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CLASIFICAREA INTERNAŢIONALĂ PENTRU 
DESENE ŞI MODELE INDUSTRIALE (CIDMI) 

(ediţia a 11-a) ∗ 
Clasa 01 - Produse alimentare 
Clasa 02 - Articole de îmbrăcăminte şi mercerie 
Clasa 03 - Articole de voiaj, cutii, umbrele şi obiecte personale necuprinse în alte clase 
Clasa 04 - Perii 
Clasa 05 - Articole textile neconfecţionate, materiale din fibre sintetice sau naturale 
Clasa 06 - Mobilier 
Clasa 07 - Articole de menaj necuprinse în alte clase 
Clasa 08 - Unelte şi obiecte casnice din metal 
Clasa 09 - Ambalaje şi recipiente pentru transportul sau păstrarea mărfurilor 
Clasa 10 - Ceasuri şi alte aparate şi instrumente de măsură, control şi semnalizare  
Clasa 11 - Obiecte ornamentale  
Clasa 12 - Mijloace de transport şi de ridicat 
Clasa 13 - Aparate de producere, distribuţie sau transformare a energiei electrice 
Clasa 14 - Aparate de înregistrare, de telecomunicaţii şi de prelucrare a informaţiei  
Clasa 15 - Maşini necuprinse în alte clase 
Clasa 16 - Aparate fotografice, cinematografice şi optice 

                                                
∗  Clasificarea Internaţională pentru Desene şi Modele Industriale (ediţia a 11-a) va fi în vigoare 

de la 1 ianuarie 2017 şi conform punctului 1 din Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 243 din 
07.12.2016 privind punerea în aplicare a CIDMI: 

a) În toate cererile de înregistrare a desenelor și/sau modelelor industriale cu data de depozit 
de 01.01.2017 sau posterioară acestei date desenele şi/sau modelele industriale vor fi 
clasificate în conformitate cu ediţia a 11-a a LOC; 

b) Nu vor fi  reclasificate desenele şi/sau modelele industriale: 

- incluse în cererile cu data de depozit anterior datei de 01.01.2017; 

- la reînnoirea înregistrării desenelor şi/sau modelelor industriale; 

c) în conformitate cu recomandările Comitetului de experţi al Uniunii Speciale referitor la 
Clasificarea Internaţională a Desenelor şi Modelelor Industriale, AGEPI va introduce abrevierea 
„LOC(11)” în documentele expediate, materialele publicate şi în certificatele de înregistrare a 
Desenelor şi Modelelor Industriale. 
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Clasa 17 - Instrumente muzicale 
Clasa 18 - Maşini de birou şi imprimerie 
Clasa 19 - Papetărie, articole de birou, materiale pentru arte şi învăţământ 
Clasa 20 - Echipamente pentru vânzări şi publicitate, semne indicatoare 
Clasa 21 - Jocuri, jucării, corturi şi articole sportive 
Clasa 22 - Arme, articole pirotehnice, articole pentru vânătoare, pescuit şi pentru 

distrugerea dăunătorilor 
Clasa 23 - Instalaţii pentru distribuţia fluidelor, instalaţii sanitare, de încălzire, de 

ventilaţie şi condiţionare a aerului, combustibili solizi 
Clasa 24 - Utilaj medical şi pentru laborator 
Clasa 25 - Construcţii şi elemente de construcţii 
Clasa 26 - Aparate de iluminat 
Clasa 27 - Tutun şi articole pentru fumători 
Clasa 28 - Produse farmaceutice şi cosmetice, articole şi aparate de toaletă 
Clasa 29 - Dispozitive şi echipamente contra incendiilor, pentru prevenirea 

accidentelor şi salvare 
Clasa 30 - Articole pentru îngrijirea şi întreţinerea animalelor 
Clasa 31 - Maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor şi băuturilor necuprinse în 

alte clase 
Clasa 32 - Simboluri grafice şi elemente grafice (logos), motive decorative pentru 

suprafeţe, ornamente 

LISTA CLASELOR ŞI SUBCLASELOR CU NOTE EXPLICATIVE  

CLASA 01 - PRODUSE ALIMENTARE 
Notă: a) Include produse alimentare pentru folosinţă umană, pentru animale şi produse 

alimentare dietetice.  
 b)  Nu cuprinde ambalaje (cl. 09). 

01-01 Produse de brutărie, biscuiţi, patiserie, paste făinoase şi alte produse pe 
  bază de cereale, ciocolată, produse de cofetărie, îngheţată 
01-02 Fructe, legume și produse din fructe și legume 
01-03 Brânzeturi, unt şi substituenţi ai untului, alte produse lactate 
01-04 Produse din carne şi peşte  

01-05 [Vacant] 
01-06 Produse alimentare pentru animale 
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01-99 Diverse 

CLASA 02 - ARTICOLE DE ÎMBRĂCĂMINTE ŞI MERCERIE 
 Notă:  Nu sunt incluse articole de îmbrăcăminte pentru păpuşi (cl. 21-01), 

echipamente speciale de protecţie împotriva incendiilor, pentru prevenirea 
accidentelor sau de salvare (cl. 29), haine pentru animale (cl. 30-01). 

02-01  Lenjerie pentru dame, corsete, sutiene, îmbrăcăminte de noapte 
Notă: a) Cuprinde corsete ortopedice şi lenjerie de corp. 
          b) Nu cuprinde lenjerie de menaj (cl. 06-13). 

02-02  Îmbrăcăminte 
Notă: a) Cuprinde toate articolele vestimentare, inclusiv blănuri, costume de 
  baie şi de sport, haine ortopedice, cu excepţia celor indicate la lit. b). 
          b) Nu cuprinde lenjerie de corp (cl. 02-01), nici articolele vestimentare incluse 
  în clasele 02-03, 02-04, 02-05 sau 02-06. 

02-03 Articole de şepcărie, pălării, căciuli  
Notă: Cuprinde toate genurile de articole care acoperă capul, pentru bărbaţi, 
  femei şi copii. 

02-04  Încălţăminte, ciorapi şi şosete 
Notă: Cuprinde încălţăminte specială de sport, cum ar fi încălţămintea pentru 

fotbal, schi, hochei pe gheaţă, pantofi şi ciorapi ortopedici, inclusiv colanţi, 
jambiere şi articole de îmbrăcăminte similare.  

02-05   Cravate, eşarfe şi baticuri, fulare 
Notă:   Cuprinde toate accesoriile vestimentare “plate”. 

02-06   Mănuşi 
Notă:  Cuprinde mănuşi chirurgicale şi mănuşi de protecţie din cauciuc 

       sau plastic pentru menaj, pentru diverse meserii şi pentru sport. 
02-07 Mercerie şi accesorii vestimentare  

Notă: a) Cuprinde nasturi, agrafe pentru îmbrăcăminte, pentru pălării şi 
  pentru încălţăminte, şireturi, ace şi echipament necesar pentru croitorie, 
  tricotat sau brodat, accesorii vestimentare, cum ar fi jartiere, 
  bretele, centuri. 
   b) Nu cuprinde fire şi alte fibre (cl. 05-01), articole de pasmanterie (cl. 05-04), 

maşini de cusut, tricotat sau brodat (cl. 15-06), articole necesare croitoriei 
(casete sau tocuri) (cl. 03-01). 

02-99 Diverse 
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CLASA 03 - ARTICOLE DE VOIAJ, CUTII, UMBRELE ŞI OBIECTE PERSONALE 
NECUPRINSE ÎN ALTE CLASE 

03-01 Cufere, valize, serviete, poşete, portchei, etuiuri, adaptate pentru conţinutul 
     lor, portofele şi articole similare 

Notă: Nu cuprinde obiecte care servesc la transportul mărfurilor (cl. 09), etuiuri 
pentru ţigări şi ţigarete (cl. 27-06). 

03-02 [Vacant] 
03-03 Umbrele, parasol, umbreluţe de soare şi bastoane 
03-04 Evantaie 
03-99 Diverse 

CLASA 04 - PERII 
04-01  Perii şi mături pentru curăţenie 

Notă: Nu cuprinde perii pentru haine (cl. 04-02). 
04-02  Perii şi pensule de toaletă, perii pentru haine şi încălţăminte 

Notă: a) Prin “perii de toaletă” se înţeleg perii pentru îngrijire corporală, de 
  exemplu: pentru păr, unghii sau dinţi. 

b) Nu cuprinde periuțe electrice pentru dinți [dispozitive]  (cl. 28-03) 
04-03  Perii pentru maşini 

Notă: Prin “perii pentru maşini” se înţeleg periile încorporate în maşini 
  sau vehicule speciale. 

04-04 Perii şi pensule pentru zugrăvit, pensule folosite pentru pregătirea bucatelor  
04-99 Diverse 

CLASA 05 - ARTICOLE TEXTILE NECONFECŢIONATE, MATERIALE ÎN FOI 
DIN FIBRE SINTETICE SAU NATURALE 

Notă: a) Cuprinde toate articolele textile sau similare vândute la metru şi 
  neconfecţionate. 

                b) Nu cuprinde articole confecţionate (cl. 02 sau 06). 
05-01 Fire 

Notă: a) Cuprinde fire toarse şi aţă. 
b) Nu cuprinde, de exemplu, frânghie, cablu de sârmă, sfoară, şnur (cl. 09-06). 

05-02  Dantele 
05-03  Broderii 
05-04  Panglici, şireturi şi alte articole pentru ornamentaţie decorativă 
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05-05 Articole textile 
Notă: Cuprinde articole textile, ţesute, tricotate sau fabricate în alt mod, prelate, 

fetru şi loden. 
05-06  Material sintetic sau natural în foi 

Notă: a) Cuprinde materiale în foi singura caracteristică a cărora este ornamentaţia în 
plan sau textură, în particular cuprinde foi de tapet, linoleum şi foi de plastic 
autoadezive, hârtie pentru ambalaje şi hârtie sub formă de suluri (cu excepţia 
celor indicate la lit. b). 

   b) Nu cuprinde hârtie de scris chiar şi în sul (cl. 19-01), foi utilizate ca 
elemente de construcţie, cum ar fi panouri murale şi lambriuri (cl. 25-01). 

05-99  Diverse 

CLASA 06 - MOBILIER 
 Notă: a)  Mobilele combinate care cuprind elemente caracteristice mai multor 

subclase sunt clasate la clasa 06-05. 
           b) Garniturile de mobilă în măsura în care pot fi considerate ca un singur 

model sunt clasate la clasa 06-05. 
 c) Nu cuprinde articole textile neconfecţionate (cl. 05). 

06-01 Scaune, bănci, fotolii şi mobilă similară 
             Notă: a) Cuprinde toate tipurile de scaune şi mobilă similară, aşa ca bănci, canapele, 

divane (sofale), otomane, bănci pentru saună şi sofale. 
b) Cuprinde scaune pentru vehicule. 

06-02 Paturi 
Notă:      a) Include saltele pe suporturi. 

b) Nu cuprinde tipurile de scaune şi mobilă similară (cl. 06-01), cum sunt 
băncile, canapelele, divanele (sofalele), otomanele, băncile pentru saună şi 
sofalele. 

06-03 Mese şi mobilă similară 
06-04 Biblioteci 

Notă:  a) Cuprinde dulapuri, module cu sertare sau casete şi rafturi. 
            b) Cuprinde sicrie, căptuşeală pentru sicriu şi urne de crematoriu. 

06-05 Mobile combinate 
06-06 Alte piese de mobilier şi părţi de mobilă 
06-07 Oglinzi şi rame 

Notă: Nu cuprinde oglinzi care ţin de alte clase. 
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06-08 Cuiere 
06-09 Saltele şi perne 
06-10 Perdele şi storuri interioare 
06-11    Covoare, preşuri, rogojini şi carpete 
06-12 Tapiserii 
06-13 Cuverturi, lenjerie de casă şi de masă 

Notă: Cuprinde huse pentru mobilă, cuverturi de pat şi de masă (feţe de masă). 
06-99 Diverse 

CLASA 07 - ARTICOLE DE MENAJ NECUPRINSE ÎN ALTE CLASE 
Notă: a) Cuprinde aparate şi ustensile de menaj dirijate manual chiar dacă 
  sunt acţionate de un motor. 
      b) Nu cuprinde maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor şi 
  băuturilor (cl. 31). 

07-01 Veselă, sticlărie şi porţelanuri 
Notă: a) Cuprinde veselă din toate materialele, de asemenea vesela din hârtie 
  sau din carton. 
     b) Nu cuprinde ustensile şi recipiente pentru bucătărie, cum ar fi cratiţe de 

sticlă sau ceramică (cl. 07-02) şi nici vazele sau ghivecele de flori, de 
asemenea veselă şi pahare de sticlă şi porţelan care sunt numai ornamentale (cl. 
11-02). 

07-02 Ustensile şi recipiente pentru prepararea termică a alimentelor 
07-03 Cuţite de masă, furculiţe, linguri 
07-04 Aparate şi ustensile acţionate manual, pentru prepararea mâncărurilor şi băuturilor 

Notă: Nu cuprinde ustensile şi recipiente din clasa 07-02 şi clasa 31. 
07-05 Fiare de călcat, ustensile de spălat, curăţat sau uscat 

 Notă: Nu cuprinde aparate electrocasnice care servesc la spălat, curăţat sau uscat 
(cl. 15-05). 

07-06 Alte ustensile de masă 
07-07 Alte recipiente de menaj 
07-08 Accesorii de şemineu  
07-99 Diverse 

CLASA 08 - UNELTE ŞI OBIECTE CASNICE DIN METAL 
Notă: a) Cuprinde unelte dirijate manual, chiar dacă o forţă mecanică înlocuieşte 
  forţa musculară, de exemplu: ferăstraie electrice şi maşini de găurit electrice. 



 7

         b) Nu cuprinde maşini sau maşini-unelte (cl. 15 sau 31). 
08-01 Unelte şi dispozitive care servesc la găurit, frezat sau la lucrările de terasament 
08-02 Ciocane şi alte unelte şi dispozitive similare 
08-03 Unelte şi dispozitive de tăiat 

Notă: a) Cuprinde unelte şi dispozitive care servesc la tăiat cu ferăstrăul.  
          b) Nu cuprinde cuţite de masă (cl. 07-03), unelte şi dispozitive de tăiat de 
  bucătărie (cl. 31), bisturie folosite în chirurgie (cl. 24-02). 

08-04 Şurubelniţe şi alte unelte şi dispozitive similare 
08-05 Alte unelte şi dispozitive 

Notă:  a) Cuprinde unelte şi dispozitive care nu sunt clasate sau care nu trebuie 
  repartizate în alte subclase sau clase. 

b) Cuprinde blocuri de șlefuire și discuri pentru mașini de șlefuit. 
c) Nu cuprinde hârtie abrazivă (cl. 05-06). 

08-06 Mânere, butoane şi balamale 
08-07 Dispozitive de zăvorâre sau de închidere 
08-08 Mijloace de fixare, de susţinere sau de montare, necuprinse în alte clase 

Notă: a) Cuprinde cuie, şuruburi, buloane şi piuliţe. 
                    b) Nu cuprinde articole de fixare destinate hainelor (cl. 02-07) sau de podoabă 

(cl. 11-01), nici articole de fixare utilizate în birouri (cl. 19-02). 
08-09 Suporturi metalice pentru uşi, ferestre, mobilă şi articole similare 
08-10 Rastele pentru biciclete şi motociclete 
08-99 Diverse 

Notă:  Cuprinde cabluri neelectrice, indiferent de materialul din care sunt 
confecţionate. 

CLASA 09 - AMBALAJE ŞI RECIPIENTE PENTRU TRANSPORTUL SAU 
PĂSTRAREA MĂRFURILOR 

09-01 Sticle, flacoane, borcane, damigene (butelii) şi recipiente prevăzute cu un 
  sistem sub presiune 

Notă: a) Prin “borcane” se înţeleg acelea care servesc ca recipiente.  
          b) Nu cuprinde borcane considerate ca veselă (cl. 07-01) sau ghivece pentru 
  flori (cl. 11-02). 

09-02 Bidoane şi butoaie 
09-03 Cutii, casete, containere, cutii de conserve 

Notă: Cuprinde recipiente pentru transport. 
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09-04 Coşuri şi panere 
09-05 Saci, săculeţe, tuburi şi capsule 

Notă: a) Cuprinde saci şi săculeţe de plastic, cu sau fără mâner sau închizătoare. 
    b) Prin “capsule” se înţeleg capsule utilizate ca ambalaj.  

09-06 Frânghii şi alte materiale de legat; cercuri de butoi 
09-07 Mijloace şi accesorii de închidere 

Notă: a) Cuprinde numai mijloace de închidere pentru ambalaje. 
    b) Prin “accesorii” se înţeleg, de exemplu, dispozitive de dispersare şi dozare 

încorporate în containere şi atomizoare detaşabile. 
09-08 Palete şi platforme pentru dispozitive de încărcare 
09-09 Containere pentru deşeuri şi gunoaie şi suporturi pentru ele 
09-99 Diverse 

CLASA 10 - CEASURI ŞI ALTE APARATE ŞI INSTRUMENTE DE MĂSURĂ, 
CONTROL ŞI SEMNALIZARE 

Notă: Cuprinde instrumente şi aparate electrice. 
10-01 Orologii, pendule şi deşteptătoare 
10-02 Ceasuri de mână şi de buzunar 
10-03 Alte instrumente de măsurat timpul 

Notă:  Cuprinde aparate de măsurat timpul cum ar fi parcometre, avertizoare cu 
sonerie utilizate în bucătărie şi aparate similare. 

10-04  Alte instrumente, aparate şi dispozitive de măsură 
Notă: a) Cuprinde instrumente, aparate şi dispozitive pentru măsurat temperatura, 

presiunea, greutatea, lungimea, volumul, mărimi electrice. 
          b) Nu cuprinde exponometre (cl. 16-05). 

10-05    Instrumente, aparate şi dispozitive de control, securitate sau testare 
Notă: Cuprinde avertizoare de incendii sau de efracţie şi diferite tipuri de 

detectoare. 
10-06 Aparate şi dispozitive de semnalizare 

Notă: Nu cuprinde dispozitive de iluminat sau de semnalizare pentru vehicule  (cl. 
26-06). 

10-07 Cutii, cadrane, ace şi alte piese şi accesorii ale instrumentelor de măsură, control 
şi semnalizare 

Notă: Prin “cutii” se înţeleg carcasele ceasurilor de mână, orologiilor şi toate 
carcasele care sunt parte integrantă din instrumentele al căror mecanism îl 
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protejează, în afară de tocuri cu destinaţie specială (cl. 03-01) sau ambalaje 
(cl. 09-03). 

10-99 Diverse 

CLASA 11 - OBIECTE ORNAMENTALE 
11-01 Articole de giuvaiergerie 

Notă: a) Cuprinde bijuterii de lux şi imitaţii. 
b) Nu cuprinde ceasuri de mână (cl. 10-02). 

11-02 Bibelouri, ornamente pentru masă, şemineu şi de perete, vaze şi ghivece 
  pentru flori 

Notă: Cuprinde sculpturi, inclusiv cele cu părţi mobile (mobiles) şi statui. 
11-03 Medalii şi insigne 
11-04 Flori, plante şi fructe artificiale 
11-05 Drapele, articole pentru decoraţii de sărbătoare 

Notă: a) Cuprinde ghirlande, banderole şi decoraţii pentru pomul de Crăciun. 
          b) Nu cuprinde lumânări (cl. 26-04). 

11-99 Diverse 

CLASA 12 - MIJLOACE DE TRANSPORT ŞI DE RIDICAT 
Notă: a) Cuprinde toate vehiculele: terestre, nautice, aeriene, spaţiale şi altele. 

b) Cuprinde părţi, echipamente şi accesorii care nu există decât în legătură 
cu un vehicul şi care nu pot fi incluse în alte clase, aceste părţi, echipamente 
şi accesorii pentru vehicule vor fi clasate în subclasa vehiculului 
corespunzător sau în clasa 12-16, dacă sunt comune mai multor vehicule 
incluse în subclase diferite. 
c) Nu cuprinde, în principiu, părţi, echipamente şi accesorii pentru vehicule 
care pot fi clasificate într-o altă clasă; aceste părţi, echipamente şi accesorii 
vor fi cuprinse în aceeaşi clasă cu produsele de aceeaşi natură, adică cele 
care au aceeaşi funcţie. Astfel, covoarele sau rogojinile pentru automobile 
vor fi clasificate la covoare (cl. 06-11); motoarele electrice pentru vehicule 
vor fi cuprinse în clasa 13-01 şi motoarele neelectrice pentru vehicule, în 
clasa 15-01 (la fel şi piesele acestor motoare); farurile automobilelor vor fi 
clasificate cu articolele de iluminat (cl. 26-06). 
d) Nu cuprinde modele micşorate de vehicule (cl. 21-01). 

12-01 Vehicule cu tracţiune animală 
12-02 Cărucioare de mână, roabe 
12-03 Locomotive şi material rulant pentru calea ferată sau orice vehicule pe şine 
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12-04 Teleferice, telescaune şi teleschi 
12-05 Elevatoare, aparate de ridicat sau de transportat 

Notă: Cuprinde ascensoare, elevatoare, macarale, cărucioare-elevatoare şi benzi 
rulante. 

12-06 Nave şi vase maritime 
12-07 Avioane şi alte vehicule spaţiale 
12-08 Automobile, autobuze şi camioane 

Notă: Cuprinde ambulanţe şi maşini frigorifice. 
12-09  Tractoare 
12-10  Remorci de vehicule rutiere 

Notă: Cuprinde rulote. 
12-11 Biciclete şi motociclete 
12-12 Cărucioare pentru copii, cărucioare pentru infirmi, brancarde 

Notă: a) Prin “cărucioare pentru copii” se înţeleg cărucioare în care se transportă 
copiii. 
b) Nu cuprinde cărucioare pentru copii ca jucării (cl. 21-01). 

12-13 Vehicule cu destinaţii speciale 
Notă: a) Cuprinde numai vehicule care nu sunt în mod special destinate 

transportului, de exemplu: maşini de curăţat străzile, de stropit, maşini de 
pompieri, maşini de curăţat zăpada şi depanatoare. 
b) Nu cuprinde maşini agricole cu caracter mixt (cl. 15-03), nici maşini 
portante pentru construcţii sau geniu civil (cl. 15-04). 

12-14 Alte vehicule 
Notă: Cuprinde sănii şi vehicule pe pernă de aer. 

12-15 Pneuri, anvelope şi lanţuri antiderapante pentru vehicule 
12-16 Piese, echipamente şi accesorii pentru vehicule, necuprinse în alte clase sau 

subclase 
Notă: a) Nu cuprinde centuri de siguranță pentru scaunele vehiculelor (cl. 29-02), 

mânere ale portierelor pentru vehicule (cl. 08-06).  
b) Nu cuprinde pantografe pentru locomotive electrice sau tramvaie (cl. 13-
03) 

12-99 Diverse 

CLASA 13 - APARATE DE PRODUCERE, DISTRIBUŢIE SAU TRANSFORMARE 
A ENERGIEI ELECTRICE 



 11

Notă: a) Cuprinde numai aparate care produc, distribuie sau transformă curentul 
electric. 
b) Cuprinde, totuşi, motoarele electrice. 
c) Nu cuprinde aparate care funcţionează cu energie electrică, de exemplu: 
ceasuri electrice (cl. 10-02), aparate pentru măsurat curentul electric (cl. 10-
04). 

13-01 Generatoare şi motoare 
Notă: Cuprinde motoare electrice pentru vehicule. 

13-02  Transformatoare, redresoare, pile şi acumulatoare  
13-03  Echipament pentru distribuţia sau reglarea energiei electrice 

Notă: Cuprinde conductoare, întrerupătoare şi panouri de comandă 
13-99 Diverse 

CLASA 14 - APARATE DE ÎNREGISTRARE, DE TELECOMUNICAŢII ŞI DE 
PRELUCRARE A INFORMAŢIEI 

14-01 Aparate de înregistrare sau de reproducere a sunetelor sau imaginilor 
Notă: Nu cuprinde aparate pentru fotocopiat sau cinema (cl. 16). 

14-02 Aparate pentru prelucrarea informaţiei, precum şi aparate şi dispozitive 
  periferice 
14-03 Aparate de telecomunicaţii şi telecomandă fără fir, radioamplificatoare 

Notă: Cuprinde aparate de telegraf, telefon şi televiziune, aparate de radio şi 
teleimprimatoare. 

14-04 Monitoare şi pictograme 
Notă: Cuprinde monitoare şi pictograme pentru produse ce aparţin altor clase. 

14-99 Diverse 

CLASA 15 - MAŞINI NECUPRINSE ÎN ALTE CLASE 
15-01 Motoare 

Notă: a) Cuprinde motoare neelectrice pentru vehicule.  
          b) Nu cuprinde motoare electrice (cl. 13). 

15-02 Pompe şi compresoare 
Notă: Nu cuprinde pompe de mână sau de picior (cl. 08-05) sau pompe de incendiu 

(cl. 29-01). 
15-03 Maşini agricole 

Notă: a) Cuprinde pluguri şi maşini mixte, care sunt în acelaşi timp maşini şi 
vehicule, de exemplu: combină agricolă de secerat şi balotat. 
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b) Nu cuprinde unelte manuale (cl. 08). 
15-04 Maşini pentru construcţii 

Notă: a) Cuprinde maşini utilizate pentru geniu civil şi maşini autopropulsate, de 
exemplu: excavatoare, betoniere şi drage. 
b) Nu cuprinde aparate de ridicat şi macarale (cl. 12-05). 

15-05 Maşini de spălat, curăţat sau uscat 
Notă: a) Cuprinde aparate şi maşini pentru tratarea lenjeriei şi hainelor, cum sunt 

aparatele de călcat sau stoarcere. 
b) Cuprinde maşini de spălat şi uscat vesela şi instalaţii industriale de uscat. 

15-06 Maşini textile, de cusut, tricotat sau brodat, inclusiv părţile lor integrante 
15-07 Maşini şi aparate de refrigerare 

Notă: a) Cuprinde aparate casnice de refrigerare. 
b) Nu cuprinde vagoane frigorifice (cl. 12-03) sau maşini frigorifice (cl. 12-
08). 

15-08 [Vacant] 
15-09 Maşini-unelte, maşini-abrazive, maşini de turnătorie 

Notă: a) Cuprinde imprimante 3D. 
b) Nu cuprinde maşini pentru industria minieră, maşini de foraj şi 
separatoare de materiale (cl. 15-99). 

15-99 Diverse 

CLASA 16 - APARATE FOTOGRAFICE, CINEMATOGRAFICE ŞI OPTICE 
Notă: Nu cuprinde lămpi pentru fotografiere sau filmare (cl. 26-05). 

16-01 Aparate de fotografiat şi de filmat 
16-02 Aparate de proiecţie şi vizionare (vizualizare) 
16-03 Aparate de fotocopiat şi de mărit 

Notă: Cuprinde aparate pentru microfilmat şi aparate de vizualizare a 
microfilmelor, de asemenea aparate de birou numite “de fotocopiat”, care 
utilizează alte procedee decât fotografierea (în special procedee termice sau 
magnetice). 

16-04 Aparate şi ustensile pentru developat 
16-05 Accesorii 

Notă: Cuprinde filtre pentru aparate foto, exponometre, trepiede, dispozitive 
pentru producerea bliţului.  

16-06 Articole optice 
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Notă: a) Cuprinde ochelari (lunete) şi microscoape. 
   b)  Nu cuprinde instrumente de măsură care includ dispozitive optice (cl. 10-

04). 
16-99 Diverse 

CLASA 17 - INSTRUMENTE MUZICALE 
Notă: Nu cuprinde truse pentru instrumente muzicale (cl. 03-01), nici aparate de 

înregistrare sau reproducere a sunetelor (cl. 14-01). 
17-01 Instrumente cu clape 

Notă: Cuprinde orgi electronice sau de alt fel, acordeoane, piane mecanice sau de 
alt fel. 

17-02 Instrumente de suflat 
Notă: Nu cuprinde orgi, armonice şi acordeoane (cl. 17-01). 

17-03 Instrumente cu coarde 
17-04 Instrumente de percuţie 
17-05 Instrumente mecanice 

Notă: a) Cuprinde cutii muzicale. 
          b) Nu cuprinde instrumente muzicale cu clape (cl. 17-01). 

17-99 Diverse 

CLASA 18 - MAŞINI DE BIROU ŞI IMPRIMERIE  
 18-01 Maşini de scris sau de calculat 

Notă: Nu cuprinde ordinatoare şi alte aparate incluse în clasa 14-02. 
18-02 Maşini de tipărit (multiplicat) 

Notă: a) Cuprinde maşini de cules, maşini şi aparate de stereotipie, maşini 
tipografice, celelalte maşini de reprodus, de exemplu: maşini de multiplicat, 
maşini de tipărit ofset, de asemenea maşini de adresat, de francat şi de 
anulare a timbrelor. 

b) Nu cuprinde imprimante pentru calculatoare (cl. 14-02) și maşini de 
fotocopiat (cl. 16-03). 

18-03 Caractere şi semne tipografice 
18-04 Maşini de legat, de cusut cu sârmă, de tăiat (hârtie) 

Notă: Cuprinde maşini şi dispozitive pentru tăiat hârtia, similare celor de mai sus. 
18-99 Diverse 
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CLASA 19 - PAPETĂRIE, ARTICOLE DE BIROU, MATERIALE PENTRU ARTE 
ŞI ÎNVĂŢĂMÂNT 

19-01 Hârtie de scris, cărţi de corespondenţă şi pentru diferite ocazii 
Notă: Cuprinde toate tipurile de hârtie, în sensul cel mai larg, care servesc pentru 

scris, desen, pictat, imprimat, de exemplu: calc, indigo, pentru ziare, plicuri, 
felicitări şi cărţi poştale ilustrate, felicitări muzicale. 

19-02 Articole de birou 
Notă: a) Cuprinde dispozitive utilizate în aparate de casă, cum ar fi cele pentru 

sortarea monedelor.  
    b) Anumite obiecte de birou vor fi clasificate în alte clase sau subclase, de 

exemplu: mobilierul de birou în clasa 06; maşinile şi aparatele de birou în 
clasele 14-02; 16-03; 18-01; 18-02 sau 18-04; articolele de scris în clasa 19-
01 sau 19-06 (vezi lista alfabetică).  

19-03 Calendare 
Notă: Nu cuprinde agende (cl. 19-04). 

19-04 Cărţi, caiete şi alte obiecte cu aspect exterior asemănător 
Notă: Cuprinde coperte de cărţi, supracoperte, albume, agende şi alte obiecte 

asemănătoare. 

19-05 [Vacant] 
19-06 Materiale şi instrumente pentru scris de mână, desenat, pictat, sculptat, gravat sau 

pentru alte tehnici artistice 
Notă: Nu cuprinde pensule (cl. 04-04), planşete de desen şi aparate fixate pe 

aceste planşete (cl. 06-03) şi hârtie de scris (cl. 19-01). 
19-07 Materiale pentru învăţământ 

Notă: a) Cuprinde hărţi de toate tipurile, globuri şi planetarii. 
    b) Nu cuprinde aparate audio-video pentru învăţământ (cl. 14-01). 

19-08 Alte materiale tipărite 
Notă: Cuprinde materiale publicitare. 

19-99 Diverse 

CLASA 20 - ECHIPAMENTE PENTRU VÂNZĂRI ŞI PUBLICITATE, SEMNE 
INDICATOARE 

20-01 Aparate pentru vânzare automată 
20-02 Echipament pentru vânzări şi expoziţii 

Notă: Nu cuprinde articole de mobilier (cl. 06). 
20-03 Semne indicatoare, firme şi dispozitive publicitare 
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Notă: a) Cuprinde dispozitive pentru publicitate luminoasă şi dispozitive publicitare 
mobile. 

          b) Nu cuprinde ambalaje (cl. 09), nici dispozitive de semnalizare (cl. 10-06). 
20-99 Diverse 

CLASA 21 - JOCURI, JUCĂRII, CORTURI ŞI ARTICOLE SPORTIVE 
21-01 Jocuri şi jucării 

Notă: a) Cuprinde modele micşorate. 
                    b) Nu cuprinde jucării pentru animale (cl. 30-99). 

21-02 Aparate şi articole de gimnastică şi sport 
Notă: a) Cuprinde ca articole de sport: aparate şi articole necesare practicării 

diverselor sporturi şi care în mod normal nu au altă destinaţie, de exemplu: 
mingi de fotbal, schiuri şi rachete de tenis, cu excepţia tuturor celorlalte 
obiecte care pot fi utilizate în mod egal pentru practicarea anumitor sporturi. 

 b) Cuprinde, cu rezerva indicată la lit. a), aparate de antrenament, ca şi 
aparatele şi echipamentele necesare pentru practicarea jocurilor în aer liber. 

c) Nu sunt cuprinse costume de sport (cl. 02), nici săniuţe şi sănii (cl. 12-14).  
21-03 Alte articole de amuzament şi divertisment 

Notă: a) Cuprinde caruseluri de bâlci şi automate pentru jocuri de noroc. 
b) Nu cuprinde jocuri şi jucării (cl. 21-01), nici celelalte articole clasificate în 
clasa 21-01 sau 21-02. 

21-04 Corturi şi accesorii pentru ele 
Notă: a) Cuprinde prăjini, ţăruşi şi alte accesorii similare. 
          b) Nu cuprinde celelalte articole de camping ce sunt incluse în alte clase, după 

propria lor natură, în special scaune (cl. 06-01), mese (cl. 06-03), farfurii (cl. 
07-01) şi rulote (cl. 12-10).  

21-99 Diverse 

CLASA 22 - ARME, ARTICOLE PIROTEHNICE, ARTICOLE PENTRU 
VÂNĂTOARE, PESCUIT ŞI PENTRU DISTRUGEREA DĂUNĂTORILOR 

22-01 Arme cu proiectile 
22-02 Alte arme 
22-03 Muniţii, rachete şi articole pirotehnice 
22-04 Ţinte şi accesorii pentru ele 

Notă: Cuprinde dispozitive speciale de punere în mişcare a ţintelor mobile. 
22-05 Articole pentru vânătoare şi pescuit 
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Notă: Nu cuprinde articole vestimentare (cl. 02), nici arme (cl. 22-01 sau 22-02). 
22-06 Capcane, articole pentru distrugerea dăunătorilor 
22-99 Diverse 

CLASA 23 - INSTALAŢII PENTRU DISTRIBUŢIA FLUIDELOR, INSTALAŢII 
SANITARE, DE ÎNCĂLZIRE, DE VENTILAŢIE ŞI CONDIŢIONARE A AERULUI, 

COMBUSTIBILI SOLIZI 
23-01 Instalaţii pentru distribuţia fluidelor 

Notă: Cuprinde robinete şi armătura pentru ele. 
23-02 Instalaţii sanitare 

Notă: a) Cuprinde căzi, duşuri, chiuvete, saune, WC-uri, blocuri sanitare şi accesorii 
pentru băi, necuprinse în alte clase. 

                    b) Nu cuprinde robinete şi armătura pentru ele (cl. 23-01). 
23-03 Echipamente pentru încălzire 
23-04 Echipamente pentru ventilaţie şi condiţionare a aerului 
23-05 Combustibili solizi 
23-99 Diverse 

CLASA 24 - UTILAJ MEDICAL ŞI PENTRU LABORATOR 
Notă: Prin “utilaj medical” se înţelege utilajul pentru chirurgie, stomatologie şi 

medicină veterinară. 
24-01 Aparate şi utilaj pentru medici, spitale şi laboratoare 
24-02 Instrumente medicale, instrumente şi ustensile de laborator 

Notă: Cuprinde numai instrumente manuale. 
24-03 Proteze 
24-04 Articole de pansament şi pentru îngrijire medicală 
      Notă: Cuprinde articole absorbante pentru pansament. 
24-99 Diverse 

CLASA 25 - CONSTRUCŢII ŞI ELEMENTE DE CONSTRUCŢII 
25-01 Materiale de construcţii 

Notă: Cuprinde cărămizi, grinzi, profiluri, ţigle, ardezie şi panouri. 
25-02 Părţi de clădiri prefabricate sau preasamblate 

Notă: a) Cuprinde ferestre, uşi, storuri exterioare, părţi interioare şi grilaje. 
                    b) Nu cuprinde scări (cl. 25-04). 
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25-03 Case, garaje şi alte construcţii 
25-04 Scări, scări imobile, schele  
25-99 Diverse 

CLASA 26 - APARATE DE ILUMINAT  
26-01 Sfeşnice şi candelabre 
26-02 Torţe, lămpi şi lanterne 
26-03 Aparate pentru iluminat locurile publice 

Notă: Cuprinde felinare de stradă, aparate pentru iluminarea scenelor şi 
proiectoare pentru iluminare. 

26-04 Surse luminoase, electrice sau neelectrice 
Notă: Cuprinde becuri pentru lămpi electrice, plăci şi tuburi luminoase şi lumânări. 

26-05 Lămpi, lămpi-etalon, lustre, aplice de pereţi şi de plafoane, abajururi, 
  reflectoare, lămpi pentru proiectoare fotografice sau cinematografice 
26-06 Dispozitive de iluminare pentru vehicule 
26-99 Diverse 

CLASA 27 - TUTUN ŞI ARTICOLE PENTRU FUMĂTORI 
27-01 Tutun, trabucuri şi ţigări 
27-02 Pipe, muştiucuri pentru trabucuri şi ţigări 
27-03 Scrumiere 
27-04 Chibrituri 
27-05 Brichete 
27-06 Etuiuri pentru ţigări şi trabucuri, tabachere şi pungi pentru tutun 

Notă: Nu cuprinde ambalaje (cl. 09). 
27-99 Diverse 

CLASA 28 - PRODUSE FARMACEUTICE ŞI COSMETICE, ARTICOLE ŞI 
APARATE DE TOALETĂ 

28-01 Produse farmaceutice 
Notă:   a) Cuprinde şi cele pentru animale. 

b) Cuprinde produse chimice sub formă de casete, capsule, pastile, pilule şi 
comprimate, de asemenea şi cele destinate plantelor. 
c) Nu cuprinde articole de pansament şi bandaje (cl. 24-04). 

28-02 Produse cosmetice 
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Notă: Cuprinde şi cele pentru animale. 
28-03 Articole de toaletă şi aparate pentru cabinete cosmetologice 

Notă: a) Cuprinde aparate de ras, aparate şi dispozitive pentru masaj, epilat sau 
coafat. 

b) Nu cuprinde perii de toaletă (cl. 04-02), nici articole şi echipamente pentru 
animale (cl. 30-99). 

28-04 Peruci, bărbi şi mustăţi false 
28-99 Diverse 

CLASA 29 - DISPOZITIVE ŞI ECHIPAMENTE CONTRA INCENDIILOR, 
PENTRU PREVENIREA ACCIDENTELOR ŞI SALVARE 

29-01 Dispozitive şi echipamente contra incendiilor 
Notă: a) Cuprinde extinctoare de incendiu. 
   b) Nu cuprinde maşini de pompieri (cl. 12-13), furtunuri de incendiu şi capete 

pentru ele (cl. 23-01). 
29-02 Dispozitive şi echipamente pentru prevenirea accidentelor şi pentru salvare, 

necuprinse în alte clase 
Notă: a) Cuprinde dispozitive şi echipamente destinate animalelor. 

     b) Nu cuprinde căşti (cl. 02-03), costume de protecţie împotriva accidentelor 
(cl. 02-02, 02-04 sau 02-06). 

29-99 Diverse 

CLASA 30 - ARTICOLE PENTRU ÎNGRIJIREA ŞI ÎNTREŢINEREA 
ANIMALELOR 

Notă: Nu cuprinde produse alimentare pentru animale (cl. 01), produse 
farmaceutice şi cosmetice pentru animale (cl. 28-01 sau 28-02). 

30-01 Îmbrăcăminte pentru animale 
30-02 Ţarcuri, colivii, cuşti şi adăposturi similare 

 Notă: Nu cuprinde construcţii (cl. 25). 
30-03 Troace, iesle şi adăpătoare 
30-04 Şelărie 

Notă: Cuprinde zgărzi pentru animale. 
30-05 Bice şi pinteni 
30-06 Aşternuturi şi cuiburi 
30-07 Stinghii şi alte accesorii pentru cuşti 
30-08 Echipament pentru aplicarea dangalei, dangale şi piedici 
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30-09 Stâlpi pentru legat 
30-99 Diverse 

CLASA 31 - MAŞINI ŞI APARATE PENTRU PREPARAREA MÂNCĂRURILOR 
SAU A BĂUTURILOR, NECUPRINSE ÎN ALTE CLASE 

Notă: Nu cuprinde ustensile, instrumente şi aparate acţionate manual pentru servirea 
sau prepararea mâncărurilor sau băuturilor (cl. 07). 

31-00 Maşini şi aparate pentru prepararea mâncărurilor sau băuturilor, necuprinse în alte 
clase 

CLASA 32 - SIMBOLURI GRAFICE ŞI ELEMENTE GRAFICE (LOGOS), MOTIVE 
DECORATIVE PENTRU SUPRAFEŢE, ORNAMENTE 


