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LISTA CLASELOR DE PRODUSE ªI SERVICII

PRODUSE

Clasa 01 Produse chimice pentru industrie, ºtiinþe, fotografie, agriculturã, horticulturã ºi

silviculturã; rãºini artificiale în stare brutã, materiale plastice în stare brutã;

îngrãºãminte; compoziþii pentru stingerea incendiilor; preparate pentru cãlirea

ºi lipirea metalelor; produse chimice pentru conservarea alimentelor; tananþi;

adezivi pentru industrie.

Clasa 02 Coloranþi, lacuri ºi vopsele; produse pentru prevenirea coroziunii ºi a

deteriorãrii lemnului; materiale pentru vopsit; mordanþi; rãºini naturale în stare

brutã, metale sub formã de folie sau pulbere pentru picturã, decoraþiuni,

tipografie ºi artã.

Clasa 03 Înãlbitori ºi alte preparate pentru spãlare; preparate pentru curãþare, lustruire,

degresare ºi preparate abrazive; sãpunuri, parfumerie, uleiuri esenþiale,

cosmetice, loþiuni pentru pãr, pastã de dinþi.

Clasa 04 Uleiuri ºi unsori industriale; lubrifianþi; produse pentru absorbþia, umezirea ºi

legarea prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) ºi materiale

pentru iluminat; lumânãri ºi fitiluri.

Clasa 05 Produse farmaceutice ºi de uz veterinar; produse sanitare de uz medical;

substanþe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, materiale

de pansat; materiale pentru plombarea dinþilor ºi pentru amprente dentare;

dezinfectanþi; produse pentru distrugerea dãunãtorilor; fungicide, erbicide.

Clasa 06 Metale comune ºi aliajele acestora; materiale de construcþii metalice;

construcþii metalice transportabile; materiale metalice pentru cãi ferate; cabluri

ºi fire metalice neelectrice; fierãrie, articole mici din metal; þevi ºi tuburi

metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri.

Clasa 07 Maºini ºi maºini-unelte; motoare (cu excepþia motoarelor pentru vehicule

terestre); cuplaje ºi organe de transmisie (cu excepþia celor pentru vehicule

terestre); unelte agricole, altele decât cele acþionate manual; incubatoare

pentru ouã.

Clasa 08 Unelte ºi scule acþionate manual; cuþite, furculiþe ºi linguri; arme albe; aparate

de ras.

Clasa 09 Aparate ºi instrumente de uz ºtiinþific, nautic, topografic, pentru fotografie,

cinematografie, opticã, cântãrire, mãsurare, semnalizare, verificare, salvare ºi

învãþãmânt; aparate ºi instrumente pentru conducerea, distribuþia, transfor-

marea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru

înregistrarea, transmiterea ºi reproducerea sunetului sau imaginii; suporturi

magnetice de înregistrare, discuri acustice; automate de vânzare ºi mecanisme

pentru aparate care funcþioneazã cu fise; case de marcat, maºini de calculat,

echipamente de prelucrare a datelor ºi calculatoare; echipament pentru

stingerea incendiilor.
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Clasa 10 Aparate ºi instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice ºi de uz veterinar,

membre, ochi ºi dinþi artificiali; articole ortopedice, material de suturã.

Clasa 11 Aparate de iluminat, de încãlzire, de producere a aburului, de gãtit, frigorifice,

de uscare, de ventilare, de distribuþie a apei ºi instalaþii sanitare.

Clasa 12 Vehicule; aparate de locomoþie pe uscat, în aer sau pe apã.

Clasa 13 Arme de foc; muniþie ºi proiectile; explozivi; artificii.

Clasa 14 Metale preþioase ºi aliaje ale acestora, produse din sau placate cu metale

preþioase, care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii, pietre preþioase; ceasuri

ºi instrumente de mãsurare a timpului.

Clasa 15 Instrumente muzicale.

Clasa 16 Hârtie, carton ºi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; tipãrituri;

articole de legãtorie; fotografii; papetãrie; adezivi pentru papetãrie sau menaj;

materiale pentru artiºti; pensule; maºini de scris ºi articole de birou (cu excepþia

mobilierului); material didactic sau pentru învãþãmant (cu excepþia aparatelor);

materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); caractere

tipografice; forme de tipar.

Clasa 17 Cauciuc, gutapercã, gumã, azbest, micã ºi produse din aceste materiale, care

nu sunt incluse în alte clase; materiale plastice extrudate; materiale de

etanºare, de umpluturã, materiale izolante; þevi flexibile nemetalice.

Clasa 18 Piele ºi imitaþii de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase;

piei de animale; geamantane ºi valize; umbrele ºi bastoane; bice ºi articole de

ºelãrie.

Clasa 19 Materiale de construcþii nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru

construcþii; asfalt, smoalã ºi bitum; construcþii nemetalice transportabile;

monumente (cu excepþia celor din metal).

Clasa 20 Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn, plutã, stuf, trestie, rãchitã, os, fildeº,

os de balenã, scoici, sidef, spumã de mare, înlocuitori ai acestora sau material

plastic.

Clasa 21 Ustensile ºi recipiente de menaj sau de bucãtãrie; piepteni ºi bureþi; perii;

materiale pentru perii; materiale de curãþare; lânã metalicã; sticlã brutã sau

semiprelucratã (cu excepþia sticlei folosite in construcþii); sticlãrie, porþelan ºi

faianþã neincluse în alte clase.

Clasa 22 Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (neincluse în alte clase);

materiale de umpluturã (cu excepþia cauciucului ºi a materialelor plastice);

materiale textile fibroase brute.

Clasa 23 Fire de uz textil.

Clasa 24 Þesãturi ºi produse textile neincluse în alte clase; cuverturi de pat ºi de masã.

Clasa 25 Articole de îmbrãcãminte ºi încãlþãminte, articole pentru acoperirea capului.

Clasa 26 Dantelã ºi broderie, panglici ºi ºnururi; nasturi, capse, copci; ace ºi ace cu

gãmãlie; flori artificiale.
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Clasa 27 Covoare, preºuri, rogojini, linoleum ºi alte articole de pardosealã; tapet, cu

excepþia celui din material textil.

Clasa 28 Jocuri, jucãrii; articole de gimnasticã ºi sport necuprinse în alte clase;

decoraþiuni pentru pomul de Crãciun.

Clasa 29 Carne, peºte, pãsãri ºi vânat; extracte de carne; fructe ºi legume conservate,

congelate, uscate ºi gãtite; jeleuri, dulceþuri, compoturi; ouã, lapte ºi produse

lactate; uleiuri ºi grãsimi comestibile.

Clasa 30 Cafea, ceai, cacao, zahãr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; fãinã ºi

preparate din cereale, pâine, patiserie ºi cofetãrie, îngheþatã; miere, sirop de

melasã; drojdie, praf de copt; sare, muºtar; oþet, sosuri; condimente; gheaþã.

Clasa 31 Produse agricole, horticole, forestiere ºi cereale, neincluse în alte clase;

animale vii; fructe ºi legume proaspete; seminþe, plante ºi flori naturale;

mâncare pentru animale; malþ.

Clasa 32 Bere; ape minerale ºi gazoase ºi alte bãuturi nealcoolice; bãuturi ºi sucuri din

fructe; siropuri ºi alte produse pentru prepararea bãuturilor.

Clasa 33 Bãuturi alcoolice, cu excepþia berii.

Clasa 34 Tutun, articole pentru fumãtori, chibrituri.

SERVICII

Clasa 35 Publicitate; conducerea ºi administrarea afacerilor; lucrãri de birou.

Clasa 36 Asigurãri; afaceri financiare, monetare, imobiliare .

Clasa 37 Construcþii, reparaþii, instalaþii.

Clasa 38 Telecomunicaþii.

Clasa 39 Transport; ambalare ºi depozitare a mãrfurilor; organizare de cãlãtorii.

Clasa 40 Prelucrarea materialelor.

Clasa 41 Educaþie; instruire; divertisment; activitãþi sportive ºi culturale.

Clasa 42 Servicii în domeniile ºtiinþei ºi tehnologiei ca ºi cercetarea ºi proiectarea

aferente; servicii de analizã ºi cercetare industrialã; proiectare ºi dezvoltare

hardware ºi software.

Clasa 43 Restaurante ºi cazare temporarã.

Clasa 44 Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienã ºi frumuseþe pentru

oameni sau pentru animale; servicii din agriculturã, horticulturã ºi

silviculturã.

Clasa 45 Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecþia bunurilor ºi

persoanelor; servicii personale ºi sociale oferite de terþi pentru satisfacerea

unor nevoi individuale.
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