaţii corporative 
350158 Închiriere de echipament de birou în spații pentru co-working 
350159 Servicii de lobby comercial 
350049 Machetare pentru promoţiile publicitare sau de vânzări 

350116 Negocierea şi încheierea de tranzacţii comerciale pentru terţi 

350140 Negocierea contractelor de afaceri pentru terţi 

350088 Servicii de revizuire a articolelor din ziar 

350076 Stabilirea abonamentelor la ziar pentru terţi 

350013 Închiriere de echipamente şi maşini de birou* 

350084 Publicitate online pe o reţea de calculatoare 

350120 Furnizarea unei pieţe comerciale online pentru cumpărătorii şi vânzătorii de bunuri 
şi servicii 

350145 Servicii de comerţ online cu amănuntul pentru muzica digitală descărcabilă 

350146 Servicii de comerţ online cu amănuntul pentru tonurile de apel descărcabile 

350147 Servicii de comerţ online cu amănuntul online pentru filmele şi muzica 
descărcabilă şi preînregistrată 

350066 Sondaje de opinie 

350064 Organizarea de expoziţii în scopuri comerciale sau publicitare 

350082 Organizarea de târguri în scopuri comerciale sau publicitare 

350103 Organizarea de spectacole de modă în scopuri promoţionale 

350152 Publicitate exterioară 

350122 Managementul administrativ externalizat pentru companii 

350097 Servicii de externalizare [asistenţă de afaceri] 

350113 Publicitate cu plata per click 

350067 Întocmirea ştatelor de plată 

350019 Consultanţă în domeniul managementului personalului 
350068 Recrutarea de personal 
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350009 Servicii de fotocopiere 

350083 Închirierea maşinilor de fotocopiere 

350092 Prezentarea produselor în mediile de comunicare, în scopuri de comercializare cu 
amănuntul 

350091 Servicii de comparare a preţurilor 
350085 Servicii de achiziţie pentru terţi [achiziţionarea de bunuri şi servicii pentru alte 

afaceri] 

350141 Promovarea bunurilor şi serviciilor prin sponsorizarea evenimentelor sportive 

350090 Testare psihologică în vederea selectării de personal 

350042 Relaţii publice 

350038 Publicarea de texte publicitare 

350035 Închirierea de material publicitar 
350040 Publicitate radio 

350133 Înregistrarea comunicărilor şi datelor scrise 

350069 Relocarea serviciilor pentru afaceri 

350108 Servicii de comerţ cu amănuntul pentru preparatele sanitare şi veterinare şi 
pentru proviziile medicale 

350153 Servicii de comerţ cu amănuntul pentru lucrările de artă furnizate de galeriile de 
artă

350071 Promovarea vânzarilor pentru terţi 

350109 Închirierea de standuri de vânzare 

350132 Scrierea de scenarii în scopuri de publicitate 

350111 Optimizare pe motoarele de căutare pentru promovarea vânzărilor 

350072 Servicii de secretariat 
350046 Aranjarea vitrinelor pentru magazine 

350043 Stenografiere 

350102 Căutarea de sponsorizări 
350094 Stabilirea abonamentelor la serviciile de telecomunicaţii 

350081 Sistematizarea informaţiilor în baze de date computerizate 

350150 Marketing cu public ţintă 

350073 Pregătirea documentaţiei fiscale 

350123 Servicii de depunere a documentaţiei fiscale 

350107 Servicii de telemarketing 

350074 Preluarea apelurilor telefonice pentru abonaţii indisponibili 

350137 Producerea de programe de teleshopping 
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350044 Publicitate prin televiziune 

350045 Transcrierea comunicărilor [funcţii de birou] 

350022 Dactilografiere 

350027 Actualizarea materialelor de publicitate 

350117 Actualizarea şi menţinerea datelor în bazele de date computerizate 

350134 Actualizarea şi menţinerea informaţiilor în registre 

350089 Închirierea automatelor pentru vânzarea de produse 

350112 Optimizarea traficului site-urilor web 

350127 Indexare web pentru scopuri comerciale sau publicitare 

350148 Servicii de vânzare cu ridicata pentru preparatele sanitare, veterinare şi 
farmaceutice şi pentru proviziile medicale 

350075 Procesarea cuvintelor 
350099 Scrierea de texte publicitare 

350126 Scrierea de curriculum vitae pentru terţi / scrierea de cv-uri pentru terţi 



CLASIFICAREA NISA Ediţia a 11-a, Versiunea 2019 
Lista Claselor cu Notele Explicative 

Clasa 36 - Pagina 290

 

 

 
 

Clasa 36 
 

Asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare. 
 

Notă explicativă 
 

Clasa 36 include în principal serviciile prestate în domeniul afacerilor financiare şi monetare şi 
serviciile prestate în legătură cu contractele de asigurare de toate tipurile. 

 
Această Clasă include, în special: 

- serviciile în legătură cu afacerile financiare sau monetare cuprind următoarele: 
1.  servicii ale tuturor instituţiilor bancare sau ale societăţilor în legătură cu acestea, 
precum brokerii de schimb valutar sau serviciile de compensare; 
2.  servicii ale instituţiilor de credit, altele decât băncile, precum cooperativele de credit, 
societăţile financiare individuale, creditorii etc.; 
3.  servicii de "trusturi de investiţii," ale holdingurilor; 
4.  servicii ale brokerilor care efectuează tranzacţii cu acţiuni şi proprietăţi; 
5.  servicii în legătură cu afacerile monetare garantate de administratorii fiduciari; 
6.  servicii prestate în legătură cu emiterea cecurilor de călătorie şi a acreditivelor; 

- finanţare pentru achiziţia în rate sau prin închiriere; 
- servicii ale administratorilor de imobile (clădiri), de exemplu servicii de închiriere sau 
evaluare sau finanţare; 
- servicii în legătură cu asigurarea, precum serviciile prestate de agenţi sau brokeri de 
asigurări, servicii prestate asigurat ului, precum şi serviciile de subscriere de asigurări. 

 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

360001 Subscrierea asigurărilor de accidente 

360045 Servicii ale birourilor de cazare [apartamente] 

360003 Servicii actuariale 

360051 Evaluarea antichităţilor 
360033 Managementul apartamentelor 
360035 Închirierea apartamentelor 
360052 Evaluarea operelor de artă 

360118 Garanţii pentru cauţiune 

360013 Servicii bancare 

360005 Brokeraj * 
360104 Brokeraj pentru creditele de carbon 

360073 Servicii de lichidare a afacerilor, financiare 
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360017 Investiţii de capital 
360015 Strângerea de fonduri caritabile 

360053 Verificarea cecurilor 
360021 Compensare, financiară / case de compensare, financiară 

360006 Servicii de birou de credit 
360068 Emiterea cardurilor de credit 
360009 Servicii de agenţie de colectare a debitelor 
360111 Servicii de consultanţă în ceea ce priveşte debitele 

360066 Depozite de valori 

360058 Transferul electronic de fonduri 

360019 Schimb de bani 

360027 Factoring 

360036 Închirierea fermelor 
360112 Stabilirea finanţării pentru proiectele de construcţii 

360011 Servicii de brokeraj vamal financiar 
360026 Evaluare financiară [asigurări, servicii bancare, imobiliare] 

360030 Management financiar 
360046 Analiză financiară 

360054 Consultanţă financiară 

360059 Informaţii financiare 

360071 Sponsorizare financiară 

360105 Evaluare financiară a lemnului pe picior 

360107 Evaluare financiară a lânii 

360113 Furnizarea de informaţii financiare prin intermediul unui site web 

360114 Managementul financiar al plăţilor/rambursărilor pentru terţi 
   360120  

 
Evaluări financiare ca răspuns la cererile de ofertă / evaluări financiare ca 
răspuns la cererile de propuneri [RFP] 

360121 Evaluare financiară a costurilor de dezvoltare referitoare la industria petrolului, a 
gazelor și minieră 

360122 Studii financiare 

360029 Servicii financiare 

360034 Subscrierea asigurărilor de incediu 

360025 Evaluare fiscală 

360038 Subscrierea asigurărilor de sănătate 
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360042 Finanţare pentru achiziţia în rate / finanţare pentru achiziţia prin închiriere 

360002 Împrumuturi în rate 

360010 Brokeraj de asigurări 
360012 Subscrierea asigurărilor 
360055 Consultanţă în asigurări 
360060 Informaţii în domeniul asigurărilor 
360115 Investiţii în fonduri 

360061 Evaluarea bijuteriilor 
360108 Împrumuturi în schimbul titlurilor de valoare 

360044 Subscrierea asigurărilor de viaţă 

360024 Împrumuturi [finanţare] 

360039 Subscrierea asigurărilor maritime 

360040 Servicii bancare de tip credit ipotecar 
360016 Fonduri mutuale 

360062 Evaluare numismatică 

360069 Închirierea birourilor [bunuri imobiliare] 

360119 Închirierea birourilor pentru conlucrare 

360072 Servicii bancare online 

360023 Organizarea colectelor monetare 

360031 Servicii de brokeri de amanet 
360056 Procesarea plăţilor efectuate cu cardul de credit 

360057 Procesarea plăţilor efectuate cu cardul de debit 

360109 Servicii de fonduri de pensii private 

360004 Închirierea bunurilor imobiliare 

360007 Servicii de agenţie imobiliară 

360008 Activităţi de broker imobiliar 
360014 Evaluări imobiliare 

360032 Management imobiliar 
360117 Oferirea de reduceri întreprinderilor participante ale terţilor prin utilizarea unui card 

de membru 

360063 Colectarea chiriilor 
360103 Evaluarea costurilor de reparaţie [evaluare financiară] 

360070 Servicii de plată a pensiilor 
360022 Servicii de depozite sigure pentru valori 
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360041 Servicii bancare de economisire 

360043 Brokeraj de titluri de valoare 

360064 Evaluarea timbrelor 
360067 Cotaţii bursiere 

360110 Servicii de brokeri / agenţi de bursă 

360116 Brokeraj de acţiuni şi obligaţiuni 

360018 Servicii de garanţii 
360065 Emiterea de jetoane valorice 

360020 Emiterea de cecuri de călătorie 

360028 Funcţii de administrator fiduciar / custode 
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Clasa 37 
 

Construcţii de clădiri; reparaţii; servicii de instalaţii. 
 
 

Notă explicativă 
 
 

Clasa 37 include în principal servicii prestate de contractanţi sau subcontractanţi referitoare la 
construcţia sau realizarea de clădiri permanente, precum şi servicii prestate de persoane sau 
organizaţii care se ocupă de restaurarea obiectelor, prin readucerea acestora la starea iniţială, 
sau de conservarea acestora fără a le modifica proprietăţile fizice sau chimice. 

 
Această Clasă include, în special: 
- servicii legate de construcţia de clădiri, drumuri, poduri, baraje sau linii de transport şi servicii 
ale întreprinderilor specializate în domeniul construcţiilor, precum cele ale vopsitorilor, 
instalatorilor (de apă şi canal), celor care se ocupă de instalaţiile termice sau lucrătorilor în 
acoperişuri. 
- servicii auxiliare serviciilor de construcţii, precum inspecţia planurilor de construcţie; 
- servicii de construcţii navale; 
- servicii constând în închirierea de unelte sau materiale de construcţie; 
- servicii de reparaţii, şi anume servicii care asigură readucerea oricărui obiect în stare bună 
după uzură, avariere, deteriorare sau distrugere parţială (restaurarea unei clădiri existente sau 
a altui obiect care a devenit imperfect şi trebuie readus la starea iniţială); 
- diverse servicii de reparaţii, precum cele din domeniul electricităţii, mobilierului, instrumentelor, 
uneltelor, etc.; 
- servicii de întreţinere pentru conservarea unui obiect în starea iniţială fără a schimba vreuna 
dintre proprietăţile sale (pentru a face diferenţa dintre această Clasă şi Cl. 40, a se vedea nota 
explicativă a Cl. 40).  

 
     Această Clasă nu include, în special: 
 

- servicii constând în depozitarea de bunuri precum îmbrăcămintea sau vehiculele (Cl. 39); 
- servicii legate de vopsirea ţesăturilor sau a articolelor de îmbrăcăminte (Cl. 40). 

 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

370008 Întreţinerea şi repararea avioanelor 
370082 Tratament anticoroziv pentru vehicule 

370123 Servicii de realizare a zăpezii artificiale 

370005 Asfaltare 

370011 Curăţarea şi repararea cazanelor 
370101 Zidire 
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370031 Supravegherea construcţiei de clădiri 
370042 Etanşarea clădirilor / impermeabilizare [clădire] 

370054 Izolarea clădirilor 
370115 Construirea de magazine şi gherete pentru târguri 

370013 Închirierea de buldozere 

370016 Instalarea şi repararea alarmelor antifurt 
370012 Întreţinerea şi repararea arzătoarelor 
370132 Servicii de tâmplărie 

370026 Curăţarea coşurilor de fum 

370009 Curăţarea clădirilor [interior] 

370050 Curăţarea articolelor de îmbrăcăminte 

370090 Închirierea maşinilor de curăţare 

370112 Curăţarea clădirilor [suprafaţa exterioară] 

370051 Repararea ceasurilor şi a ceasornicelor 
370032 Repararea articolelor de îmbrăcăminte 

370020 Închirierea echipamentelor de construcţii 
370029 Construcţie* 

370104 Informaţii privind construcţia 

370131 Consultanţă în construcţii 
370120 Închirierea macaralelor [echipamente de construcţii] 
370036 Demolarea clădirilor 

370102 Curăţarea scutecelor 
370145 Închirierea maşinilor de uscat vesela 

370146 Instalare de utilități pe șantiere de construcții 

370147 Servicii de electricieni 

370148 Instalare și reparare de echipamente de protecție împotriva inundațiilor 

370149 Servicii de deszăpezire 

370150 Servicii de reîncărcare de cartuşe de cerneală 

370144 Închirierea maşinilor de spălat vesela 

370038 Dezinfectare 

370134 Închirierea pompelor de drenaj 
370114 Forarea de puţuri 

370133 Forajul sondelor de petrol sau de gaze 

370103 Curăţarea uscată 
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370003 Instalarea şi repararea aparatelor electrice 

370004 Instalarea şi repararea elevatoarelor / instalarea şi repararea ascensoarelor 

370044 Închirierea excavatoarelor 
370052 Construcţia de fabrici 
370046 Instalarea şi repararea proiectoarelor de film 

370015 Instalarea şi repararea alarmelor de incendiu 

370078 Instalarea şi repararea echipamentelor de refrigerare 

370048 Întreţinerea blănurilor, curăţare şi reparare 

370047 Instalarea şi repararea cuptoarelor 
370001 Întreţinerea mobilei 
370060 Restaurarea mobilei 
370074 Construcţia de porturi 
370024 Instalarea şi repararea echipamentelor de încălzire 

370142 Servicii de fracturare hidraulică / servicii de fracţionare 

370028 Instalarea şi repararea aparatelor de aer condiţionat 

370116 Instalarea, întreţinerea şi repararea componentelor hardware ale calculatorului 

370128 Instalarea uşilor şi ferestrelor 

370117 Suprimarea interferenţelor în ceea ce priveşte aparatele electrice 

370053 Instalarea şi repararea dispozitivelor de irigare 

370035 Instalarea echipamentelor de bucătărie 

370106 Ascuţirea cuţitelor 
370010 Spălarea rufelor 
370135 Închirierea maşinilor de spălat rufele 

370140 Montarea cablurilor 

370034 Întreţinerea articolelor din piele, curăţare şi reparare 

370079 Călcarea lenjeriei 
370058 Instalarea, întreţinerea şi reparaţia maşinilor 
370059 Zidărie 

370107 Extragerea minereului 
370006 Întreţinerea şi repararea vehiculelor cu  motor 
370014 Instalarea, întreţinerea şi reparaţia echipamentelor şi maşinilor de birou 

370040 Vopsirea sau repararea semnelor/indicatoarelor 

370068 Vopsire, interioară şi exterioară 
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370064 Aplicarea tapetului / tapetare 

370066 Repararea umbrelelor de soare 

370143 Servicii de control al dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură, acvacultură, 
horticultură şi silvicultură 

370002 Repararea aparatelor de fotografiat 
370061 Construcţia de diguri portuare 

370063 Întreţinerea şi construcţia conductelor 
370070 Tencuire 

370071 Lucrari de instalaţie de apă şi canal 
370062 Presarea articolelor de îmbrăcăminte 

370069 Şlefuire cu piatră ponce 

370073 Repararea pompelor 
370108 Servicii de exploatare în carieră 

370076 Exterminarea şobolanilor 
370080 Recositorire 

370118 Reconstruirea motoarelor uzate sau parţial distruse 

370119 Reconstruirea maşinilor uzate sau parţial distruse 

370130 Reumplerea cartuşelor de toner 

370022 Renovarea articolelor de îmbrăcăminte 

370105 Informaţii legate de reparaţii 
370125 Repararea încuietorilor de siguranţă 

370136 Repararea liniilor electrice 

370126 Restaurarea lucrărilor de artă 

370127 Restaurarea instrumentelor muzicale 

370077 Reşaparea anvelopelor 

370081 Nituire 

370109 Pavarea drumurilor 
370121 Închirierea maşinilor de măturat străzile 

370122 Servicii pentru acoperişuri 
370037 Protecţie anticorozivă 

370027 Întreţinerea şi repararea seifurilor 
370110 Sablare 

370093 Construcţia de eşafodaje 

370021 Construcţia de nave 
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370025 Repararea pantofilor 
370141 Sterilizarea instrumentelor medicale 

370124 Curăţarea străzilor 
370018 Întreţinerea şi repararea camerelor de tezaur 
370129 Întreţinerea piscinelor 
370084 Întreţinerea şi repararea telefoanelor 
370139 Acordarea instrumentelor muzicale 

370138 Echilibrarea anvelopelor 
370065 Repararea umbrelelor 
370030 Construcţii subacvatice 

370111 Reparaţii subacvatice 

370067 Tapiţare 

370017 Reparaţii de tapiţerie 

370086 Lăcuire 

370049 Gresarea vehiculelor / lubrifierea vehiculelor 
370055 Spălarea vehiculelor 
370072 Lustruirea vehiculelor 
370083 Staţii de distribuţie a carburanţilor pentru vehicule [realimentare şi întreţinere] 

370085 Întreţinerea vehiculelor 
370087 Curăţarea vehiculelor 
370089 Servicii de reparaţii în cazul unei defecţiuni a vehiculului 
370137 Încărcarea bateriilor la vehicule 

370091 Servicii de exterminare a dăunătorilor, alţii decât cei din agricultură, acvacultură, 
horticultură şi silvicultură 

370113 Vulcanizarea anvelopelor [reparaţii] 

370041 Construcţia şi repararea depozitelor 
370056 Spălarea lenjeriei 

370057 Spălare 

370045 Curăţarea geamurilor 
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Clasa 38 
 

Telecomunicaţii. 
 

Notă explicativă 
 

Clasa 38 include în principal serviciile care permit cel puţin unei persoane să comunice cu altă 
persoană prin mijloace senzoriale. Printre aceste servicii se numără: 

 
1. permiterea unei persoane să vorbească cu altă persoană; 

 
2. transmiterea de mesaje de la o persoană la alta, şi; 

 
3. stabilirea unei comunicări orale sau vizuale a unei persoane cu altă persoană (radio şi 
televiziune); 

 
Această Clasă include, în special: 

- servicii care constau în principal în difuzarea programelor de radio sau de televiziune. 
 

Această Clasă nu include, în special: 
- servicii de publicitate radio (Cl. 35); 
- servicii de marketing telefonic (telemarketing) (Cl. 35). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

380041 Închirierea timpului de acces la reţelele globale de calculatoare 

380044 Furnizarea accesului la bazele de date 

380021 Difuzarea prin intermediul televiziunii prin cablu 

380008 Comunicaţii prin telegrame 

380010 Comunicaţii prin telefon 

380022 Comunicaţii prin telefoanele celulare 

380023 Comunicaţii prin terminalele de calculator 

380030 Comunicaţii prin reţelele de fibră optică 

380024 Transmiterea cu ajutorul calculatorului a mesajelor şi imaginilor 

380036 Servicii de baze de date electronice publice [servicii de telecomunicaţii]
380026 Transmiterea de faxuri 
380031 Închirierea aparatelor fax 

380027 Informaţii despre telecomunicaţii 
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380043 Furnizarea de camere de chat pe internet 
380004 Trimiterea de mesaje 

380029 Închirierea aparatelor de trimitere a mesajelor 
380032 Închirierea de modemuri 
380012 Servicii de agenţie de presă 

380050 Furnizarea de forumuri online 

380028 Servicii de pager [radio, telefon sau alte mijloace electronice de comunicare] 

380003 Difuzarea prin intermediul radioului 
380052 Comunicaţii radio 

380035 Transmiterea prin satelit 
380051 Flux continuu (streaming) de date 

380033 Închirierea echipamentului de telecomunicaţii 
380042 Furnizarea canalelor de telecomunicaţii pentru serviciile de teleshopping 

380037 Asigurarea conexiunilor de telecomunicaţii la o reţea globală de computere 

380038 Servicii de rutare şi joncţiune pentru telecomunicaţii 
380039 Servicii de teleconferinţă 

380007 Servicii telegrafice 

380009 Servicii de telefonie 

380034 Închirierea telefoanelor 
380005 Difuzarea prin intermediul televizorului 
380011 Servicii de telex 

380006 Transmiterea telegramelor 

380025 Transmiterea e-mailurilor 

380046 Transmiterea felicitărilor online 

380047 Transmiterea fişierelor digitale 

380040 Furnizarea accesului utilizatorilor la reţelele globale de calculatoare 

380053 Transmisia video la cerere 

380049 Servicii de videoconferinţă 

380045 Servicii de poştă vocală 

380048 Transmisia fără fir (wireless) 
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Nr. Bază 
 
Indicaţie 

390004 Transportul aerian 

390102 Închirierea de aeronave 

390105 Închirierea de motoare de aeronave 

390006 Transportul cu ambulanţa 

390062 Transportul cu maşini blindate 

390103 Transportul cu barja 

390012 Închirierea de ambarcaţiuni 
390049 Transportul cu ambarcaţiunile 

390071 Depozitarea de ambarcaţiuni 
390056 Rezervarea locurilor de călătorie 

390100 Servicii de îmbuteliere 

390010 Transportul cu autobuzul 
390008 Închirierea de maşini 
390009 Transportul cu maşina 

390033 Parcarea de maşini 
390114 Servicii de folosire în comun a maşinii 
390115 Aprovizionarea distribuitoarelor automate 
390116 Depozitare de bagaje 
390117 Organizare de servicii de transport de pasageri, pentru alte persoane, prin 

intermediul unei aplicații online 

390017 Cărăuşie 

390113 Umplerea bancomatelor cu numerar 
390074 Servicii de şoferie 

390111 Colectarea de bunuri reciclabile [transport] 

390075 Servicii de curierat [mesaje sau mărfuri] 

390024 Organizarea de croaziere 

390027 Livrarea bunurilor 

390088 Livrarea ziarelor / livrarea de ziare 

390089 Livrarea bunurilor prin comandă poştală 

390090 Distribuirea de energie 

390078 Închirierea clopotelor de scufundare 

390079 Închirierea costumelor de scufundare 
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390108 Furnizarea de direcţii de deplasare în scopuri de călătorie 

390112 Închirierea de vitrine de vin electrice 

390031 Distribuirea de energie electrică 

390002 Însoţirea turiştilor 

390036 Transportul cu feribotul 
390096 Livrarea de flori 
390097 Francarea corespondenţei 

390099 Închirierea congelatoarelor 
390038 Transportul de mărfuri [transportul maritim de bunuri] 

390060 Servicii de transportator (expeditor) de mărfuri 
390072 Servicii de agenţie de transport [expediere (Am.)] / servicii de agenţie de  

390039 Transportul de mărfuri 
390040 Închirierea de garaje 

390109 Împachetarea cadourilor 
390106 Transportul protejat al bunurilor de valoare 

390014 Tractarea 

390019 Închirierea de cai 
390013 Spargerea gheţii 
390095 Lansarea de sateliţi pentru terţi 

390016 Servicii de alimbare 

390061 Transportul marin 

390087 Livrarea de mesaje 

390091 Închirierea maşinilor de curse 

390104 Închirierea autocarelor 
390107 Închirierea sistemelor de navigaţie 

390032 Operarea ecluzelor de canal 

390022 Ambalarea bunurilor 

390020 Livrarea de colete 

390042 Închirierea locurilor de parcare 

390051 Transportul de pasageri 
390094 Depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate electronic
390052 Pilotarea 

390011 Transportul ambarcaţiunilor de agrement 
390021 Servicii de hamali 
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390018 Transportul pe calea ferată 

390045 Închirierea vagoanelor de cale ferată 

390046 Închirierea vagonetelor de cale ferată 

390055 Ranfluarea navelor 

390043 Închirierea de frigidere / închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente 

390065 Servicii de debarasare 

390082 Operaţiuni de salvare [transport] 

390037 Transportul fluvial 
390015 Salvarea navelor 

390057 Salvare 

390023 Brokeraj naval 
390093 Operaţiuni de încărcare-descărcare 

390028 Depozitarea de bunuri 

390034 Depozitare / înmagazinare 

390076 Informaţii despre depozitare 

390080 Închirierea containerelor de depozitare 

390058 Transportul cu taxiul 
390054 Remorcare 

390110 Închirierea de tractoare 

390098 Informaţii despre trafic 

390059 Transportul cu tramvaiul 
390025 Servicii de transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice 

390041 Transportul prin conducte 

390048 Transport 
390063 Transportul turiştilor 

390064 Transportul şi depozitarea deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor 
390073 Servicii de broker de transport 
390083 Rezervări de transport 
390050 Organizarea transportului pentru deplasările turistice 

390077 Informaţii despre transport 
390101 Logistica transporturilor 
390047 Transportul de mobilier 

390084 Rezervări de călătorie 

390085 Salvare subacvatică 
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Clasa 
39 
 
Transpo

rt; 
ambalar
ea şi 
depozit

area 
bunurilo

r; 
organizarea de călătorii. 

 
Notă explicativă 

 
Clasa 39 include în principal servicii de transport al persoanelor, animalelor sau bunurilor dintr-
un loc în altul (pe calea ferată, pe şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte) şi servicii legate în 
mod necesar de un astfel de transport, precum şi servicii legate de depozitarea bunurilor într-un 
depozit sau în altă clădire pentru păstrarea sau protejarea acestora. 

 
Această Clasă include, în special: 

- servicii prestate de companiile care exploatează staţii, poduri, feriboturi de cale ferată, etc. 
utilizate de transportator ; 
- servicii legate de închirierea de vehicule de transport; 
- servicii legate de remorcările maritime, de descărcarea, funcţionarea porturilor şi a docurilor, 
precum şi de salvarea navelor eşuate şi a încărcăturilor acestora; 

- servicii legate de ambalarea şi împachetarea bunurilor înainte de expediere; 
- servicii care constau în informaţii privind călătoriile sau transportul de bunuri de către brokeri 
şi agenţiile de turism, informaţii privind tarifele, orarele şi modalităţile de transport; 

- servicii referitoare la inspecţia vehiculelor sau a bunurilor înainte de transport. 
 

Această Clasă nu include, în special: 
- servicii referitoare la publicitate pentru întreprinderile de transport, precum distribuirea de 
prospecte sau publicitatea prin radio (Cl. 35); 
- servicii privind emiterea de cecuri de călătorie sau acreditive de către brokeri sau agenţiile de 
voiaj (Cl. 36); 
- servicii legate de asigurări (comerciale, de incendiu sau de viaţă) în timpul transportului de 
persoane sau bunuri (Cl. 36); 
- serviciile care se referă la întreţinerea şi repararea autovehiculelor, precum şi întreţinerea sau 
repararea obiectelor în ce ea ce 
priveşte transportul de persoane sau bunuri (Cl. 37); 

- servicii legate de rezervarea de camere de hotel de către agenţiile de voiaj sau de brokeri 
(Cl. 43). 

 

390026 Descărcarea încărcăturilor 

390007 Servicii de remorcare în cazul avarierii vehiculelor 
390044 Închirierea de vehicule 

390081 Închirierea de portbagaje cu montare pe capota vehiculului 
390035 Închirierea de depozite 

390003 Alimentarea cu apă 

390030 Distribuirea apei 
390092 Închirierea scaunelor cu rotile 

390086    Împachetarea bunurilor 
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Nr. Bază 

 
Indicaţie 

390004 Transportul aerian 

390102 Închirierea de aeronave 

390105 Închirierea de motoare de aeronave 

390006 Transportul cu ambulanţa 

390062 Transportul cu maşini blindate 

390103 Transportul cu barja 

390012 Închirierea de ambarcaţiuni 
390049 Transportul cu ambarcaţiunile 

390071 Depozitarea de ambarcaţiuni 
390056 Rezervarea locurilor de călătorie 

390100 Servicii de îmbuteliere 
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390010 Transportul cu autobuzul 

390008 Închirierea de maşini 

390009 Transportul cu maşina 

390033 Parcarea de maşini 

390114 Servicii de folosire în comun a maşinii 

390115 Aprovizionarea distribuitoarelor automate 

390116 Depozitare de bagaje 

390117 Organizare de servicii de transport de pasageri, pentru alte persoane, prin 
intermediul unei aplicații online 

390017 Carting 

390113 Umplerea bancomatelor cu numerar 
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390074 Servicii de şoferie 

390111 Colectarea de bunuri reciclabile [transport] 

390075 Servicii de curierat [mesaje sau mărfuri] 

390024 Organizarea de croaziere 

390027 Livrarea bunurilor 

390088 Livrarea ziarelor / livrarea de ziare 

390089 Livrarea bunurilor prin comandă poştală 

390090 Distribuirea de energie 

390078 Închirierea clopotelor de scufundare 

390079 Închirierea costumelor de scufundare 

390108 Furnizarea de direcţii de deplasare în scopuri de călătorie 
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390112 Închirierea de vitrine de vin electrice 

390031 Distribuirea de energie electrică 

390002 Însoţirea turiştilor 

390036 Transportul cu feribotul 

390096 Livrarea de flori 

390097 Francarea corespondenţei 

390099 Închirierea congelatoarelor 

390038 Transportul de mărfuri [transportul maritim de bunuri] 

390060 Servicii de transportator (expeditor) de mărfuri 

390072 Servicii de agenţie de transport [expediere (Am.)] / servicii de agenţie de 
transport 

390039 Transportul de mărfuri 
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390040 Închirierea de garaje 

390109 Împachetarea cadourilor 
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390106 Transportul protejat al bunurilor de valoare 

390014 Tractarea 

390019 Închirierea de cai 
390013 Spargerea gheţii 
390095 Lansarea de sateliţi pentru terţi 

390016 Servicii de alimbare 

390061 Transportul marin 

390087 Livrarea de mesaje 

390091 Închirierea maşinilor de curse 

390104 Închirierea autocarelor 
390107 Închirierea sistemelor de navigaţie 

390032 Operarea ecluzelor de canal 

390022 Ambalarea bunurilor 

390020 Livrarea de colete 

390042 Închirierea locurilor de parcare 

390051 Transportul de pasageri 
390094 Depozitarea fizică a datelor sau documentelor stocate electronic 

390052 Pilotarea 

390011 Transportul ambarcaţiunilor de agrement 
390021 Servicii de hamali 
390018 Transportul pe calea ferată 

390045 Închirierea vagoanelor de cale ferată 

390046 Închirierea vagonetelor de cale ferată 

390055 Ranfluarea navelor 

390043 Închirierea de frigidere / închirierea de dulapuri frigorifice pentru alimente 

390065 Servicii de debarasare 

390082 Operaţiuni de salvare [transport] 

390037 Transportul fluvial 
390015 Salvarea navelor 

390057 Salvare 

390023 Brokeraj naval 
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390093 Operaţiuni de încărcare-descărcare 

390028 Depozitarea de bunuri 

390034 Depozitare / înmagazinare 

390076 Informaţii despre depozitare 

390080 Închirierea containerelor de depozitare 

390058 Transportul cu taxiul 
390054 Remorcare 

390110 Închirierea de tractoare 

390098 Informaţii despre trafic 

390059 Transportul cu tramvaiul 
390025 Servicii de transport pentru tururile de vizitare a obiectivelor turistice 

390041 Transportul prin conducte 

390048 Transport 
390063 Transportul turiştilor 

390064 Transportul şi depozitarea deşeurilor / transportul şi depozitarea gunoaielor 

390073 Servicii de broker de transport 
390083 Rezervări de transport 
390050 Organizarea transportului pentru deplasările turistice 

390077 Informaţii despre transport 
390101 Logistica transporturilor 
390047 Transportul de mobilier 

390084 Rezervări de călătorie 

390085 Salvare subacvatică 

390026 Descărcarea încărcăturilor 

390007 Servicii de remorcare în cazul avarierii vehiculelor 
390044 Închirierea de vehicule 

390081 Închirierea de portbagaje cu montare pe capota vehiculului 
390035 Închirierea de depozite 

390003 Alimentarea cu apă 

390030 Distribuirea apei 
390092 Închirierea scaunelor cu rotile 

390086 Împachetarea bunurilor 
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Clasa 40 
 

Tratarea materialelor. 
 

Notă explicativă 
 

Clasa 40 include în principal servicii care nu sunt incluse în alte clase, oferite prin prelucrarea, 
transformarea sau producerea de obiecte sau substanţe organice sau anorganice, inclusiv 
servicii de fabricaţie personalizate. În scopul clasificării, producerea sau fabricarea de bunuri 
este considerat un serviciu numai în cazurile în care acesta se efectuează în contul unei alte 
persoane la comanda şi specificaţiile acesteia. În cazul în care producţia sau fabricaţia nu este 
efectuată pentru a executa o comandă de bunuri care îndeplineşte nevoile, cerinţele sau 
specificaţiile clientului, atunci este în general auxiliară activităţii comerciale iniţiale a fabricantului 
sau a bunurilor care fac obiectul comerţului. Dacă substanţa sau obiectul sunt comercializate 
unor terţe părţi de către persoana care le-a procesat, transformat sau produs, atunci acest lucru 
nu va fi, în general, considerat un serviciu. 

 
Această Clasă include, în special: 

- servicii legate de transformarea unui obiect sau a unei substanţe şi orice proces care 
implică o modificare a proprietăţilor lor esenţiale (de exemplu, vopsirea unui articol de 
îmbrăcăminte); prin urmare, un serviciu de întreţinere, deşi în mod obişnuit se află în Cl. 
37, este inclus în Cl. 40 dacă implică o astfel de modificare (de exemplu, cromarea barelor 
de protecţie ale autovehiculelor); 

 
- servicii de tratare a materialelor care pot fi prezente în timpul producţiei oricăror 
substanţe sau obiecte, altele decât o clădire; de exemplu, servicii care implică tăierea, 
pilirea, lustruirea prin abraziune sau acoperirea metalică; 
- fabricarea personalizată a bunurilor la comanda şi specificaţiile terţilor (având în vedere 
faptul        că anumite birouri solicită ca bunurile produse să fie indicate), de exemplu, 
fabricarea personalizată a automobilelor. 

 
Această Clasă nu include, în special: 

- servicii de reparaţii (Cl. 37); 
- anumite servicii de personalizare, de exemplu, vopsirea personalizată a automobilelor (Cl. 
37). 

 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

400001 Abraziune 

400003 Purificarea aerului 
400081 Dezodorizarea aerului 
400082 Împrospătarea aerului 
400118 Închirierea aparatelor de aer condiţionat 
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400005 Aplicarea de apreturi de finisaj pe materialele textile 

400029 Fierărie 

400099 Fabricarea cazanelor 
400123 Închirierea de cazane 

400049 Legătorie 

400048 Lustruirea prin abraziune 

400013 Placare cu cadmiu 

400017 Placare cu crom 

400010 Tivirea ţesăturilor 
400021 Tăierea ţesăturilor 
400036 Impermeabilizarea ţesăturilor / impermeabilizarea pânzelor 
400037 Ignifugarea ţesăturilor / ignifugarea pânzelor / ignifugarea materialelor textile
400060 Vopsirea ţesăturilor 
400069 Precontractarea ţesăturilor 
400098 Modificarea articolelor de îmbrăcăminte 

400107 Servicii de separare a culorilor 
400038 Tratamente de rezistenţă la rupere pentru articolele de îmbrăcăminte 

400121 Servicii de crioconservare 

400028 Confecţionarea personalizată a blănurilor 

400053 Croitorie personalizată 

400083 Asamblarea personalizată a materialelor pentru terţi 

400109 Decontaminarea materialelor periculoase 

400102 Servicii de tehnician dentar 
400105 Distrugerea deşeurilor şi gunoaielor 

400012 Croitorie de damă 

400056 Servicii de vopsire 

400026 Galvanizare 

400063 Brodare 

400103 Producerea de energie 

400035 Gravare 

400008 Albirea ţesăturilor 
400044 Măcinarea făinii 
400033 Afumarea alimentelor 
400066 Conservarea alimentelor şi a băuturilor 
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400084 Înrămarea lucrărilor de artă 

400117 Congelarea alimentelor 

400032 Zdrobirea fructelor 
400120 Împâslirea ţesăturilor 

400020 Condiţionarea blănurilor 
400030 Tratarea blănurilor împotriva moliilor 

400070 Lustruirea blănurilor 
400071 Satinarea blănurilor 
400072 Vopsirea blănurilor 
400034 Galvanizare 

400104 Închirierea generatoarelor 
400024 Poleire 

400062 Suflarea sticlei 
400085 Placarea cu aur 
400041 Şlefuire 

400106 Incinerarea deşeurilor şi a gunoiului 

400108 Tăierea (multiplicarea) cheilor 
400112 Închirierea maşinilor de tricotat 
400040 Laminare 

400086 Trasarea cu laserul 
400019 Vopsirea articolelor din piele 

400064 Prelucrarea articolelor din piele 

400110 Tipărire litografică 

400004 Magnetizare 

400018 Placarea cu metal 
400042 Tratarea metalului 
400043 Călirea metalului 
400100 Turnarea metalului 
400031 Frezare 

400045 Placarea cu nichel 
400113 Tipărirea offset 
400088 Şlefuirea sticlei optice 

400006 Finisarea hârtiei 
400061 Tratarea hârtiei 
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400022 Imprimarea de modele 

400014 Tratarea prin presare permanentă a ţesăturilor 

400114 Servicii de fotoculegere 

400023 Developarea filmelor fotografice 

400089 Imprimare fotografică 

400090 Fotogravură 

400050 Materiale de rabotaare 

400015 Arderea argilelor / arderea argilelor 

400111 Tipărire (imprimare) 

400002 Procesarea filmelor cinematografice 

400091 Procesarea uleiului 

400092 Tighelire 

400068 Reciclarea deşeurilor şi a gunoiului 

400093 Servicii de rafinare 

400051 Prelucrarea articolelor de şelărie 

400122 Servicii de sablare 

400052 Tăierea materialelor cu fierăstrăul 
400016 Vopsirea pantofilor 
400115 Imprimarea serigrafică 

400007 Placarea cu argint 
400047 Prepararea pieilor 
400094 Sacrificarea animalelor 

400011 Lipire 

400116 Sortarea deşeurilor şi a materialelor reciclabile [transformare] 

400119 Închirierea aparatelor pentru încălzirea spaţiului 
400095 Decaparea finisajelor 

400054 Tăbăcire 

400055 Taxidermie 

400057 Vopsirea materialelor textile 

400058 Tratarea materialelor textile / tratarea ţesăturilor 
400059 Tratarea materialelor textile împotriva moliilor 

400067 Tăierea şi prelucrarea cherestelei 
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400027 Acoperirea cu cositor 
400126 Colorarea geamurilor de la maşină 

400127 Imprimare 3D personalizată pentru alţii 

400128 Fabricarea berii pentru alţii 

400129 Fabricare la comandă de pâine 

400087 Informaţii despre tratarea materialelor 

400124 Refolosirea creativă [reciclarea deşeurilor] 

400101 Vulcanizare [tratamentul materialelor] 

400046 Urzit [războaie de ţesut] 

400097 Tratarea deşeurilor [transformare] 

400025 Tratarea apei 
400125 Servicii de sudare 

400065 Tratamente de colorare a geamurilor, reprezentând un strat de acoperire superficial
400009 Prelucrarea lemnului 
400039 Tratarea lânii 
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Clasa 41 
 

Educaţie; furnizarea de instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale. 
 
 

Notă explicativă 
 
 

Clasa 41 cuprinde în principal serviciile prestate de persoane sau întreprinderi în scopul 
dezvoltării facultăţilor mentale ale persoanelor sau animalelor, precum serviciile destinate 
divertismentului sau captării atenţiei. 

 
Această Clasă include, în special: 

- servicii de educaţie adresate persoanelor şi de dresaj pentru animale, sub toate formele; 
- servicii care au ca scop principal divertismentul, amuzamentul sau recreerea persoanelor; 
- prezentarea, în scopuri culturale sau educaţionale, a lucrărilor de artă vizuală sau de 
literatură. 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

410002 Academii [educaţie] 

410211 Instruirea în artele marţiale aikido 

410003 Servicii de parcuri de amuzament 
410084 Furnizarea serviciilor de amuzament de tip arcade 

410005 Dresarea animalelor 
410212 Închirierea lucrărilor de artă 

410085 Închirierea echipamentelor audio 

410077 Organizarea concursurilor de frumuseţe 

410075 Educaţie de tip şcoală cu internat 
410078 Rezervarea locurilor pentru spectacole 

410186 Servicii de caligrafie 

410042 Furnizarea de facilităţi pentru cazinouri [jocuri de noroc] 

410057 Spectacole cinematografice / spectacole de cinema 

410006 Închirierea de aparate cinematografice 

410043 Servicii de club [divertisment sau educaţie] 

410189 Antrenare [instruire] 
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410044 Organizarea şi susţinerea colocviilor 
410185 Organizarea şi susţinerea de concerte 

410045 Organizarea şi susţinerea conferinţelor 
410046 Organizarea şi susţinerea congreselor 
410011 Cursuri de corespondenţă 

410216 Servicii culturale, educaţionale sau de divertisment furnizate de galeriile de artă 
410217 Distribuție de filme 

410218 Transfer de know-how [instruire] 

410219 Servicii educaționale furnizate de asistenți pentru nevoi speciale 

410220 Pregătire în judo 

410221 Examinare pedagogică pentru utilizatori în vederea calificării ca piloți de drone
410222 Servicii de inginerie de sunet pentru evenimente 

410223 Sevicii de ditare video pentru evenimente 

410224 Servicii de tehnician de lumini pentru evenimente 

410225 Regizarea de filme, alta decât filmele publicitare 

410191 Servicii de disc jockey 

410047 Servicii de discotecă 

410079 Dublări 
410048 Informaţii despre educaţie 

410049 Examinări referitoare la educaţie 

410199 Servicii educaţionale furnizate de şcoli 

410092 Tehnoredactare computerizată electronică 

410007 Servicii de amuzament 
410004 Servicii de divertisment 
410050 Informaţii despre divertisment 
410020 Producţii de film, altele decât filmele publicitare 

410208 Furnizarea de filme, nedescărcabile, prin servicii video la cerere 

410194 Efectuarea antrenamentelor de fitness 

410052 Servicii de jocuri de noroc 

410094 Servicii de jocuri furnizate online de la o reţea computerizată 

410198 Închirierea echipamentului pentru jocuri 
410053 Furnizarea de articole pentru golf 
410206 Efectuarea de excursii cu ghid 

410214 Efectuarea de excursii de căţărare cu ghid 
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410021 Predarea gimnasticii 
410054 Servicii ale cluburilor de sănătate [antrenamente de sănătate şi fitness] 

410055 Servicii de tabere de vacanţă [divertisment] 

410203 Organizarea şi susţinerea unor forumuri educaţionale în persoană 
410213 Închirierea de acvarii interioare 

410095 Servicii de karaoke 

410192 Servicii de interpretariat lingvistic 

410187 Servicii de punere în pagină, altele decât pentru scop publicitar 

410023 Servicii de împrumut ale bibliotecii 

410086 Închirierea de aparate de iluminat pentru scenele de teatru sau studiourile de 
televiziune 

410182 Microfilmare 

410041 Servicii de bibliotecă mobilă 

410036 Servicii de model pentru artişti 

410019 Închirierea de filme 

410008 Servicii de studiouri de film 

410062 Furnizarea de facilităţi pentru muzee [prezentări, expoziţii] 

410097 Servicii  de compoziţie muzicală 

410196 Producţia de muzică 

410103 Servicii de reporteri de ştiri 
410098 Servicii de cluburi de noapte [divertisment] 

410058 Şcoli de grădiniţă 

410091 Publicarea online a cărţilor şi jurnalelor electronice 

410099 Furnizarea online de publicaţii electronice, nedescărcabile 

410200 Furnizarea online de muzică, nedescărcabilă 

410201 Furnizarea online de imagini video, nedescărcabile 

410028 Servicii de orchestră 

410010 Organizarea de competiţii [educaţie sau divertisment] 

410051 Organizarea de expoziţii în scopuri culturale sau educaţionale 

410059 Organizarea de competiţii sportive 

410081 Organizarea de loterii 

410082 Organizarea de baluri 

410083 Organizarea de spectacole [servicii de impresar] 

410188 Organizarea de spectacole de modă în scopuri de divertisment 
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410215 Organizarea de evenimente de divertisment de tip cosplay (joc costumat) 

410060 Planificarea de petreceri [divertisment] 

410193 Servicii de instructor personal [antrenament de fitness] 

410100 Raportare fotografică 

410101 Fotografie 

410012 Educaţie fizică 

410061 Instruire practică [demonstraţii] 

410009 Prezentarea spectacolelor de circ 

410027 Prezentarea spectacolelor de varietate 

410056 Prezentarea prestaţiilor live 

410016 Publicarea de texte, altele decât textele de publicitate 

410024 Publicarea cărţilor 

410015 Divertisment radio 

410025 Închirierea aparatelor de radio şi televizoarelor 

410026 Producţia de programe radio şi de televiziune 

410063 Servicii de studiouri de înregistrare 

410014 Furnizarea facilităţilor de recreere 

410064 Informaţii despre posibilităţile de recreere 

410080 Educaţie religioasă 

410210 Instruirea în sado [instruirea în ceremonia ceaiului] 

410205 Scrierea de scenarii de film 

410089 Scenarii, altele decât cele publicitare 

410070 Organizarea şi susţinerea de seminarii 
410013 Închirierea de decoruri pentru spectacole 

410030 Producţia de spectacole 

410105 Interpretarea în limbajului semnelor 
410065 Închirierea de echipament pentru scufundări libere 

410204 Compunerea de melodii 
410018 Închirierea de înregistrări sonore 

410071 Servicii de tabere sportive 

410035 Furnizarea de facilităţi sportive 

410066 Închirierea de echipament sportiv, cu excepţia vehiculelor 

410190 Închirierea de terenuri de sport 
410067 Închirierea de facilităţi pentru stadioane 
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410032 Închirierea de decoruri pentru scenă 

410093 Subtitrare 

410072 Organizarea şi susţinerea de simpozioane 

410017 Predare / servicii educaţionale / servicii de instruire 

410031 Divertisment de televiziune 
 

410209 
Furnizarea de programe de televiziune, nedescărcabile, prin intermediul 
serviciilor video la cerere 

410087 Închirierea terenurilor de tenis 

410029 Producţii de teatru 

410183 Servicii de agenţie de bilete [divertisment] 

410073 Cronometrarea evenimentelor sportive 

410197 Închirierea de jucării 
410207 Servicii de instruire cu ajutorul simulatoarelor 

410104 Traducere 

410202 Meditaţii 
410068 Închirierea aparatelor de înregistrare video 

410088 Închirierea camerelor video / închirierea camerelor de filmat 
410090 Editarea casetelor video 

410069 Închirierea casetelor video 

410106 Înregistrarea pe casete video 

410102 Ghidare vocaţională [consiliere educaţională sau de instruire] 

410195 Recalificare vocaţională 

410076 Organizarea şi susţinerea de ateliere [instruire] 

410184 Scrierea de texte* 

410033 Servicii de grădină zoologică 
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Clasa 42 
 

Servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi de cercetare şi proiectare în legătură cu acestea; 
analize industriale şi servicii de cercetare industrială; proiectarea şi dezvoltarea de 
componente hardware şi software ale calculatorului. 

 
Notă explicativă 

 
Clasa 42 include în principal servicii furnizate de persoane, în mod individual sau colectiv, în 
legătură cu aspectele teoretice şi practice ale domeniilor complexe de activităţi; astfel de 
servicii sunt oferite de membrii profesiilor precum chimişti, fizicieni, ingineri, programatori de 
calculatoare etc. 

 
Această Clasă include, în special: 
 
- servicii ale inginerilor şi oamenilor de ştiinţă care efectuează evaluări, estimări, cercetări şi 
rapoarte în domeniile ştiinţifice şi tehnologice (inclusiv consultanţă tehnologică); 
- servicii de calculator şi tehnologie pentru securizarea datelor informatice şi a informaţiilor 
personale şi financiare, precum şi pentru detectarea accesului neautorizat la date şi informaţii; 
- servicii de cercetare ştiinţifică pentru scopuri medicale. 

 
Această Clasă nu include, în special: 
 
- evaluări şi cercetări în domeniul afacerilor (Cl. 35); 
- servicii de procesare de texte şi de gestionare a fişierelor informatice (Cl. 35); 
- evaluări financiare şi fiscale (Cl. 36); 
- activităţi de minerit şi de extracţie a petrolului (Cl. 37); 
- servicii de instalare şi reparaţii pentru calculatoare (hardware) (Cl. 37); 
- servicii furnizate de membrii profesiilor, precum medici, chirurgi veterinari, psihanalişti (Cl. 44); 
- servicii de tratament medical (Cl. 44); 
- proiectarea grădinilor (Cl. 44); 
- servicii juridice (Cl. 45). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

420008 Analiză pentru exploatarea câmpurilor petroliere 

420011 Servicii de arhitectură 

420036 Consultanţă în arhitectură 

420132 Autentificarea lucrărilor de artă 

420017 Cercetare bacteriologică 

420190 Cercetare biologică 
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420136 Calibrare [măsurare] 

420228 Servicii de cartografie 

420007 Analiză chimică 

420031 Cercetare chimică 

420030 Servicii de chimie 

420224 Studii clinice 

420202 Însămânţarea norilor 
420229 Computerizare în nori (cloud computing) 

420083 Închirierea de calculatoare 

420090 Programare computerizată 

420139 Proiectare de software pentru calculatoare 

420159 Închirierea de software pentru calculatoare 

420177 Analiza sistemelor informatice 

420194 Proiectarea sistemelor informatice 

420204 Consultanţă software pentru calculatoare 

420206 Servicii de protecţie împotriva viruşilor de calculator 
420232 Consultanţă în tehnologia calculatoarelor 
420235 Consultanţă în securitatea informatică 

420038 Proiectarea construcţiilor 
420141 Consultanţă în proiectarea şi dezvoltarea componentelor hardware pentru 

calculator 
420207 Consultanţă în domeniul economisirii energiei 

420198 Conversia datelor sau documentelor din format fizic în format electronic 

420203 Conversia datelor şi a programelor pentru calculator, alta decât conversia în 
format fizic 

420045 Cercetare în domeniul cosmeticii 
420199 Crearea şi mentenanţa site-urilor web pentru terţi 

420240 Crearea şi proiectarea pentru terţi de indexuri de informaţii bazate pe site-urile 
web [servicii de tehnologia informaţiei] 

420242 Consultanţă în securitatea datelor 
420243 Servicii de criptare a datelor 
420048 Proiectarea de decoraţiuni interioare 

420237 Amenajare / design interior 

420210 Digitalizarea documentelor [scanare] 

420142 Proiectarea de rochii 
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420197 Duplicarea programelor de calculator 

420226 Stocarea electronică a datelor 

420245 Monitorizarea electronică a informaţiilor personale de identificare pentru a 
detecta furtul de identitate prin intermediul internetului 

420246 Monitorizarea electronică a activităţii cărţilor de credit pentru a detecta furtul de 
identitate prin intermediul internetului 

420218 Audit energetic 

420064 Inginerie 

420062 Sondaje geologice 

420118 Prospecţiuni geologice 

420119 Cercetare geologică 

420144 Design de arte grafice 

420211 Analiza scrisului de mână [grafologie] 

420200 Găzduirea site-urilor [site-uri web] 

420049 Proiectare industrială 

420221 Consultanţă în domeniul tehnologiei informaţiei [IT] 

420227 Furnizarea de informaţii despre tehnologia calculatoarelor şi programare prin 
intermediul unui site web 

420201 Instalarea de software pentru calculatoare 

420241 Consultanţă în securitatea internetului 
420079 Expertize topografice 

420176 Mentenanţa software-ului pentru calculatoare 

420101 Cercetare mecanică 

420076 Informaţii meteorologice 

420215 Monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor) prin acces de la distanţă 

420239 Monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor) pentru a detecta 

420244 Monitorizarea sistemelor de calcul (calculatoarelor)  pentru a detecta accesul 
neautorizat sau încălcarea securităţii 

420225 Efectuarea copiilor de siguranţă prin trimiterea datelor în afara locaţiei 

420095 Prospectarea petrolului 
420063 Sondaje referitoare la câmpurile petroliere 

420042 Testarea sondelor petroliere 

420230 Furnizori de servicii de  externalizare în domeniul tehnologiei informaţiei 

420050 Proiectarea ambalajelor 
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420096 Cercetare în domeniul fizicii  
420248 Platforma ca serviciu [PaaS] 

420249 Dezvoltare de platforme de calculatoare 

420250 Design de cărți de vizită 

420251 Cercetare științifică și tehnologică în domeniul dezastrelor naturale 

420252 Servicii de explorări în domeniul industriei petroliere, a gazului și miniere 

420253 Cercetare științifică și tehnologică referitoare la cartografierea brevetelor 

420254 Cercetare în domeniul construcțiilor de clădiri 

420255 Cercetare în domeniul tehnologiei de telecomunicații 

420256 Cercetare în domeniul sudurii 

420257 Cercetare medicală 

420258 Design grafic pentru materialele promoţionale 

420157 Controlul calităţii 
420213 Evaluarea calităţii lemnului pe picior 

420214 Evaluarea calităţii lânii 

420175 Recuperarea datelor de pe calculator 

420161 Cercetarea şi dezvoltarea de produse noi pentru terţi 

420208 Cercetare în domeniul protecţiei mediului 

420212 Furnizarea de informaţii ştiinţifice, consiliere şi consultanţă în ceea ce priveşte
reducerea emisiilor de carbon 

420217 Servicii de laboratoare ştiinţifice 

420222 Cercetare ştiinţifică 

420209 Furnizarea de motoare de căutare pentru internet 

420223 Găzduire pe servere 

420220 Software ca serviciu [SaaS] 

420247 Dezvoltarea de software în cadrul publicării de software 

420165 Stilizare [proiectare industrială] 

420193 Topografie 

420040 Cercetare  tehnologică 

420061 Efectuarea de studii cu privire la proiectele tehnice 

420236 Scriere tehnică 

420231 Consultanţă tehnologică 

420233 Consultanţă în tehnologia telecomunicaţiilor 
420058 Testarea materialelor 
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420109 Testarea materialelor textile 

420167 Explorare subacvatică 

420238 Deblocarea telefoanelor mobile 

420140 Actualizarea software-ului pentru calculatoare 

420192 Planificare urbană 

420195 Efectuarea inspecţiei tehnice auto pentru vehicule 

420216 Analiza apei 
420234 Prognoze meteorologice 

420205 Închirierea serverelor web 

420219 Consultanţă în proiectarea site-urilor web 
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Clasa 43 
 

Servicii de furnizare de alimente şi băuturi; cazare temporară. 
 

Notă explicativă 
 

Clasa 43 include în principal servicii furnizate de persoane sau întreprinderi al căror scop este 
de a pregăti alimente şi băuturi pentru consum, precum şi de a furniza servicii de cazare şi 
masă în hoteluri, pensiuni sau alte unităţi care oferă cazare temporară. 

 
Această Clasă include, în special: 
- servicii de rezervare de spaţii de cazare pentru turişti, în special prin agenţii de turism sau 
brokeri; 
- pensiuni pentru animale. 

 
Această Clasă nu include, în special: 
- servicii de închiriere de bunuri imobiliare, precum case, apartamente, etc., pentru uz 

permanent (Cl. 36); 
- organizarea călătoriilor de către agenţiile de turism (Cl. 39); 
- servicii de conservare a alimentelor şi băuturilor (Cl. 40); 
- servicii de discotecă (Cl. 41); 
- şcoli cu internat (Cl. 41); 
- case de odihnă şi de convalescenţă (Cl. 44). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

430004 Servicii de unităţi de cazare [hoteluri, pensiuni] 

430138 Servicii de bar 
430066 Servicii de pensiune 

430104 Rezervări la pensiuni 
430134 Pensiuni pentru animale 

430024 Servicii de cafenea 

430025 Servicii de bufet 
430026 Furnizarea de facilităţi pentru camping 

430027 Servicii de cantină 

430186 Închirierea de scaune, mese, feţe de masă, sticlărie 

430190 Închirierea aparatelor de gătit 
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430098 Servicii de creşă [crèche] 

430191 Închirierea dozatoarelor de apă potabilă 

430010 Servicii de catering care constau în furnizarea de produse alimentare şi băuturi 

430193 Sculptură în alimente 

430145 Servicii de tabere de vacanţă [cazare] 

430073 Servicii hoteliere 

430105 Rezervări de hoteluri 
430192 Închirierea aparatelor de iluminat* 
430187 Închirierea sălilor de şedinţe 

430183 Servicii de motel 
430194 Servicii de recepţie pentru cazare temporară [gestionarea sosirilor şi plecărilor] 

430102 Servicii de restaurant 
430013 Servicii de aziluri de bătrâni 
430107 Servicii de restaurant cu autoservire 

430108 Servicii de bufet pentru gustări (snack-bar) 
430028 Închirierea de (locuinţe pentru) cazare temporară 

430162 Rezervări pentru cazarea temporară 

430189 Închirierea corturilor 
430071 Servicii de case de vacanţă 

430160 Închirierea clădirilor transportabile* 

430196 Servicii de restaurante udon and soba 

430197 Decorare de alimente 

430198 Decorarea de torturi 

430199 Informații și consiliere cu privire la prepararea de mâncăruri 
430200 Servicii de bucătari personali 

430195 Servicii de restaurante washoku 
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Clasa 44 
 

Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de îngrijire sanitară şi de înfrumuseţare pentru 
persoane şi animale; servicii de agricultură, horticultură şi silvicultură. 

 
 

Notă explicativă 
 

Clasa 44 include în principal servicii de îngrijire medicală, îngrijire sanitară şi de 
înfrumuseţare oferite de persoane sau întreprinderi persoanelor şi animalelor; aceasta 
include, de asemenea, servicii referitoare la agricultură, horticultură şi silvicultură. 

 
Această Clasă include, în special: 
 
- servicii de analiză medicală referitoare la tratamentul persoanelor (precum examinările cu raze 
X şi prelevarea de probe de sânge); 
- servicii de inseminare artificială; 
- consiliere farmaceutică; 
- creşterea animalelor; 
- servicii referitoare la creşterea plantelor precum grădinăritul; 
- servicii referitoare la de arta florală, de exemplu, compoziţiile florale, precum şi proiectarea 
grădinilor. 

 
Această Clasă nu include, în special: 
 
- servicii de exterminare a dăunătorilor (alţii decât cei din agricultură, acvacultură, horticultură şi   
silvicultură) (Cl. 37); 
- servicii de instalare şi reparare a sistemelor de irigaţii (Cl. 37); 
- transportul cu ambulanţa (Cl. 39); 
- servicii de sacrificare a animalelor şi taxidermie (Cl. 40); 
- tăierea şi prelucrarea cherestelei (Cl. 40); 
- servicii de dresare a animalelor (Cl. 41); 
- cluburi de sănătate pentru exerciţii fizice (Cl. 41); 
- servicii de cercetare ştiinţifică în scopuri medicale (Cl. 42); 
- pensiuni pentru animale (Cl. 43); 
- aziluri de bătrâni (Cl. 43). 

 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

 
440115 

Dispersarea de fertilizatori şi alte substanţe chimice agricole pe suprafeţe şi pe 
cale aeriană

440210 Servicii de medicină alternativă 
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440009 Creşterea animalelor 
440131 Îngrijirea animalelor 
440207 Servicii de acvacultură 

440193 Servicii de aromaterapie 

440194 Servicii de inseminare artificială 

440020 Servicii de saloane de înfrumuseţare 

440133 Servicii de bănci de sânge 

440216 Perforarea trupului (body piercing) 

440032 Chiropractică 

440043 Servicii de sanatoriu pentru convalescenţi 
440113 Servicii stomatologice 

440213 Depilarea cu ceară 

440084 Închirierea de echipamente pentru ferme 

440196 Servicii de fertilizare in vitro 

440143 Aranjamente florale 

440077 Grădinărit 
440180 Implanturi de păr 
440034 Coafură 

440060 Îngrijirea sănătăţii 
440202 Servicii de sănătate prin apă (spa) 

440209 Servicii de centre de sănătate 

440212 Consiliere în domeniul sănătăţii 
440072 Horticultură 

440147 Servicii de îngrijire de tip hospice 

440059 Servicii de spitaliceşti 
440221 Servicii de bănci de ţesuturi umane 

440222 Închiriere de animale pentru scopuri de grădinărit 

440223 Închiriere de stupi de albine 

440224 Terapie asistată cu animale 

440225 Servicii de analize medicale în scop de diagnostic și tratament furnizate de 
laboratoare medicale 

440226 Examinare medicală (screening) 

440012 Grădinărit peisagistic 

440199 Proiectare peisagistică 
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440148 Îngrijirea gazonului 
440151 Manichiură 

440086 Masaj 
440021 Servicii medicale clinice 

440087 Asistenţă medicală 

440208 Închirierea de echipamente medicale 

440215 Consiliere medicală pentru persoanele cu dizabilităţi 

440152 Servicii de moaşe 

440114 Servicii de cămine de bătrâni 
440153 Îngrijire, medicală 

440092 Servicii prestate de opticieni 
440214 Servicii de ortodonţie 

440218 Îngrijire paliativă 

440220 Servicii de control al dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi 
silvicultură 

440173 Îngrijirea animalelor de companie 

440154 Consiliere farmaceutică 

440097 Fizioterapie / terapie fizică 

440094 Servicii de pepinieră 

440156 Chirurgie plastică 

440204 Prepararea reţetelor de către farmacişti 

440185 Servicii de psiholog 

440018 Servicii de baie publică în scopuri igienice 

440217 Servicii de reîmpădurire 

440195 Reabilitarea pacienţilor consumatori de stupefiante 

440219 Servicii de case de odihnă 

440106 Servicii de sanatorii 
440188 Închirierea instalaţiilor sanitare 

440200 Servicii de saună 

440201 Servicii de solarii 
440211 Terapie logopedică 

440197 Tatuare 

440198 Servicii de telemedicină 

440205 Servicii de terapie 
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440166 Tratarea arborilor 
440206 Plantarea arborilor pentru reducerea emisiilor de carbon 

440019 Servicii de băi turceşti 
440168 Exterminarea dăunătorilor pentru agricultură, acvacultură, horticultură şi 

silvicultură 
440111 Asistenţă veterinară 

440203 Servicii de machiaj 
440171 Distrugerea buruienilor 
440037 Realizarea coroanelor 
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Clasa 45 
 

Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi a 
persoanelor; servicii personale şi sociale prestate de terţi pentru a satisface nevoile 
persoanelor. 

 
Notă explicativă 

 
Această Clasă include, în special: 

 
- servicii oferite de avocaţi, asistenţi juridici şi consilieri juridici personali, persoanelor fizice, 
grupurilor de persoane, organizaţiilor şi întreprinderilor; 
- servicii de investigaţii şi supraveghere referitoare la siguranţa fizică a persoanelor şi la 
securitatea bunurilor materiale ; 
- servicii furnizate persoanelor fizice legate de evenimentele sociale, precum servicii de escortă, 
agenţii matrimoniale, servicii funerare. 
 
Această Clasă nu include, în special: 
- servicii profesionale care acordă ajutor direct în operaţiunile sau funcţiile unei întreprinderi 
comerciale (Cl. 35); 
- servicii legate de afacerile financiare şi monetare, precum şi servicii în legătură cu asigurările 
(Cl. 36); 
- însoţirea turiştilor (Cl. 39); 
- transport securizat (Cl. 39); 
- servicii de educaţie pentru persoane, sub toate formele (Cl. 41); 
- prestaţiile căntăreţilor şi dansatorilor (Cl. 41); 
- servicii de programare pe calculator pentru protecţia software-ului (Cl. 42); 
- servicii de consultanţă în domeniul securităţii calculatoarelor şi a internetului, precum şi de 
criptare a datelor (Cl. 42); 
- servicii furnizate de terţi pentru a oferi îngrijire medicală, sanitară sau de înfrumuseţare pentru 
persoane sau animale (Cl. 44); 

- anumite servicii de închiriere (consultaţi Lista Alfabetică a Serviciilor şi Observaţiile 
Generale (b) referitoare la clasificarea serviciilor). 

 
 
 

Nr. Bază 
 
Indicaţie 

450193 Servicii de agenţii de adopţie 

450214 Servicii de soluţionare alternativă a litigiilor 

450205 Servicii de arbitraj 
450224 Consultanţă în astrologie 
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450195 Îngrijirea copiilor (babysitting) 
450056 Servicii de înmormântare 

450226 Servicii de cartomanţie 

450002 Însoţire / escortare în societate [însoţire] 

450081 Închirierea articolelor de îmbrăcăminte 

450207 Managementul drepturilor de autor 
450047 Servicii de crematoriu 

450005 Servicii matrimoniale 

450003 Servicii de agenţii de detectivi 
450232 Servicii de plimbare a câinilor 
450220 Servicii de îmbălsămare 

450046 Închirierea rochiilor de seară 

450203 Închirierea alarmelor de incendiu 

450204 Închirierea extinctoarelor de incendiu 

450179 Stingerea incendiilor 
450229 Organizarea ceremoniilor funerare 

450057 Activităţi funerare 

450216 Cercetare genealogică 

450099 Servicii de pază 

450146 Previziuni astrologice 

450197 Servicii de house sitting (locuirea în casa unui terţ şi întreţinerea acesteia pe o 
perioadă temporară) 

450202 Inspecţia fabricilor în scopuri de siguranţă 

450206 Consultanţă în proprietate intelectuală 

450234 Asistenţă în îmbrăcarea kimonoului 
450233 Închirierea numelor de domenii pe internet 

450210 Cercetare juridică 

450221 Servicii de pregătire a documentelor juridice 

450223 Administrarea juridică a licenţelor 

450230 Servicii juridice in în legătură cu negocierea contractelor pentru terţi 

450235 Consiliere juridică pentru a răspunde la cererile de ofertă / consiliere juridică 
pentru a răspunde la cererile de 
propuneri [RFP] 

450237 Servicii de monitorizare juridică 

450238 Organizarea reuniunilor politice 
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450239 Consultanță juridică referitoare la cartografierea brevetelor 

450240 Servicii de reprezentare juridică 
450241 Servicii de concierge 
450208 Licenţierea proprietăţii intelectuale 

450212 Licenţierea software-ului de calculator [servicii juridice] 

450236 Licenţiere [servicii juridice] în cadrul publicării de software 

450211 Servicii privind litigiile 

450200 Restituirea proprietăţilor pierdute 

450112 Servicii de agenţie matrimonială 

450201 Mediere 

450053 Investigaţii privind persoanele dispărute 

450194 Monitorizarea alarmelor de securitate şi antifurt 

450209 Monitorizarea drepturilor de proprietate intelectuală în scopuri de consiliere 
juridică 

450006 Servicii de pază pe timp de noapte 

450218 Servicii de reţele de socializare online 

450033 Deschiderea încuietorilor de siguranţă 

450184 Organizarea întâlnirilor religioase 

450001 Servicii de gardă de corp 

450199 Investigaţii privind trecutului persoanelor 
450227 Consultanţă în definirea garderobei personale 

450228 Scrierea de scrisori personale 

450198 Pet sitting (îngrijirea temporară a unui animal de companie aparţinând unui terţ) 

450117 Consultanţă în ceea ce priveşte securitatea fizică 

450217 Planificarea şi organizarea ceremoniilor de nuntă 

450213 Înregistrarea numelor de domenii [servicii juridice] 

450219 Eliberarea porumbeilor pentru ocazii speciale 

450231 Oficierea ceremoniilor religioase 

450215 Închirierea de seifuri 
450196 Scanarea bagajelor din motive de securitate 

450225 Consultanţă spirituală 

450222 Urmărirea bunurilor furate 
 
 


