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1. 536/94 din 9.3.1994 
(JO L 68, 11.3.1994, 
p. 16)

1 Diatomit  sub formă de pulbere  de culoare bej,
care prezintă următoarele caracteristici analitice:

umiditate: 4,7 %

pierdere la calcinare: 5,6 %

pH (suspensie 10 %) 7

sodiu (% Na2O): 0,2 %

Acest produs capătă prin calcinare o tentă roz.

Acest produs este utilizat ca mediu filtrant.

2512 00 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codului NC 25120000. A se vedea, de asemenea,
notele  explicative  ale  Sistemului  Armonizat,  nr.
25.12.  Caracteristicile  analitice  sunt  cele  ale
diatomitului natural, nici calcinat, nici activat.

2. 536/94 din 9.3.1994 
(JO L 68, 11.3.1994, 
p. 16)

2 Diatomit  sub  formă de pulbere  de  culoare  bej
roz,  care  prezintă  următoarele  caracteristici
analitice:

- umiditate: 0,2 %

- pierdere la calcinare: 0,4 %

- pH (suspensie 10 %): 6

- sodiu (% Na2O): 0,3 %

Acest produs este utilizat ca mediu filtrant.

2512 00 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codului NC 25120000. A se vedea, de asemenea,
notele  explicative  ale  Sistemului  Armonizat,  nr.
25.12.  Caracteristicile  analitice  sunt  cele  ale
diatomitului calcinat, neactivate.

3. 2113/1999 din 
5.10.1999 (JO L 259, 
6.10.1999, p. 3)

Oxid  de  magneziu  obţinut  prin  calcinarea
carbonatului  de  magneziu  şi  topirea  cu  arc
electric, prezentându-se sub forma unor granule
neregulate,  în  general  incolore,  dar  a  căror

2519 90 10 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC
2519, 251990 şi 25199010. Clasificarea în această
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nuanţă  poate  merge  de  la  gălbui  la  cafeniu.
Aceste  granule  sunt  compuse  din  particule
cristaline translucide având dimensiunea de 1-10
mm.

Densitate  ("bulk  density"):  aproximativ  3,5
g/cm3.

Conţinutul de oxid de magneziu: cel puţin de 95
% în greutate.

subpoziţie  este  determinată  de  procedeul  de
fabricaţie  (calcinare,  apoi  electrofuziune  la  o
temperatură de 2800-3000 °C) care este indicat în
notele  explicative  ale  NC,  subpoziţia  25199010,
punctul 2. 

4. 1785/94 din 19.7.1994
(JO L 186, 21.7.1994, 
p. 20)

modificat prin Reg. 
441/2013

1 "Rutil  sintetic"  obţinut  din  ilmenit  prin  ardere,
tratament  cu  acid  clorhidric  şi  calcinare  cu un
conţinut  de:  aproximativ  95  %  dioxid  de  titan
aproximativ 2 % trioxid de fier şi aproximativ 1 %
dioxid de siliciu Acesta se prezintă sub formă de
praf de culoare bej.

2614 00 00

INIŢIAL:

(Reg. 1785/94)

2614 00 10

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile normelor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  pe baza notei  2  din
capitolul 26, precum şi a textului codurilor NC 2614
şi 26140000.

Modificările structurii cristaline se datorează numai
calcinării  şi  arderii  menţionate  în  consideraţiile
generale  din  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat, capitolul 26 

5. 3541/85 din 
12.12.1985 (JO L 338,
17.12.1985, p. 1) 
modificat prin Reg. 
2695/95

Amestecurile de turbă (cu un conţinut de turbă
de cel puţin 75 %) şi alte substanţe, cum sunt
varul,  nisipul,  mraniţa  din  frunze  descompuse,
marna, bălegarul de fermă şi alţi fertilizatori (în
cantităţi  mici),  cu  un  conţinut  total  de  potasiu
(exprimat  în  K2O),  azot,  fosfor  (exprimat  în
P2O5), care nu depăşeşte 3 %

2703 00 00

INIŢIAL

Reg. 3541/85

2703
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6. 1231/2013 din 
28.11.2013 (JO L 322,
03.12.2013, p. 13-14)

Extract aromatic din distilat tratat (TDAE) având
următoarele proprietăţi fizico-chimice:

- conţinutul de constituenţi aromatici între 74,2 %
şi  75  %  în  greutate,  determinat  prin  metoda
cromatografie  pe coloană descrisă  în anexa A
de  la  capitolul  27  din  Notele  explicative  la
Nomenclatura combinată (NENC);

-  densitatea  la  15  °C  între  0,9521  şi  0,9590
g/cm3;

- maximum 4 % din volum distilă până la 300 °C,
la  aplicarea  metodei  ASTM  D 86-67  (EN ISO
3405).

TDAE  este  un  extract  obţinut  prin  rafinarea
lubrifianţilor din reziduurile de distilare în vid.

Constituenţii  aromatici  sunt  produse secundare
ale rafinării uleiurilor de bază pentru lubrifianţi şi
a cerurilor.

Produsul  este  utilizat  ca  plastifiant  pentru
compuşi de cauciuc nevulcanizat care constituie
materii prime pentru fabricarea anvelopelor şi a
altor produse din cauciuc vulcanizat.

2707 99 99 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate şi  pe baza textului  de la  codurile  NC
2707, 270799 şi 27079999.

Deoarece  produsul  nu  a  fost  obţinut  direct  prin
distilarea  sau  rafinarea  uleiurilor  brute  de  petrol
sau  a  uleiurilor  brute  obţinute  din  minerale
bituminoase şi  greutatea constituenţilor  aromatici
în  produs  o  depăşeşte  pe  cea  a  constituenţilor
nearomatici, clasificarea la poziţia 2710 ca uleiuri
din  petrol  sau  uleiuri  din  minerale  bituminoase,
altele decât uleiurile brute; preparate nedenumite
şi necuprinse în altă parte, care conţin în greutate
minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale
bituminoase sau deşeuri de uleiuri este exclusă (a
se vedea nota 2 de la capitolul 27).

Deoarece  produsul  nu  a  fost  obţinut  direct  din
petrol, uleiuri din petrol sau din uleiuri din minerale
bituminoase şi conţinutul de constituenţi aromatici
în  produs  este  mai  mic  de  80%,  clasificarea  la
poziţia 2713, care cuprinde cocs de petrol, bitum
de petrol şi alte reziduuri din acestea este exclusă
[a se vedea şi Notele explicative la Nomenclatura
combinată (NENC) aferente supoziţiilor 27139010
şi 27139090].

Produsul  este  un  extract  aromatic  obţinut  prin
rafinarea lubrifianţilor  din reziduuri  de distilare în
vid. Datorită conţinutului de constituenţi aromatici,
el  aparţine  categoriei  uleiurilor  sau  produselor
similare  în  cazul  cărora  greutatea  constituenţilor
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aromatici  o  depăşeşte  pe  cea  a  constituenţilor
nearomatici  (a  se  vedea  şi  NENC  aferentă
supoziţiilor 27079991 şi 27079999, punctul 2).

În consecinţă, produsul trebuie clasificat la poziţia
NC 2707 99 99. 

7. 314/90 din 5.2.1990 
(JO L 35, 7.2.1990, p. 
9) modificat prin Reg. 
705/2005

4 Amestec  lichid  de  hidrocarburi  care  conţine
aproximativ 87 % din greutate, parafine lineare
cu o catenă formată din 8 până la 16 atomi de
carbon  şi  aproximativ  13  %  din  greutate,
alchibenzene cu o catenă laterală formată din 10
până la 12 atomi de carbon 

2710 19 29

INIŢIAL:

(Reg. 314/90)

2710 00 59

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor NC 2710 şi 27100059.

Încadrarea  în  categoria  gazului  lampant  se
exclude din cauza conţinutului de alchilbenzen 

8. 231/2004 din 
10.2.2004 (JO L 39, 
11.2.2004, p. 15)

modificat prin Reg. 
1179/2009 +  
441/2013

Preparat galben, uleios, lichid, cu un conţinut de
uleiuri din petrol şi de aditivi de cel puţin 70 %
din  greutate.  Produsul  prezintă  următoarele
caracteristici:

Distilare (ASTM D 86):

la 250 °C: 0

la 266 °C: începerea distilării

la 339 °C (încheierea distilării):

peste 85 % din volum

la 350 °C: peste 85 % din volum

2710 19 43

2710 19 46

2710 19 47

INIŢIAL:

(Reg. 231/2004)

2710 19 41

Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  conform  notelor
suplimentare 1 (d) şi 1 (e) din capitolul 27, precum
şi conform formulării codurilor NC 2710, 271019 şi
2710 19 43, 2710 19 46 şi 2710 19 47 . Având în
vedere  că  "uleiurile  grele",  conform definiţiei  din
nota suplimentară  1 (d)  din capitolul  27,  cuprind
uleiurile  şi  preparatele,  termenul  "combustibil
gazos", conform definiţiei de la nota suplimentară
1  (e)  din  capitolul  27,  se  referă  şi  la  uleiuri  şi
preparate.  Produsul  nu  este  clasificat  drept
lubrifiant deoarece respectă dispoziţiile din notele
suplimentare  1  (d)  şi  1  (e)  din  capitolul  27.  În
consecinţă, produsul se clasifică drept combustibil
gazos în sensul codurilor 2710 19 43, 2710 19 46
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Punct de inflamabilitate (Pensky-Martens):

peste 100 °C

Spectroscopie în infraroşu:

hidrocarburi alifatice

Conţinut de sulf (EN ISO 8754):sub 0,05 % din
greutate

Preparatul poate fi utilizat ca ulei lubrifiant.

şi 2710 19 47. (A se vedea şi notele explicative din
Nomenclatura Combinată, codurile NC 27101971 -
27101999).

9. 1260/89 din 8.5.1989 
(JO L 126, 9.5.1989, 
p. 12) modificat prin 
Reg. 936/1999

1 Produs cu aspect de ceară moale şi albă, format
dintr-un amestec de alfa-olefine cu număr par de
atomi  de  carbon  (între  18  şi  26),  constituenţii
principali  având  20  şi  22  atomi  de  carbon
(minimum 80 % din greutate). 

2712 90 99

INITIAL:

(Reg. 1260/89):

2712 90 90

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu  textele  codurilor  NC  2712  şi  27129090.Este
vorba de un produs similar  celor  prevăzute  în a
doua parte a textului de la poziţia 2712.

10. 1639/94 din 5.7.1994 
(JO L 172, 7.7.1994, 
p. 8)

Emulsie apoasă de bitum natural alcătuită din 70
% bitum, 30 % apă şi  0,2 % agent tensioactiv
care  facilitează  formarea  emulsiei.  Emulsia
apoasă  se  realizează  pentru  a  facilita
transportarea  bitumului.  Acest  produs  este
utilizat drept combustibil,  folosindu-se arzătoare
speciale: apa se elimină prin evaporare înainte
de combustia bitumului. 

2714 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate  şi  cu  textul  codurilor
NC 2714 şi 27149000.

11. 1663/94 din 7.7.1994 
(JO L 176, 9.7.1994, 
p. 2)

Siliciu  care  conţine  în  greutate:  peste  98,7  %
siliciu;0,1 % sau mai mult dar nu mai mult de 0,2
% aluminiuşi — sub 0,1 % calciuSiliciul descris

2804 69 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate  şi  cu  textul  codurilor
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mai  sus  se  utilizează  în  general  la  fabricarea
alchilclorsilanilor.

NC 2804 şi 28046900.

12. 2399/91 din 6.8.1991 
(JO L 220, 8.8.1991, 
p. 5)

2 Oxid de fier artificial cu un conţinut de Fe2O3 de
aproximativ 95 % şi  un conţinut de aluminiu şi
siliciu  de  aproximativ  4  %,  care  rezultă  din
procesul de fabricaţie. 

2821 10 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 1
litera (a) din capitolul 28 şi cu textele codurilor NC
2821 şi 28211000 (a se vedea şi notele explicative
la Sistemul armonizat, poziţia 28.21 partea A).

13. 2084/91 din 12.7.1991
(JO L 193, 17.7.1991, 
p. 16)

2 Tetraoxid de tricobalt, cu un conţinut şi o puritate
de minim 96 %, obţinut din hidroxid de cobalt.

2822 00 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota
litera (a)  din capitolul  28 şi  cu textul  codului  NC
28220000.

14. 2017/1267 din 
11.07.2017 (JO 183/3 
din 14.07.2017)

Un  produs  sub  formă  de  pudră  fină,  albă  și
inodoră  constând  din  microsfere  (dimensiunea
particulelor  <  10  μm),  cu  o  densitate  de
aproximativ 2,1-2,5 g/cm3. Microsferele constau
din nefelin sau nefelin sienit care a fost încălzit
pentru  ca  materialul  să  dobândească  o  formă
elipsoidală  și  pentru  a  netezi  asperitățile.  Ca
urmare a acestui proces, nefelinul sau nefelinul
sienit  dobândește  o  suprafață  sticloasă.
Nefelinul și nefelinul sienit sunt aluminosilicați de
sodiu și potasiu. Produsul este utilizat ca aditiv
pentru vopsele, straturi de acoperire și pelicule
pentru a reduce nivelurile  de compuși  organici
volatili,  pentru a crește densitatea de umplere,
pentru  a  îmbunătăți  duritatea  și  a  crește
rezistența la șlefuire, la frecare și la abraziune.

2842 10 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  și  pe  baza  textului  codurilor
NC  2842  și  2842  10  00.  Clasificarea  la  poziția
2529 este exclusă, deoarece suprafața sticloasă a
nefelinului  sau  a  nefelinului  sienit  înseamnă  că
structura  sa  cristalină  a  fost  modificată  prin
procesul  de  încălzire  [a  se  vedea  nota  1  a
capitolului  25  și  Notele  explicative  la  Sistemul
armonizat  (NESA)  aferente  capitolului  25,
„Considerații  generale”,  al  doilea  paragraf].
Clasificarea la poziția 2621 este exclusă, deoarece
produsul nu este nici zgură, nici cenușă și nici un
reziduu  care  provine  din  incinerarea  deșeurilor
urbane. Clasificarea la poziția 3816 este exclusă,
deoarece nu s-a adăugat niciun liant (a se vedea,
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de  asemenea,  notele  explicative  la  Sistemul
armonizat aferente poziției 3816, primul paragraf).
Clasificarea la poziția 3824 este exclusă, deoarece
este  preferabil  să  se  aleagă  poziția  care  oferă
descrierea cea mai specifică în locul pozițiilor care
oferă  o  descriere  mai  generală.  Clasificarea  la
poziția 6806 este exclusă, deoarece produsul nu
este un material mineral expandat. Clasificarea la
poziția 6815 este exclusă, deoarece produsul nu
este un „articol finit sau semifinit din minerale”, ci,
mai  degrabă,  este  un  material  auxiliar  folosit  la
fabricarea articolelor. Prin urmare, produsul trebuie
clasificat la codul NC 2842 10 00 ca silicați dubli
sau  complecși,  inclusiv  aluminosilicați  cu
compoziție chimică definită sau nu.

15. 2812/92 din 25.9.1992
(JO L 284, 29.9.1992, 
p. 10)

1 Carbonitrură de vanadiu, conţinând în greutate:

- vanadiu 79,5 %

- azot 12,0 %

- carbon 7,0 %

2849 90 50 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate şi cu textele codurilor
NC 2849, 284990, 28499050 şi 2850. A se vedea,
de  asemenea,  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat, poziţia 28.49, partea C.

16. 2812/92 din 25.9.1992
(JO L 284, 29.9.1992, 
p. 10)

2n
d.

Carbonitrură de vanadiu, conţinând în greutate:

- vanadiu 79,0 %

- azot 16,0 %

- carbon 3,5 %

2849 90 50 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate şi cu textele codurilor
NC 2849, 284990, 28499050 şi 2850. A se vedea,
de  asemenea,  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat, poziţia 28.49, partea C.
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17. 496/98 din 27.2.1998 
(JO L 62, 3.3.1998, p. 
19) modificat prin Reg.
1179/2009

Bromometan,  la  care  s-a  adăugat  o  cantitate
mică de cloropicrin (2 % greutate), altul decât cel
ambalat pentru vânzarea cu amănuntul. 

2903 39 11

INITIAL:

(Reg. 496/98):

2903 30 33

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  1  g)  din
capitolul 29 şi cu textul codurilor NC 2903, 290330
şi  290333.  A  se  vedea  şi  notele  explicative  din
Sistemul  Armonizat,  capitolul  29 alineatul  (6)  din
partea generală A.

18. 2084/91 din 12.7.1991
(JO L 193, 17.7.1991, 
p. 16)

3 Preparat care conţine acid colic (cu un conţinut
şi o puritate mai mare de 95 %), acizi graşi şi
săruri  anorganice  care  rezultă  din  procesul  de
prelucrare. 

2918 19 30 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate  şi  cu
textele codurilor NC 2918, 291819 şi 29181930.

19. 1825/93 din 7.7.1993 
(JO L 167, 9.7.1993, 
p. 8) modificat prin 
Reg. 936/1999 + 
1179/2009

1 Methopren  tehnic  conţinând  methopren  în
proporţie de 90 % sau mai mult în greutate (toţi
izomerii fiind luaţi la un loc), precum şi impurităţi
reziduale  rezultate  din  procesul  de  fabricaţie,
neambalat pentru vânzarea cu amănuntul. 

2918 99 90

INITIAL:

(Reg. 1825/93):

2918 90 00

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  1  (a)  de la
capitolul  29, cu nota 1 (a) (2) de la capitolul  38,
precum  şi  cu  textul  codurilor  NC  2918  şi
29189000.

20. 609/2009 din 8.7.2009
(JO L 180, 11.7.2009, 
p. 3)

Produs sub formă de granule, conţinând (% din
greutate):

—betaină anhidră 95,8

—apă 1,5

—stearat de calciu (agent antiaglomerant) 1,0

2923 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii combinate şi cu notele 1 litera (a) şi
1 litera (f) de la capitolul 29, precum şi cu textele
codurilor  NC  2923  şi  29239000.  În  afară  de
betaină  anhidră  şi  apă,  produsul  conţine  doar
stearat  de  calciu  (agent  antiaglomerant)  şi
impurităţi,  respectând  aşadar  dispoziţiile  de  la
notele 1 litera (a) şi 1 litera (f) de la capitolul 29.
Betaina  nu  este  o  vitamină  sau  o  provitamină
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restul fiind impurităţi.

Produsul se utilizează în preparate de tipul celor
folosite în hrana pentru animale.

încadrată  la  poziţia  2936.  Ea  este  o  sare
cuaternară  de  amoniu  intramoleculară  (a  se
vedea,  de  asemenea,  Notele  explicative  la
Sistemul  armonizat  aferente  poziţiei  2923  al
patrulea  paragraf  punctul  6).  În  consecinţă,
produsul trebuie încadrat la poziţia 2923. 

21. 1260/89 din 8.5.1989 
(JO L 126, 9.5.1989, 
p. 12) modificat prin 
Reg. 705/2005 + 
1179/2009 + 141/2013

2 4,4′-bis(1,1,3,3-tetrametilbutil)-2,2′-tiodifenolat-
0,0′,S](butilamină)nichel(II) 

2930 90 99

INITIAL:

(Reg. 1260/89):

2930 90 90

(Reg. 705/2005):

2930 90 70

(Reg. 
1179/2009):

2930 90 85

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, în nota 6
din capitolul 29, precum şi cu textele codurilor NC
2930 şi 29309099

22. 1825/93 din 7.7.1993 
(JO L 167, 9.7.1993, 
p. 8) modificat prin 
Reg. 705/2005

2 Gama-Ciclodextrină. 2940 00 00

INITIAL: 
Reg. 1825/93
2940 00 90 

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate  şi  cu  textul  codurilor
NC 294000 şi 29400090. 

23. 2084/91 din 12.7.1991
(JO L 193, 17.7.1991, 

4 Bilă de bovine, curăţată, uscată (ox bile extract),
obţinută prin purificarea lichidului biliar cu etanol,

3001 20 90 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
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p. 16) cu negru animal (dezodorizare şi decolorare) şi
uscată prin evaporare.

Acest produs este folosit în scopuri terapeutice. 

interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate  şi  cu
textele  codurilor  NC 3001,  300120  şi  30012090.
Produsele de acest  tip care au fost supuse unui
tratament nepermis pentru produsele de la poziţia
0510  şi  care  au  fost  folosite  (direct)  în  scopuri
terapeutice, trebuie încadrate la poziţia 3001 [a se
vedea de asemenea notele explicative la Sistemul
armonizat, poziţia 30.01, litera (B)].

24. 2061/89 din 7.7.1989 
(JO L 196, 12.7.1989, 
p. 5) modificat prin 
Reg. 936/1999 
(înlocuit prin Reg. 
1966/2005) +441/2013

5 Preparat  sub  formă  de  comprimate  ambalate
pentru  vânzarea  cu  amănuntul  pe  care  sunt
indicate  posologia  și  compoziția,  folosit  la
remedierea unor carențe de vitamina C.

Fiecare  comprimat,  cu  o  greutate  de  750 mg,
conține:

- acid ascorbic: 500 mg;

- praf de cinorodon, celuloză, stearină vegetală,
substanțe solide pe bază de ulei vegetal, stearat
de magneziu,  dioxid de siliciu  și  adaos proteic
alimentar: 250 mg.

3004 50 00

INITIAL:

(Reg. 2061/89)

2106 90 91

(Reg. 936/1999)

2106 90 92

(Reg. 
1966/2005)

3004 50 10

 

Clasificarea este conformă cu dispozițiile cuprinse
în  regulile  generale  1  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota complementară
1 din capitolul 30, precum și cu textul codurilor NC
3004, 3004 50 și 3004 50 00.

A se vedea  de  asemenea notele  explicative  din
Nomenclatura Combinată referitoare la capitolul 30
(considerații generale).

Fiecare comprimat are, în mod evident, un conținut
de vitamină C (500 mg) cu mult mai mare decât
necesarul zilnic recomandat (60 mg).

În consecință,  toate condițiile  menționate la  nota
complementară 1 din capitolul 30 sunt îndeplinite
și produsul trebuie să fie clasificat ca medicament
de la poziția 3004.
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25. 2061/89 din 7.7.1989 
(JO L 196, 12.7.1989, 
p. 5) modificat prin 
Reg. 441/2013

6 Preparat  injectabil  apirogen  steril  din  colagen
purificat, dispersat într-o soluţie salină fiziologică
tamponată  cu  fosfat,  care  conţine  sau  nu
lidocaină  (DCI).  Ambalat  pentru  vânzarea  cu
amănuntul.

3004 90 00

INITIAL:

(Reg. 2061/89)

3004 90 19

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate  şi  cu
textele  codurilor  3004,  300490  şi  3004  90  00.
Acest produs este folosit  pentru tratarea atrofiilor
datorate  bolilor,  traumatismelor  şi  altor  anomalii
ale ţesutului conjunctiv

26. 1230/2013 din 
28.11.2013 (JO L 322,
03.12.2013, p. 11-12)

Produsul  este  prezentat  pentru  vânzarea  cu
amănuntul  sub  formă  de  tablete  cu  greutate
totală de cca 900 mg fiecare,  o tabletă având
următoarea compoziţie (mg):

- acid alfa-lipoic 300,

- calciu (ca fosfat de calciu dibazic) 88,5,

-  celuloză  microcristalină,  hidroxipropil
etilceluloză, dioxid de siliciu coloidal şi stearat de
magneziu cca 511.

Conform  etichetei,  produsul  este  prezentat  ca
supliment  alimentar  destinat  consumului  uman.
Doza  zilnică  recomandată  înscrisă  pe  etichetă
este de o tabletă pe zi

3004 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate şi pe baza textului codurilor NC 3004 şi
30049000.

Deşi  produsul  este  prezentat  ca  supliment
alimentar, el are efecte în domeniul prevenirii sau
al tratării bolilor sau afecţiunilor. Clasificarea sa la
poziţia  2106,  ca preparat  alimentar  nedenumit  şi
necuprins în altă parte, este aşadar exclusă (a se
vedea,  de  asemenea,  notele  explicative  ale
Sistemului  armonizat  aferente  poziţiei  2106,
punctul 16).

Produsul este prezentat în doze măsurate pentru
vânzarea  cu  amănuntul  şi  prezintă  proprietăţi
profilactice  sau  terapeutice  clar  definite,  de
exemplu împotriva polineuropatiei.

În  consecinţă,  acesta  trebuie  clasificat  ca
medicament  prezentat  în  doze  măsurate  pentru
vânzarea cu amănuntul, la poziţia 3004.
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27. 2802/95 din 4.12.1995
(JO L 291, 6.12.1995, 
p. 5) modificat prin 
Reg. 547/1999 + 
441/2013

1 Sirop cu aromă de ambră, îmbuteliat în sticle de
125 ml, folosit pentru tratarea anumitor forme de
anemie cauzate de lipsa de fier.

Produsul are următoarea compoziţie (la100 g):

–feredetat de sodiu 4,13 g(1)

–sorbitol 24 g

–glicerină 13 g

–acid citric 0,1 g

–alcool etilic de 9 5 de grade 0,09 g

–aromă 0,01 g

–parahidroxibenzoat de propil 0,01 g

–parahidroxibenzoat de metil 0,08 g

-apă q.s.ad.

(1)Feredetatul  de  sodiu  este  un  complex  feric
solubil  al   sării  de  sodiu  a  tetra-acetatului  de
etilendiamină cristalizat

3004 90 00

INITIAL:

(Reg. 2802/95):

2202 90 10

(Reg. 547/1999):

3004 90 19

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC
3004, 3004 90 şi 3004 90 00.

Acest  produs  trebuie  considerat  medicament
datorită  compoziţiei  si  utilizării  sale  în  scopuri
terapeutice

28. 1414/2004 din 
28.7.2004 (JO L 257, 
4.8.2004, p. 4)

Produs de îngrijire  a ochilor  (soluţie  oftalmică)
compusă din următoarele elemente:

3004 90 00 Clasificarea  este  în  conformitate  cu  dispoziţiile
cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
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modificat prin Reg. 
441/2013

Ingredient activ: alcool polivinilic (lubrifiant): 1,4
%

Alte ingrediente:

- clorură de sodiu (tonifiant)

- dihidrogenofosfat de sodiu (agent tampon)

- hidrogenofosfat de disodiu (agent tampon)

- clorură de benzalconiu (conservant)

- edetat disodic (agent chelator)

- acid clorhidric (regulator al PH-ului)

- hidroxid de sodiu (regulator al PH-ului)

- apă purificată, pentru 100 g (excipient)

Produsul  este  ambalat  pentru  vânzarea  cu
amănuntul (în flacon cu picător de 15 ml); sunt
oferite  indicaţii  referitoare  la  posologie  şi
utilizare. 

INITIAL:

(Reg. 
1414/2004):

3004 90 19

codurilor NC 3004 şi 3004 90 00. 

Produsul  în  cauză este  preparat  şi  prezentat  ca
lubrifiant  cu  scop  terapeutic  şi  ca  substanţă
lacrimală artificială în caz de uscare a ochilor sau
în cazul altor sindroame însoţite de iritaţie oculară.
Preparatul  nu  este  indicat  ca  soluţie  pentru
lentilele de contact sau pentru ochii artificiali de la
poziţia 3307

29. 2016/936 din 
08.06.2016 (JO L 155,
14.6.2016, p. 19-20)

Un produs destinat vânzării cu amănuntul, 
prezentat în capsule de gelatină, o capsulă 
constând din (mg):

- simeticonă: 257,5;

- gelatină, glicerină, dimeticonă, dioxid de titan 
(E 171), sorbat de potasiu, coloranți alimentari E 

3004 90 00 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii 
combinate, a notei 1 litera (f) la capitolul 21 și a 
textelor codurilor NC 3004 și 3004 90 00 .

Din cauza prezenței simeticonei, produsul are 
proprietăți terapeutice. Clasificarea sa la poziția 
2106 , ca preparat alimentar nedenumit și 
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110 și E 122: aproximativ 196.

Produsul ameliorează durerile stomacale și 
previne meteorismul și flatulența. Conform 
etichetei, produsul este destinat consumului 
uman; doza zilnică recomandată este de una 
sau două capsule după fiecare masă principală 
a zilei.

necuprins în altă parte, este așadar exclusă [a se 
vedea nota 1 litera (f) la capitolul 21].

Produsul este prezentat în doze măsurate pentru 
vânzarea cu amănuntul și prezintă proprietăți 
profilactice sau terapeutice clar definite, de 
exemplu împotriva dispepsiei funcționale.

Prin  urmare,  produsul  trebuie  clasificat  ca
medicament  prezentat  sub  formă  de  doze
măsurate pentru vânzarea cu amănuntul, la codul
NC 3004 90 00 .

30. 3565/88 din 
16.11.1988 (JO L 311,
17.11.1988, p. 25)

3 Folie autoadezivă din material  plastic acoperită
pe o faţă cu trinitrat de glicerol amestecat cu un
adeziv acrilic  conţinând 4 mg sau mai mult  de
trinitrat de glicerol pe centimetru pătrat, protejat
de o peliculă detaşabilă 

3005 10 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul de la
codurile 3005 şi 30051000.

31. 1214/91 din 7.5.1991 
(JO L 116, 9.5.1991, 
p. 44)

1 Cutie  din  carton  care  conţine  12  rulouri  de
leucoplast hipoalergenic, format dintr-un film de
polietilenă extrudată microperforată (dimensiuni
9,14 x 2,50 cm),  ambalat,  destinat  vânzării  cu
amănuntul, pentru uz medical. 

3005 10 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele  codurilor  NC 3005 şi  30051000  (a se
vedea şi notele explicative la Sistemul armonizat,
poziţia 30.05, al treilea paragraf).

32. 972/2014 din 
11.9.2014 (JO L 274, 
16..2014, p. 1-3)

Un produs lichid compus din silan, monomer de
fosfat  MDP,  rășini  pe  bază  de  dimetacrilat,  2-
hidroxietil-metacrilat  (HEMA),  un  copolimer,
material  de  obturare,  etanol,  apă  și  inițiatori.
Este destinat uzului dentar.

Produsul  pregătește  suprafața  cariilor  dentare
pentru  aderența  la  materialul  de  obturare.  De

3006 40 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  litera  (a)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii combinate, a notei 4 litera (f) de la
capitolul 30 și a textului codurilor NC 3006 și 3006
40 00.

Având în vedere caracteristicile sale obiective, și
anume prezența etanolului și a apei, produsul este
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asemenea,  poate  fi  utilizat  pentru
desensibilizarea  rădăcinilor,  pentru  sigilarea
dentinei  înainte de cimentarea restaurărilor  din
amalgam, ca înveliș protector pentru materialele
de restaurare pe bază de ionomer și sticlă sau
pentru  asigurarea  aderenței  materialelor  de
sigilare a găurilor și a fisurilor.

mai fluid decât un material de obturare tradițional
și se poate infiltra cu ușurință în dinte.

Deși produsul are aspectul unui adeziv, utilizarea
sa este aceea a unui  prim strat  aplicat  pe dinți,
pentru  a  activa  dentina  la  suprafață  în  vederea
asigurării  aderenței  la  materialul  de  obturare.
Produsul rămâne pe dinte în timpul tratamentului și
după  acesta  și  devine  parte  integrantă  din
materialul de obturare.

Clasificarea la poziția 3506 ca adeziv este exclusă,
deoarece  poziția  3006  oferă  o  descriere  mai
specifică. În plus, unele dintre utilizările cărora le
este  destinat  (desensibilizarea  rădăcinilor,
sigilarea dentinei și utilizarea ca înveliș protector)
nu sunt tipice pentru adeziv.

În consecință, produsul trebuie clasificat la codul
NC 3006 40 00 „Cimenturi și alte produse pentru
obturații dentare”.

33. 1661/98 din 27.7.1998
(JO L 211, 29.7.1998, 
p. 3)

Preparat  pentru  argăsire,  sub  formă  de  pudră
verde  pe  bază  de  compuşi  anorganici  şi
conţinând:

- aproximativ 26 % crom exprimat sub formă de
oxid de crom;

- aproximativ 8 % sodiu şi 17 % sulf;

-şi având o bazicitate de aproximativ 33 %.

3202 90 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  1  a)  din
capitolul  28  şi  cu  textul  codurilor  NC  3202  şi
32029000.  A  se  vedea  şi  notele  explicative  ale
Sistemului Armonizat, poziţia 3202, nota I şi nota
I(B).
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34. 2053/83 din 20.7.1983
(JO L 202, 26.7.1983, 
p. 5) modificat prin 
Reg. 2695/95 + 
705/2005

Extractul de boia cu următoarele caracteristici:

-  aspect:  lichid  foarte  vâscos,  roşu  închis,  cu
mare putere de colorare;

-  miros şi  gust:  aromatic,  vizibil  comparabil  cu
boiaua, nepicant;

- cenuşă: conţinut de 0,49 %;

- uleiuri esenţiale: 0,15 ml/100 g;

- capsaicină: nedetectabilă;

- glucoză: conţinut de 0,01 %;

- zaharoză: nedetectabilă;

- trigliceride: test pozitiv;

-  capsantină:  aproximativ  2,2 g/kg [aproximativ
60000  unităţi  de  culoare  "EOA"  (Essential  Oil
Association)];

3203 00 10

INIŢIAL:

(Reg. 2053/83)

32.04

(Reg. 2695/95)

3203 00 19

35. 2016/2033 din 
17.11.2016 (JO L 
301/1, 22.11.2016)

Un produs constând în pulbere sclipitoare pentru
pasta de dinți, sub formă de particule de culoare
albastru închis care se dizolvă în cursul spălării
dinților și dau o culoare albastră spumei formate
de pasta de dinți.  Substanța colorantă aderă la
dinții  periați  și  dă  smalțului  un  reflex  albastru,
ceea ce face ca dinții să pară mai albi pentru o
perioadă limitată de timp.

3204 19 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  și  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii  combinate,  precum  și  pe  baza
textului codurilor NC 3204 și 3204 19 00 .

Clasificarea la poziția 3912 ca celuloză și derivații
ei  chimici,  nedenumiți  și  necuprinși  în altă parte,
sub  forme  primare  este  exclusă,  deoarece
hidroxipropil  metilceluloza,  deși  predomină  în
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Produsul  este  compus  din  următoarele
ingrediente (% din greutate):

hidroxipropil metilceluloză        aprox. 55;

propilenglicol                 aprox. 21;

pigment albastru            aprox 17;

polisorbat 80                  aprox. 4;

colorant roșu                  aprox. 3.

Pigmentul  albastru  și  colorantul  roșu  servesc
drept substanțe colorante.

Produsul este prezentat în vrac.

greutate,  servește  numai  ca  suport  pentru
substanțele  colorante,  dar  nu  conferă  produsului
caracterul său esențial.

Pigmentul albastru și colorantul roșu, care servesc
drept  substanțe  colorante,  conferă  produsului
caracterul său esențial.

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
3204 19 00 ca preparat pe baza unui amestec de
două  sau  mai  multe  substanțe  colorante  de  la
subpozițiile 3204 11 -3204 19 .

36. 169/1999 din 
25.1.1999 (JO L 19, 
26.1.1999, p. 6)

6 a) Pastă pe bază de argint (conţinut ridicat):

- argint: 72,0 %

- compus de cadmiu: 8,9 %

- compus de plumb: 8,9 %6.

b) Pastă pe bază de argint (conţinut mediu):

- argint: 45,0 %

- compus de cadmiu: 3,5 %

- compus de plumb: 3,5 %.

3207 30 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu nota 3 litera c)  din
capitolul  71,  precum şi  cu  textul  codurilor  3207,
32073000.

A  se  vedea  şi  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat, poziţia 7106. 
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Produsele  sunt  utilizate  pentru  aplicarea  de
circuite electronice pe table de oţel emailate prin
procedeu termic

37. ABROGAT prin 
REGULAMENTUL DE
PUNERE ÎN 
APLICARE (UE) 
2017/1266 AL 
COMISIEI

din 11 iulie 2017

2494/96 din 
23.12.1996 (JO L 338,
28.12.1996, p. 38)

modificat prin Reg. 
441/2013

Foaie din polietilenă tereftalat, cu o grosime care
nu depăşeşte 10 microni, acoperită cu cerneală
termografică şi prezentată în rulouri cu o lăţime
de 62 cm.

3215 90 00

INIŢIAL:

(Reg. 2494/96)

3215 90 80

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul codurilor NC 3215, 3215 90 şi 32159000

38. 1380/2002 din 
29.7.2002 (JO L 200, 
30.7.2002, p. 12)

3 Soluţie saturată de esenţe în alcool etilic (60 %
din  volum)  conţinând  aproximativ  3  grame  de
esenţe de portocală per litru, folosită ca materie
primă  în  industria  alimentară  (produse  de
panificaţie, ciocolată etc.)

3302 10 90 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  conform  notei  2  din
capitolul 33, precum şi conform formulării codurilor
NC  3302,  330210  şi  33021090  Din  cauza
conţinutului ridicat de esenţe, produsul nu poate fi
consumat  ca  băutură.  De  asemenea,  acesta  nu
este destinat preparării de băuturi, de exemplu prin
simpla diluare în apă (vezi, de asemenea, notele
explicative  din  Sistemul  armonizat  privind  poziţia
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3302)

39. 1272/2011 din 
5.12.2011 (JO L 325, 
8.12.2011, p. 3)

1 Preparat  aromatizant  pe  bază  de  amestec  de
substanţe odoriferante (carvacol, cinamaldehidă
şi  oleorăşină  de  Capsicum)  şi  de  grăsimi
vegetale hidrogenate (microîncapsulare).

Produsul  este  folosit  în  industria  producătoare
de  hrană  pentru  animale  ca  preparat  care
stimulează  pofta  de  mâncare,  în  cantităţi
cuprinse între 75 g şi 300 g la 1000 kg de hrană
pentru animale monogastrice. 

3302 90 90 Clasificarea  se  stabileşte  prin  aplicarea  regulilor
generale  pentru  interpretarea  Nomenclaturii
Combinate 1, 3(a) şi 6, a notei 1 de la capitolul 23,
a notei 2 de la capitolul 33 şi a textului codurilor
NC 3302, 330290 şi 33029090.

Produsul  constă  în  substanţe  odoriferante  în
sensul notei 2 de la capitolul 33.

Deşi este destinat utilizării în hrana pentru animale
ca premix de substanţe care stimulează pofta de
mâncare,  produsul  păstrează  caracteristicile
esenţiale  ale  substanţelor  de  origine  (substanţe
odoriferante).  În  conformitate  cu  nota  1  de  la
capitolul 23, se exclude, prin urmare, clasificarea
la  poziţia  2309  ca  preparat  folosit  pentru  hrana
animalelor.  Deoarece  trebuie  considerat  un
amestec obţinut din una sau mai multe substanţe
odoriferante  combinate  cu  o  substanţă  suport,
produsul îndeplineşte condiţiile de la poziţia 3302
[a se vedea, de asemenea, primul alineat punctul
(6)  din  Notele  explicative  la  Sistemul  armonizat
(NESA)  la  poziţia  3302].  În  consecinţă,  acesta
trebuie clasificat la poziţia NC 33029090. 

40. 1272/2011 din 
5.12.2011 (JO L 325, 
8.12.2011, p. 3)

2 Preparat aromatizant pe bază de oleorăşină de
Capsicum  în  grăsimi  vegetale  hidrogenate
(microîncapsulare)  şi  de  hidroxipropil
metilceluloză ca liant.

3302 90 90 Clasificarea  se  stabileşte  prin  aplicarea  regulilor
generale  pentru  interpretarea  Nomenclaturii
Combinate 1, 3 (a) şi 6, a notei 1 de la capitolul 23,
a notei 2 de la capitolul 33 şi a textului codurilor
NC 3302, 330290 şi 33029090.
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Produsul  este  folosit  în  industria  producătoare
de  hrană  pentru  animale  ca  preparat  care
stimulează  pofta  de  mâncare,  în  cantităţi
cuprinse între 12,5 g şi 50 g la 1000 kg de hrană
pentru rumegătoare. 

Produsul este o substanţă odoriferantă în sensul
notei 2 de la capitolul 33.

Deşi este destinat utilizării în hrana pentru animale
ca premix de substanţe care stimulează pofta de
mâncare,  produsul  păstrează  caracteristicile
esenţiale  ale  substanţei  de  origine  (substanţă
odoriferantă).  În  conformitate  cu  nota  1  de  la
capitolul 23, se exclude, prin urmare, clasificarea
la  poziţia  2309  ca  preparat  folosit  pentru  hrana
animalelor.  Deoarece  trebuie  considerat  un
amestec obţinut din una sau mai multe substanţe
odoriferante  combinate  cu  o  substanţă  suport
adăugată,  produsul  îndeplineşte  condiţiile  de  la
poziţia  3302  [a  se  vedea,  de  asemenea,  primul
alineat  punctul  (6)  din  Notele  explicative  la
Sistemul  armonizat  la  de  poziţia  3302].  În
consecinţă,  acesta  trebuie  clasificat  la  codul  NC
33029090. 

41. 1272/2011 din 
5.12.2011 (JO L 325, 
8.12.2011, p. 3)

3 Preparat  aromatizant  pe  bază  de  amestec  de
substanţe odoriferante (cinamaldehidă, eugenol)
pe  un  suport  de  silice,  în  celuloză  şi
metilceluloză (microîncapsulare).

Produsul  este  folosit  în  industria  producătoare
de  hrană  pentru  animale  ca  preparat  care
stimulează  pofta  de  mâncare,  în  cantităţi
cuprinse între 12,5 g şi 50 g la 1000 kg de hrană
pentru vaci de lapte.

3302 90 90 Clasificarea  se  stabileşte  prin  aplicarea  regulilor
generale  pentru  interpretarea  Nomenclaturii
Combinate 1, 3 (a) şi 6, a notei 1 de la capitolul 23,
a notei 2 de la capitolul 33 şi a textului codurilor
NC 3302, 330290 şi 33029090.

Produsul  constă  în  substanţe  odoriferante  în
sensul notei 2 de la capitolul 33.

Deşi este destinat utilizării în hrana pentru animale
ca premix de substanţe care stimulează pofta de
mâncare,  produsul  păstrează  caracteristicile
esenţiale  ale  substanţelor  de  origine  (substanţe
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odoriferante).  În  conformitate  cu  nota  1  de  la
capitolul 23, se exclude, prin urmare, clasificarea
la  poziţia  2309  ca  preparat  folosit  pentru  hrana
animalelor.

Deoarece  trebuie  considerat  un  amestec  obţinut
din  una  sau  mai  multe  substanţe  odoriferante
combinate  cu  o  substanţă  suport  adăugată,
produsul îndeplineşte condiţiile de la poziţia 3302
[a se vedea, de asemenea, primul alineat punctul
(6) din Notele explicative la Sistemul armonizat la
poziţia 3302].

În consecinţă, acesta trebuie clasificat la codul NC
33029090.

42. 2018/267 din 
19.02.2018 (JO L 51/8
din 23.02.2018) 

Un produs (așa-numitul „preamestec”) sub formă
de pelete din material termoplastic, compus din:
— ulei de lavandă;

 — ulei de mentă piperată;

 — citronelal;

 — benzoat de sodiu;

 —  un polimer [etilen-acetat de vinil  (EVA) sau
polietilenă  cu  densitate  scăzută  (LDPE)].
Produsul  este  utilizat  ca  materie  primă  pentru
încorporarea  uleiurilor  esențiale  în  cursul
procesului  de  transformare a  maselor  plastice.
Scopul este de a împiedica anumite animale să
muște și  să distrugă produsele  finite  din mase

3302 90 90 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate, a notei 2 de la capitolul 33, precum și
pe  baza  textelor  codurilor  NC 3302,  3302  90  și
3302  90  90.  Clasificarea  la  poziția  3901  este
exclusă,  deoarece  conținutul  de  polimeri  al
produsului  (EVA  sau  LDPE)  servește  doar  ca
suport pentru uleiurile esențiale. Uleiurile esențiale
reprezintă  principala  componentă  și  îi  conferă
produsului  caracterul  său  esențial  (și  anume
proprietățile care permit îndepărtarea rozătoarelor,
a  termitelor  și  a  altor  animale).  Prin  urmare,
produsul trebuie clasificat la codul NC 3302 90 90
ca  alte  amestecuri  de  substanțe  odoriferante  și
amestecuri  care  au  la  bază  una  sau  mai  multe
dintre aceste substanțe, de tipul celor utilizate ca
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plastice. materii prime pentru industrie.

43. 840/92 din 1.4.1992 
(JO L 88, 3.4.1992, p. 
29)

1st
.

Mostre de parfum pastă, prezentate pe un suport
constituit dintr-un imprimat publicitar.

3303 00 10 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  2  de  la
secţiunea VI şi cu nota 2 de la capitolul 33, precum
şi cu textele codurilor NC 330300 şi 33030010.

44. 1440/2007 din 
5.12.2007 (JO L 322, 
7.12.2007, p. 10)

1 Plic de dimensiuni mici, aproximativ 40 × 50 mm,
autoadeziv,  compus  din  două  folii  dintr-un
complex de plastic şi aluminiu, lipite la cald, care
conţine o mostră de parfum sub formă de gel. Pe
plic este tipărită denumirea parfumului.

Folia  superioară  se  ridică  pentru  a  expune
mostra de parfum, care este cantitativ suficientă
pentru a parfuma încheieturile mâinii.

Produsul nu este destinat vânzării cu amănuntul.
Produsul  este  conceput  pentru  a  fi  lipit  pe
broşuri,  pliante,  cărţi  poştale  sau  paginile
publicitare  ale  revistelor  care  conţin  imagini  şi
text de promovare a unui anumit parfum. 

3303 00 10 Clasificarea  e  determinată  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
Combinate, nota 2 de la secţiunea VI şi pe baza
textului codurilor NC 330300 şi 33030010.

Produsul trebuie clasificat ca parfum la subpoziţia
33030010,  deoarece  parfumul  este  prezent  în
cantitate suficientă pentru a parfuma corpul uman. 

45. 1508/2000 din 
11.7.2000 (JO L 174, 
13.7.2000, p. 3)

2 Un set care se compune dintr-o reprezentare a
craniului uman, de aproximativ 10 cm lungime, 5
cm  lăţime  şi  0,5  cm  înălţime.  În  cavităţile
reprezentând gura,  ochii  şi  nasul  sunt  inserate
produse  de  machiaj  de  diferite  culori  şi  un
beţişor  având  la  ambele  capete  burete.  Acest
beţişor  este  destinat  aplicării  produselor  de
machiaj.Sortimentul  este  prezentat  într-un

3304 99 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  normelegenerale  1,  3b  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 din secţiunea
VI, cu nota 3 din capitolul 33, precum şi cu textul
codurilor  NC  3304  şi  33049900.  Produsele  de
machiaj conferă produsului caracterul esenţial de
sortiment.
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ambalaj specific vânzării cu amănuntul.

46. 385/2013 din 
22.04.2013 (JO L 117,
27.04.2013, p. 10-11)

Un produs compus din 25 de şerveţele fabricate
din  material  neţesut,  fiecare  şerveţel  având
dimensiuni  de  aproximativ  15  cm  ×  20  cm,
condiţionate  într-o  pungă  de  plastic  pentru
vânzarea cu amănuntul.

Printre  alte  ingrediente,  şerveţelele  sunt
impregnate cu apă, ulei de soia, ulei de migdale
dulci  (Prunus  dulcis),  alcool  cetilic,  gumă  de
xantan,  parfum,  citronelol,  geraniol,  glicerină,
tetrasodiu EDTA şi cocoamfodiacetat disodic.

Conform  informaţiilor  furnizate,  produsul  este
utilizat pentru îndepărtarea machiajului şi pentru
tonificarea şi purificarea tenului normal şi mixt.

3304 99 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  pentru  interpretarea  Nomenclaturii
combinate 1, 3 litera (b) şi 6, a notei 2 la secţiunea
VI, a notei 4 la capitolul 33 şi a textului codurilor
NC 3304 şi 33049900.

Surfactantul (cocoamfodiacetat disodic) pe care îl
conţine produsul nu îi conferă acestuia caracterul
său  esenţial,  deoarece  el  are  numai  funcţia  de
emulsifiant.  În  consecinţă,  clasificarea  la  poziţia
3401  este  exclusă  [a  se  vedea,  de  asemenea,
notele  explicative  ale  Sistemului  armonizat
aferente poziţiei 3401, Excluderi, litera (c)].

Nota  4  la  capitolul  33  nu  poate  fi  aplicată,
deoarece  caracterul  esenţial  al  produsului  este
acela de produs de îngrijire a pielii. Prin urmare, se
exclude de asemenea clasificarea la poziţia 3307.

Deoarece produsul este folosit pentru îndepărtarea
machiajului  şi  pentru  tonificarea  şi  purificarea
tenului,  acesta  este  un preparat  pentru îngrijirea
pielii (a se vedea, de asemenea, notele explicative
ale Sistemului armonizat aferente poziţiei 3304).

În consecinţă, produsul trebuie clasificat la poziţia
3304 ca preparat pentru îngrijirea pielii.

47. 2020/1288 din 
09.09.2020 (JO L 
302/8 din 16.09.2020)

3304 99 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate și  pe baza textului  de la  codurile  NC
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3304 și 3304 99 00.  Clasificarea la poziția 3305
este exclusă, deoarece produsul este un preparat
aplicat pe părul de pe alte părți ale corpului uman
decât  pielea capului  [a se vedea,  de asemenea,
Notele  explicative  ale  Sistemului  armonizat
(NESA) aferente poziției 3305, nota de excludere].
Întrucât  produsul  contribuie  la  îmbunătățirea
flexibilității,  a  hidratării  și  a  strălucirii,  este
considerat  un  preparat  de  înfrumusețare  [a  se
vedea,  de  asemenea,  NESA  aferente  poziției
3304,  (A)(3)].  Prin  urmare,  clasificarea  la  poziția
3307,  ca  „alte  preparate  de  parfumerie  sau  de
toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și
necuprinse  în  altă  parte”  este  exclusă.  În
consecință, produsul trebuie clasificat la codul NC
3304 99 00 ca preparat de înfrumusețare.

48. 4/97 din 3.1.1997 (JO 
L 3, 7.1.1997, p. 1)

modificat prin Reg. 
441/2013

Preparat  prezentat  fie  sub  formă  de  pastă
aromatizată  cu  mentă  sau  cu  anason,  fie  sub
formă  de  gel  aromatizat  cu  mentă,  având
următoarea compoziţie:

fluorofosfat disodic 0,760 g

fluorură de sodiu

(250 mg de fluorură activă pt 100 g) 0,3315 g

benzoat de sodiu 4 g

excipient q.s.ad. 100 g

3306 10 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate, cu nota 1 litera (e) din
capitolul 30, precum şi cu textul codurilor NC 3306
şi 33061000.
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Acest  preparat,  utilizat  ca  pastă  de  dinţi,  este
pus în vânzare în ambalaje de 50, 75 sau 125
ml.

49. 1114/2006 din 
20.7.2006 (JO L 199, 
21.7.2006, p. 3)

6 Produs  condiţionat  pentru  vânzarea  cu
amănuntul  într-un pulverizator  cu un volum de
30 ml,  cu o tărie  alcoolică  de 20 % vol.,  care
conţine următoarele elemente:

— extract hidro-alcoolic de

propolis 86,75 %;

—miere 13 %;

—aromă naturală (lămâie) 0,1

—gumă de xantan 0,1 %

—ulei esenţial de lămâie

(Citrus limonum) 0,05 %.

Produsul este condiţionat ca spray bucal pentru
igienă bucală. Se pulverizează direct în gură.

3306 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
Combinate, a Notei 2 de la secţiunea VI, a Notei 3
din capitolul 33, precum şi a textelor codurilor NC
3306 şi 33069000. Produsul este condiţionat într-o
formă specializată în mod clar pentru a fi  utilizat
pentru igiena bucală [a se vedea notele explicative
din  SA din  capitolul  33,  consideraţii  generale,  al
patrulea alineat litera (b)].

50. 1172/2012 din 
3.12.2012 (JO L 337, 
11.12.2012, p.11)

Şerveţele  fabricate  din  materiale  neţesute  cu
dimensiunea  de  aproximativ  15  cm  ×  20  cm,
prezentate în pungi de plastic individuale pentru
vânzarea cu amănuntul.

Şerveţelele sunt impregnate cu apă (98,32 %),
propilenglicol  (1 %), parfum (0,3 %), tetrasodiu

3307 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  prin  aplicarea  regulilor
generale  pentru  interpretarea  Nomenclaturii
combinate 1, 3(b) şi 6, a notei 2 la secţiunea VI, a
notei  4  la  capitolul  33  şi  a  textului  codurilor  NC
3307 şi 33079000.

Deoarece  produsul  nu  conţine  săpun  sau
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EDTA  (0,2  %),  extract  de  aloe  vera  (0,1  %),
bronopol (0,05 %), acid citric (0,02 %), amestec
de metilcloroizotiazolinonă şi metilizotiazolinonă
(0,01 %).

Conform  informaţiilor  furnizate,  produsul  se
utilizează ca şerveţel pentru împrospătare.

detergent, clasificarea la poziţia 3401 este exclusă
[a  se  vedea  notele  explicative  la  Sistemul
armonizat aferente poziţiei 3401, excluzând litera
(c)].

Deoarece produsul este utilizat ca şerveţel pentru
împrospătare, mai degrabă decât pentru îngrijirea
pielii, şi conţine parfum, clasificarea la poziţia 3304
este exclusă.

Deşi produsul conţine o cantitate mică de extract
de aloe vera, care are o funcţie de îngrijire a pielii,
aceasta  nu  conferă  produsului  caracterul  său
esenţial.

Produsul îndeplineşte condiţiile prevăzute în nota
4 la capitolul 33 [a se vedea, de asemenea, notele
explicative la Sistemul armonizat aferente poziţiei
3307, punctul (v)(5)].

În consecinţă, produsul trebuie clasificat la poziţia
3307,  ca  "alte  preparate  de  parfumerie  sau  de
toaletă şi alte preparate cosmetice, nedenumite şi
necuprinse în altă parte".

51. 766/2014 din 
11.7.2014 (JO L 209, 
16.7.2014, p. 9-11)

1 Un produs care se prezintă  sub formă lichidă,
îmbuteliat  pentru  vânzarea  cu  amănuntul  în
sticle de 200 ml, de 500 ml sau de 1000 ml.

Produsul constă în:

— clorură de sodiu (0,9 %),

3307 90 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate, a notei 2 la secțiunea VI, a notei 3 la
capitolul 33 și a textului codurilor NC 3307 și 3307
90 00.

Deoarece  produsul  este  prezentat  în  ambalaje
pentru  vânzarea  cu  amănuntul,  fiind  adecvat
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— apă sterilă.

Fiecare sticlă este dotată cu o cupă ergonomică
pentru ochi și cu un capac de protecție și este de
unică folosință.

Conform  etichetei,  produsul  este  utilizat  la
spălarea  ochilor  în  caz  de  urgență  pentru  a
îndepărta corpii străini și substanțele chimice.

pentru  utilizarea  ca  preparat  cosmetic  sau  de
toaletă, este considerat un preparat cosmetic sau
de toaletă.  Clasificarea  sa la  capitolul  25  sau la
capitolul 30 este așadar exclusă [a se vedea nota
2(d) la capitolul 25 și nota 1(e) la capitolul 30].

În consecință, produsul trebuie clasificat la poziția
3307,  ca  „alte  preparate  de  parfumerie  sau  de
toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și
necuprinse în altă parte”.

52. 766/2014 din 
11.7.2014 (JO L 209, 
16.7.2014, p. 9-11)

2 Un produs care se prezintă  sub formă lichidă,
îmbuteliat  pentru  vânzarea  cu  amănuntul  în
sticle de 200 ml sau de 1000 ml.

Produsul constă în:

— fosfat disodic (1-5 %),

— fosfat de potasiu (1 %),

— apă sterilă.

Fiecare sticlă este dotată cu o cupă ergonomică
pentru ochi și cu un capac de protecție și este de
unică folosință.

Conform  etichetei,  produsul  este  utilizat  la
spălarea  ochilor  în  caz  de  urgență  pentru  a
neutraliza acizii și substanțele alcaline din ochi.

3307 90 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate, a notei 2 la secțiunea VI, a notei 3 la
capitolul  33  și  a  textului  codurilor  NC  3307  și
3307 90 00.

Deoarece  produsul  nu  este  un  compus  cu
compoziție  chimică  definită  prezentat  separat,
clasificarea acestuia la poziția 2835 ca fosfați este
exclusă (a se vedea nota 1 la capitolul 28).

Deoarece  produsul  este  prezentat  în  ambalaje
pentru  vânzarea  cu  amănuntul,  fiind  adecvat
pentru  utilizarea  ca  preparat  cosmetic  sau  de
toaletă, este considerat un preparat cosmetic sau
de toaletă. Clasificarea la capitolul 30 este așadar
exclusă [a se vedea nota 1(e) la capitolul 30].

În consecință, produsul trebuie clasificat la poziția
3307,  ca  „alte  preparate  de  parfumerie  sau  de
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toaletă și alte preparate cosmetice, nedenumite și
necuprinse în altă parte”.

53. 1145/2012 din 
28.11.2012 (JO L 333,
5.12.2012, p. 5)

Şerveţele  sterilizate  fabricate  din  materiale
neţesute,  ambalate  într-o  pungă  de  plastic
pentru vânzarea cu amănuntul.

Şerveţelele  sunt  impregnate,  printre  alte
ingrediente, cu apă demineralizată, detergent şi
agenţi de întreţinere şi de curăţare a pielii.

Produsul nu conţine alcool.

Conform  informaţiilor  furnizate,  produsul  este
conceput pentru curăţarea mâinilor şi a feţei.

3401 11 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  şi  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii  combinate,  precum  şi  pe  baza
textului codurilor NC 3401 şi 34011100.

Deoarece  şerveţelele  sunt  impregnate  cu
detergent, care conferă produsului caracterul său
esenţial, clasificarea la una dintre poziţiile 3304 şi
3307 este exclusă.

În consecinţă, produsul trebuie clasificat la poziţia
3401 ca "materiale neţesute, impregnate, îmbibate
sau  acoperite  cu  săpun  sau  detergent"  (a  se
vedea,  de  asemenea,  notele  explicative  ale
Sistemului  armonizat  aferente  poziţiei  3401,
punctul (iv)]. 

54. 761/2014 din 
10.7.2014 (JO L 207, 
15.7.2014, p. 13-14)

Preparat  tensioactiv  pentru  spălarea  pielii  și  a
părului, prezentat sub formă de gel.

Produsul  conține,  în  proporții  similare,
componente  specifice  pentru  spălarea  pielii  și
pentru spălarea părului.

Produsul este prezentat într-o sticlă de plastic ce
conține 300 ml, destinată vânzării cu amănuntul.

3401 30 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  litera  (c)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  precum  și  pe  baza
textelor codurilor NC 3401 și 3401 30 00.

Produsul este un preparat pentru spălarea atât a
părului (poziția 3305), cât și a pielii (poziția 3401).
Având în vedere caracteristicile sale obiective, nu
este  posibil  să  se  determine  care  dintre
componente  îi  conferă  produsului  caracterul  său
esențial.
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În consecință, în conformitate cu regula generală 3
litera (c), produsul trebuie clasificat la poziția care
apare  ultima  în  ordine  numerică,  și  anume  la
poziția  3401,  ca  preparat  pentru  spălarea  pielii,
destinat vânzării cu amănuntul.

55. 181/2015 din 
30.1.2015 (JO L 31, 
7.2.2015, p. 5)

Un produs sub formă de pudră fină de culoare
alb-gălbuie, ambalat în saci de 25 kg, obținut din
uleiuri vegetale hidrogenate cu adaos de mono-
și digliceride dintr-un ulei vegetal diferit. Adaosul
de  mono-  și  digliceride  dintr-un  ulei  vegetal
diferit constituie 10 % din greutate. 

Produsul  este  prezentat  pentru  utilizarea  ca
emulsionant în industria alimentară. 

Punctul de picurare este 58 °C, iar viscozitatea
la 68 °C este de sub 1 Pa.s. 

3404 90 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  a notei  5 la  capitolul  34 și  a textelor
codurilor NC 3404 și 3404 90 00. 

Clasificarea la poziția 1516 este exclusă, deoarece
sunt adăugate și alte ingrediente (10 % mono- și
digliceride de acizi grași). 

Clasificarea  la  poziția  1517  este  de  asemenea
exclusă  deoarece  produsul  are  un  caracter  de
ceară  care  nu  intră  în  domeniul  de  aplicare  al
poziției 1517. 

Produsul este un produs organic obținut printr-un
procedeu chimic, care are caracter de ceară și nu
este solubil în apă (a se vedea nota 5 la capitolul
34)  și  care,  de  asemenea,  îndeplinește  criteriile
unei  ceri  artificiale  (a  se  vedea,  de  asemenea,
Notele explicative la Sistemul armonizat  aferente
poziției 3404, în special litera A). 

În consecință, produsul trebuie clasificat la codul
NC 3404 90 00 ca altă ceară artificială și  ceară
preparată 
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56. 1989/2004 din 
19.11.2004 (JO L 344,
20.11.2004, p. 5)

3 Izolaţi de proteine din zer sub formă de praf, cu
conţinut  de  proteine  mai  mare  de  90  %  din
greutate,  raportat  la  materia  uscată.  Produsul
este obţinut prin microfiltrarea zerului. Proteinele
se repartizează în felul următor:

- beta-lactoglobulină: 50-60 %

- alfa-lactalbumină: 10-25 %

- imunoglobulină: 5-7 %

- glicopeptide: aproximativ 20 %

Conţinutul  de  lactoză  şi  de  materii  grase  este
mai mic de 1 %.

Produsul poate conţine mici cantităţi de lecitină
utilizată  ca  agent  de  umectare  în  timpul
procesului de fabricare.

Produsul este destinat consumului uman. 

3502 20 91 Clasificarea  este  în  conformitate  cu  regulile
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
Combinate, cu nota nr. 4 litera (b) din capitolul 4,
precum şi cu textul codurilor NC 3502, 350220 şi
35022091.  Produsele  sunt  considerate  ca  fiind
concentrate de cel puţin două proteine din zer în
sensul  textului  codului  3502,  nu  ca  izolaţi  de
lactoglobuline de la poziţia 3504. 

57. 55/2003 din 13.1.2003
(JO L 8, 14.1.2003, p. 
3) modificat prin Reg. 
1179/2009

5 Produs  sub  formă  de  praf  cu  următoarea
compoziţie (procent din greutate):

– proteine 92

– conţinut de colagen: 65

– umiditate 4

– cenuşă (550 °C) 4

3504 00 90 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  conform
formulării codurilor NC 3504 şi 35040000.

Având în vedere compoziţia  sa şi  faptul  că este
obţinut din oase, produsul nu poate fi  considerat
un  extract  din  carne  conform  poziţiei  1603.
Datorită  conţinutului  de  colagen  şi  de  cenuşă,
produsul  nu  este  nici  gelatină  în  sensul  poziţiei
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Produsul,  solubil  în apă, este obţinut din oase,
prin  hidroliză.  Produsul  este  folosit  la  legarea
apei în mezeluri, de exemplu.

3503.

Conţinutul ridicat de proteine îi conferă produsului
caracteristicile  unui  izolat  de  proteine  în  sensul
poziţiei 3504.

58. 386/2013 din 
22.04.2013 (JO L 117,
27.04.2013, p. 12-13)

Produs  care  conţine  între  20  μg  şi  5  mg  de
glicoproteină umană recombinată (laminină) într-
o soluţie apoasă tampon de stocare.

Produsul  este  destinat  să  fie  utilizat  pentru
căptuşirea  vaselor  de  cultură  celulară.  Acesta
serveşte drept matrice pentru creşterea celulelor
stem prin îmbunătăţirea suprafeţei acestor vase
la care pot adera celulele.

Produsul nu constituie un substrat nutritiv pentru
celulele  stem  şi  trebuie  să  fie  utilizat  în
combinaţie  cu  un  mediu  de  cultură  celulară
pentru  a  menţine  sau  pentru  a  creşte  celule
stem.

3504 00 90 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate,  precum  şi  pe  baza  textului  codurilor
NC 350400 şi 35040090.

Având în vedere că produsul serveşte numai drept
matrice  pentru  creşterea  celulelor  stem  şi  se
utilizează  în  combinaţie  cu  un  mediu  de  cultură
celulară,  acesta nu poate fi  considerat  un mediu
de cultură preparat de la poziţia 3821 (a se vedea,
de  asemenea,  notele  explicative  la  Sistemul
armonizat aferente poziţiei 3821, Excluderi).

Clasificarea  produsului  la  poziţia  3822  este
exclusă,  deoarece  nu  este  utilizat  în  evaluarea
proceselor fizice, biofizice sau biochimice, şi nici în
reacţiile  analitice  (a  se  vedea,  de  asemenea,
notele  explicative  la  Sistemul  armonizat  aferente
poziţiei 3822, primul paragraf).

Lamininele  sunt  alte  substanţe  proteice  de  la
poziţia 3504, care nu sunt clasificate la o poziţie
mai specifică (a se vedea,  de asemenea, notele
explicative la Sistemul armonizat aferente poziţiei
3504, partea B).
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Prin  urmare,  produsul  trebuie  clasificat  ca  altă
substanţă proteică de la poziţia 3504. 

59. 2017/1268 din 
11.07.2017 (JO 183/6 
din 14.07.2017)

Un produs sub formă de granule fine din ceară
albă cu diametrul de aproximativ 1 mm, obținut
din ulei rafinat de palmier. Produsul este compus
din: — stearină tare de palmier, hidrogenată; —
stearină tare de palmier,  nehidrogenată;  — un
agent  optic  de  luciu  (aproximativ  0,01  %  în
procente de masă). Stearina de palmier obținută
din ulei de palmier este supusă unui proces de
fracționare cu mai multe etape, în urma căruia
stearina tare (fracțiunea solidă) este separată de
stearina moale.  Apoi,  o parte din stearina tare
este supusă unui proces de hidrogenare, după
care  se  amestecă  cu  partea  nehidrogenată  a
stearinei tari și cu agentul optic de luciu. Ulterior,
produsul  obținut  este  supus  unui  proces  de
granulare. Produsul are un caracter ceros și este
utilizat  ca  materie  primă  pentru  fabricarea
lumânărilor.  Temperatura  de  picurare  este  de
59,2 °C ± 0,5 °C, iar vâscozitatea, măsurată cu
ajutorul unui viscozimetru rotativ, nu depășește
10 Pa s la  o temperatură cu 10 °C mai  mare
decât  temperatura  de  picurare.  Produsul  este
ambalat în saci de 25 kg.

3404 90 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
Combinate, a notei 5 primul paragraf litera (a) la
capitolul 34 și a textului codurilor NC 3404 și 3404
90 00.  Clasificarea la  poziția  1516 este exclusă,
întrucât produsul este un amestec de stearină tare
hidrogenată  și  de  stearină  tare  nehidrogenată.
Procesul  de preparare a produsului  nu intră sub
incidența poziției 1516, acesta nefiind nici ulei, nici
grăsime. În plus, prezența agentului optic de luciu
nu permite clasificarea produsului la poziția 1516.
Clasificarea la poziția 1517 este exclusă, întrucât
produsul  nu  este  un  amestec  sau  un  preparat
alimentar care să intre sub incidența poziției 1517.
Clasificarea la poziția 1521 este exclusă, întrucât
produsul este compus în principal din stearină de
palmier, care este o trigliceridă. În conformitate cu
nota  5  primul  paragraf  litera  (a)  la  capitolul  34,
produsele  cu  caracter  ceros,  obținute  printr-un
procedeu  chimic,  solubile  sau  nu  în  apă,  sunt
încadrate la poziția 3404. De asemenea, produsul
îndeplinește criteriile privind ceara artificială (a se
vedea și Notele explicative la Sistemul armonizat
aferente  poziției  3404,  litera  A).  În  consecință,
produsul trebuie clasificat la codul NC 3404 90 00
ca altă ceară artificială și ceară preparată.

60. 316/91 din 7.2.1991 
(JO L 37, 9.2.1991, p. 

3 Produs  obţinut  exclusiv  prin  eterificarea
amidonului  cu  ajutorul  epiclorohidrinei  şi  a

3505 10 50 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
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25) monocloracetatului  de  sodiu  în
preznţahidroxidului  de  sodiu,  care  prezintă
următoarele caracteristici:

Aspect . pudră albă, cu cocoloaşe

Substanţă uscată . 92,8 %

Cenuşă (600 °C) . 15,1 %

Din care . ioni, sodiu şi clorură

Solubilitate  .se  dizolvă  în  apă  şi  provoacă  o
uşoară  tulburare  şi  o  puternică  creştere  a
volumului.

PH-ul soluţiei . 11,6

Imagine  microscopică  .tip  de  amidon
irecognoscibil

Test de colorare cu iod albastru închis

Prezenţa  amidonului  eterificat  (pe  hârtie
cromatografică) pozitivă

Spectru  infraroşu  .  benzi  identificabile  ale
grupării carboximetil eter

interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor NC 3505, 350510 şi 35051050.

61. 1417/2007 din 
28.11.2007 (JO L 316,
4.12.2007, p. 4)

3 Soluţie adezivă având în compoziţie:

Etil cianoacrilat

3506 10 00 Clasificarea  e  determinată  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
Combinate,  precum şi  pe  baza  textului  codurilor
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Silice

Poli (metacrilat de metil)

Calixareni

Hidrochinonă

Trigliceride.

Soluţia  asigură  lipirea  pe  unghiile  naturale  a
unghiilor false din plastic turnat. Se întăreşte lent
pentru a permite modelarea unghiilor false.

Soluţia este ambalată în mici tuburi prevăzute cu
duze  pentru  o  aplicare  uşoară  şi  precisă.
Greutatea netă nu depăşeşte 1 kg. 

NC 3506 şi 35061000.

Produsul  nu  este  considerat  un  preparat  de
manichiură  sau  pedichiură  de  la  poziţia  3304.
Produsul este un adeziv conform termenilor de la
poziţia 3506.

62. 645/2001 din 
30.3.2001 (JO L 91, 
31.3.2001, p. 40)

Amestec de enzime stabilizat pe un suport (făină
de grâu), care conţine pe gram 2500 unităţi de
xilanază şi 800 unităţi de protează, sub formă de
granule.  Produsul  poate fi  folosit  în  special  ca
aditiv  în  hrana  animalelor  (într-o  proporţie  de
aproximativ  1  la  1000)  pentru  a  îmbunătăţi
randamentul  nutriţional  al  hranei,  aceasta
fiind ,ai uşor de digerat.

3507 90 90 Clasificarea  se  stabileste  în  conformitate  cu
dispozitiile  normelor  generale  1  si  6  de  inter-
pretare  a  Nomenclaturii  Combinate  si  cu  textul
codurilor NC 3507, 3507 90 si 3507 90 90

Produsul  este  clasificat  pe  baza  substantelor
active pe care le contine. Enzimele, ca substante
proteice  de  la  capitolul  35,  sunt  excluse  de  la
pozitia  23.09  [a  se  vedea  notele  explicative  ale
Sistemului  Armonizat  cu pri-vire la  pozitia  23.09,
litera (h)]

Suportul este folosit datorită proprietatilor sale care
permit  fixarea  unor  cantitati  mart  de  enzime  si
stabilizarea la  temperatură ridicată si  nu datorită

34



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
 /

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC

MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

proprietatilor sale nutritionale

63. 884/2011 din 
22.8.2011 (JO L 229, 
6.9.2011, p. 1)

Enzima  dezoxiribonuclează,  cu  o  gamă  de
activitate de la 10000 până la 25000 unităţi/mg,
într-o  soluţie  apoasă  tampon  pentru  stocare
având pH 6,5.

Produsul  este  condiţionat  pentru  vânzarea  cu
amănuntul în scopul utilizării în laborator pentru
reacţia  în  lanţ  revers-transcriptaza-polimeraza
(RT-PCR). 

3507 90 90 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
Combinate,  precum şi  pe  baza  textului  codurilor
NC 3507, 350790 şi 35079090.

Forma  de  preparare  a  produsului  permite
menţinerea activităţii enzimei pe durata depozitării.
Produsul  nu  conţine  alte  substanţe  în  afară  de
enzima  propriu-zisă,  permiţând  efectuarea  unei
reacţii  de  detecţie.  Aşadar,  clasificarea  la
subpoziţia  3822 ca reactiv  de diagnostic  sau de
laborator este exclusă.

Având  în  vedere  compoziţia  produsului,  acesta
trebuie  considerat  enzimă  preparată  în  sensul
poziţiei 3507.

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
35079090  ca  enzimă  preparată  nedenumită  şi
necuprinsă în altă parte.

64. 2020/1317 din 
09.09.2020 (JO L 
309/1 din 23.09.2020)

1 Un  produs  care  constă  în  granule  poroase
neaglomerate,  predominant  pe  bază  de  azotat
de  amoniu,  având  următoarea  compoziție  (în
procente de masă): — azotat de amoniu > 99,4
— (total azot > 34,5) — polimer anionic 0,28 —
acoperire  0,08  Capacitatea  granulelor  de
absorbție  a  uleiului  este  >  10  %  în  greutate.
Granulele  au  o  densitate  aparentă  de  0,72
g/cm3.

3602 00 00 Clasificarea se stabilește pe baza regulii generale
1  de  interpretare  a  Nomenclaturii  combinate,
precum și pe baza textului codului NC 3602 00 00.
Polimerul  anionic  este  adăugat  pentru  a  conferi
produsului o densitate mai scăzută și o capacitate
mai  ridicată  de absorbție  a uleiului,  caracteristici
importante,  datorită  cărora  granulele  devin  mai
adecvate pentru a fi utilizate ca material de bază
pentru  fabricarea  explozivilor  ANFO  (Ammonium
Nitrate  Fuel  Oil,  ulei  combustibil  de  nitrat  de
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amoniu). Tratamentul de suprafață prin acoperire
aplicat granulelor poroase are rolul de a stabiliza
azotatul de amoniu, evitându-se astfel o absorbție
nedorită de apă care ar putea compromite/diminua
capacitatea  de  absorbție  a  uleiului  combustibil,
caracteristică fundamentală a unui exploziv ANFO
eficient.  Pe  baza  caracteristicilor  sale  obiective,
produsul  poate  fi,  deci,  identificat  ca  exploziv
preparat clasificat la poziția 3602 (a se vedea, de
asemenea,  avizul  de  clasificare  în  Sistemul
armonizat 3602.00/2). Clasificarea la poziția 3102
este exclusă, deoarece produsul este preparat și
formulat  în  mod  specific  pentru  a  fi  utilizat  ca
material  de  bază pentru  explozivi.  Nici  polimerul
anionic, nici acoperirea nu sunt relevante din punct
de vedere tehnic pentru utilizarea ca îngrășământ.
Astfel, condițiile stipulate la nota 2 de la capitolul
31  nu  sunt  îndeplinite.  În  consecință,  produsul
trebuie  clasificat  la  codul  NC  3602  00  00,  ca
„explozivi  preparați,  alții  decât  pulberile
propulsive”.

65. 2020/1317 din 
09.09.2020 (JO L 
309/1 din 23.09.2020)

2 Un  produs  care  constă  în  granule  poroase
neaglomerate predominant pe bază de azotat de
amoniu,  având  următoarea  compoziție  (în
procente de masă): — azotat de amoniu > 99 —
(total azot > 34,5) — azotat de magneziu 0,4 —
amestec de fosfat diamonic, sulfat de amoniu și
acid  boric  0,06  — acoperire  0,08  Capacitatea
granulelor de absorbție a uleiului este > 7 % în
greutate. Granulele au o densitate aparentă de
0,80 g/cm3.

3602 00 00 Clasificarea se stabilește pe baza regulii generale
1  de  interpretare  a  Nomenclaturii  combinate,
precum și pe baza textului codului NC 3602 00 00.
Amestecul de fosfat diamonic, sulfat de amoniu și
acid boric este adăugat pentru a conferi produsului
o densitate mai scăzută și o capacitate mai ridicată
de  absorbție  a  uleiului,  caracteristici  importante,
datorită  cărora  granulele  devin  mai  adecvate
pentru  a  fi  utilizate  ca  material  de  bază  pentru
fabricarea  explozivilor  ANFO.  Tratamentul  de
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suprafață prin acoperire aplicat granulelor poroase
are  rolul  de  a  stabiliza  azotatul  de  amoniu,
evitându-se astfel o absorbție nedorită de apă care
ar  putea  compromite/diminua  capacitatea  de
absorbție  a  uleiului  combustibil,  caracteristică
fundamentală  a  unui  exploziv  ANFO eficient.  Pe
baza  caracteristicilor  sale  obiective,  produsul
poate  fi,  deci,  identificat  ca  exploziv  preparat
clasificat  la  poziția  3602  (a  se  vedea,  de
asemenea,  avizul  de  clasificare  în  Sistemul
armonizat 3602.00/1). Clasificarea la poziția 3102
este exclusă, deoarece produsul este preparat și
formulat  în  mod  specific  pentru  a  fi  utilizat  ca
material  de  bază  pentru  explozivi.  Nici  diverșii
aditivi, nici acoperirea nu sunt relevante din punct
de vedere tehnic  pentru utilizarea acestui  azotat
de  amoniu  preparat  ca  îngrășământ.  Astfel,
condițiile stipulate la nota 2 de la capitolul 31 nu
sunt  îndeplinite.  În  consecință,  produsul  trebuie
clasificat  la  codul  NC 3602  00  00,  ca  „explozivi
preparați, alții decât pulberile propulsive”.

66. 1586/89 din 7.6.1989 
(JO L 156, 8.6.1989, 
p. 20)

1

2

1. Bucăţi de cărbune din lemn impregnate cu o
hidrocarbură ceroasă, conţinutul de hidrocarbură
fiind de 25 % din greutatea totală

şi

2.  Brichete de cărbune din lemn aglomerat  cu
ajutorul unui liant şi care conţin nitrat de sodiu

Aceste  mărfuri  sunt  folosite  ca  şi  combustibil
pentru grătar şi sunt ambalate în saci cu greutăţi

3606 90 90 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii  Combinate, în avizul
juridic 2 litera (a) din capitolul 36, ca şi cu textul
codurilor  NC  3606  şi  36069090.  Fiind  vorba
despre  combustibili  preparaţi  în  formă  solidă,
aceste produse nu pot fi incluse în codul NC 4402
[a se vedea,  de asemenea,  şi  notele  explicative
din Sistemul armonizat, cod 3606 subtitlul II litera
(c)].
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între 2 şi 10 kg 

67. 2017/2246 din 
30.11.2017 (JO L 
324/8 din 08.12.2017)

Plăci  de aluminiu neimpresionate (așa-numitele
„plăci  termice pozitive  cu  sensibilitate  la  diode
laser”),  de  formă  dreptunghiulară,  cu  o  latură
care depășește 255 mm lungime, cu una dintre
fețe  acoperită  cu  o  emulsie  [conținând,  în
esență, rășină solubilă în soluții alcaline, una sau
mai  multe  vopsele  sensibile  la  radiațiile  IR
(infraroșii)  (convertor  fototermic)  și  un  inhibitor
de solubilitate (colorant)]  care este sensibilă  la
diodele laser în infraroșu la o lungime de undă
de 830 nm. Plăcile sunt destinate a fi utilizate cu
un  echipament  CTP  (tehnologia  „Computer  to
Plate”) pentru tiraje medii spre mari. Pentru a se
prelungi durata de viață a produsului finit, plăcile
sunt supuse unui proces de așa-zisă „coacere”
pentru întărirea imaginii după developare.

3701 30 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  pe  baza  notei  2  de  la  capitolul  37,
precum și  pe baza textului  codurilor  NC 3701 și
3701 30 00. Produsul are caracteristicile obiective
ale unei plăci fotografice neimpresionate acoperite
cu material fotosensibil.  Nota 2 de la capitolul 37
definește termenul „fotografic” ca fiind referitor la
procesul prin care se formează, în mod direct sau
indirect, imagini vizibile, prin acțiunea luminii sau a
altor  forme  de  radiație  asupra  unor  suprafețe
fotosensibile. Plăcile fotografice de la capitolul 37
sunt cele cu unul sau mai multe straturi de orice
emulsie sensibilă  la lumină sau la  alte forme de
radiație  dotate  cu  suficientă  energie  pentru  a
genera reacția necesară în materialele sensibile la
fotoni  sau  fotosensibile,  adică  radiație  cu  o
lungime  de  undă  care  să  nu  depășească
aproximativ 1 300 nm în spectrul electromagnetic
(inclusiv  radiația  gama,  ultravioletă  și  infraroșie
apropiată),  precum  și  radiație  de  particule  (sau
nucleară),  indiferent  dacă  pentru  reproducere
monocromă sau  în  culori  [a  se  vedea  și  Notele
explicative la Sistemul armonizat (NESA) aferente
capitolului 37]. Lungimea de undă a sensibilității la
radiație a stratului sensibilizat al acestor plăci (830
nm) se încadrează în intervalul de lungimi de undă
acceptate  de  la  poziția  3701.  Prin  urmare,
clasificarea la codul  NC 8442 50 00 ca plăci  de
imprimare  este  exclusă,  deoarece  plăcile
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sensibilizate de la poziția 3701 sunt excluse de la
poziția 8442 [a se vedea și NESA la poziția 8442
litera (B) și avizul  de clasificare SA la 3701.30/1
din  2015].  Așadar,  plăcile  trebuie  clasificate  la
codul NC 3701 30 00, la fel ca alte plăci fotografice
a căror dimensiune este de peste 255 mm pe cel
puțin una dintre laturi. 8.12.2017 L 324/10 Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene RO

68. 457/2008 din 
23.5.2008 (JO L 137, 
27.5.2008, p. 4)

1 Eboş de mască fotografică constând într-o placă
de cuarţ acoperită cu crom, fotorezistentă, având
dimensiuni totale de 15 (L) × 15 (l) × 0,6 (h) cm.

Produsul  este  destinat  expunerii  şi  developării
pentru a deveni o "mască fotografică" utilizată în
producţia de dispozitive cu semiconductoare.

3701 99 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  litera  (a)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  precum  şi  pe  baza
textului codurilor NC 3701 şi 37019900.

Produsul va fi clasificat la poziţia 3701, deoarece
este  o  placă  fotografică  neexpusă  acoperită  cu
material fotosensibil (a se vedea Notele explicative
ale Sistemului armonizat aferente poziţiei 3701).

69. 457/2008 din 
23.5.2008 (JO L 137, 
27.5.2008, p. 4)

2 Produs alcătuit  dintr-o placă de cuarţ acoperită
cu crom având dimensiuni totale de 15 (L) × 15
(l) × 0,6 (h) cm, pe care s-au realizat scheme de
circuit  într-un  mod  similar  cu  cel  al  plăcilor
fotografice  expuse  şi  developate  (aşa-numitele
"măşti fotografice").

Produsul  este  utilizat  în  fabricarea  plachetelor
semiconductoare  (wafers)  pentru  transferul
fotografic al schemelor de circuit pe plachete. 

3705 90 90 Clasificarea  este  determinată  în  conformitate  cu
regulile generale 1, 3 litera (a) şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii combinate, nota 2 la capitolul 37 şi
cu  textul  de  la  codurile  NC  3705,  370590  şi
37059090.

Clasificarea  la  poziţia  8486  ca  părţi  de  maşină
utilizate  pentru  fabricarea  semiconductoarelor
"boules"  sau a plachetelor  semiconductoare este
exclusă, deoarece produsul nu este indispensabil
funcţionării  maşinii,  care  poate  funcţiona
independent.
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Produsul va fi clasificat la poziţia 3705, deoarece
este o placă fotografică expusă şi developată din
categoria utilizată pentru proiectarea unei imagini
statice pe o plachetă. 

70. 169/1999 din 
25.1.1999 (JO L 19, 
26.1.1999, p. 6) 
modificat prin Reg. 
441/2013

7 Toner pulbere cu proprietăţi magnetice utilizat ca
revelator pentru fotocopiatoare.

Compoziţia produsului:

- copolimer de stiren şi de acrilat de butil: 40 %

- polipropilenă: 3 %

- magnetită: 56 %

- silice: < 1 %

3707 90 20

INIŢIAL:

(Reg. 169/1999)

3707 90 30

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC
3707, 3707 90 şi 3707 90 20.

A  se  vedea  şi  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat, poziţia 3215, litera a), şi poziţia 3707,
punctul 2.

71. 536/94 din 9.3.1994 
(JO L 68, 11.3.1994, 
p. 16)

3 Diatomit  sub  formă  de  pulbere  albă,  care
prezintă următoarele caracteristici analitice:

umiditate: <0,1 %

pierdere la calcinare: 0,3 %

pH (suspensie 10 %) 8

sodiu (% Na2O): 3,5 %

Culoarea albă persistă chiar şi după calcinare.

Acest produs este utilizat ca mediu filtrant.

3802 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor  NC 3802 şi  38029000.  A se vedea, de
asemenea,  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat,  nr.  38.02  (partea  A,  paragraful  al
treilea, alineatul b-1). Caracteristicile analitice sunt
cele ale diatomitului activat.
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72. 2147/2001 din 
31.10.2001 (JO L 288,
1.11.2001, p. 23) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

Preparat constând într-o soluţie conservată sub
formă de aerosoli menţinuţi sub presiune pentru
vânzarea cu amănuntul:

1. insecticide:

-- permetrină: 1

-- malation: 0,5

-- butoxid de piperonil: 4

2. izododecan: 94,5

şi gaz propulsor (butan/propan).

Preparatul,  care  conţine  insecticide  împotriva
păduchilor şi a ouălor de păduchi de pe pielea
capului, se pulverizează pe pielea capului şi pe
părul uscat, înainte de spălarea cu şampon.

3808 91 10

INIŢIAL:

(Reg. 
2147/2001)

3808 10 10

Clasificarea se face în conformitate cu dispoziţiile
din  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  formulării
codurilor  NC  3808,  380810  şi  38081010  A  se
vedea,  de  asemenea,  notele  explicative  ale  SA,
poziţia  3808  Preparatul  nu  conţine  nici  un
ingredient care să-i confere proprietăţi de preparat
pentru îngrijirea părului. În consecinţă, este exclus
de la poziţia 3305 Preparatul nu este destinat unui
uz terapeutic sau profilactic, în sensul poziţiei 3004

73. 497/98 din 27.2.1998 
(JO L 62, 3.3.1998, p. 
21) modificat prin Reg.
1179/2009

Amestec de bromometan (67 % greutate) şi de
cloropicrin (33 % greutate),  utilizat  ca fumigant
pentru sol înaintea operaţiunii de plantare. 

3808 91 90

INITIAL:

(Reg. 497/98):

3808 10 90

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a NC, cu
nota 1 (a) (2) din capitolul 38 şi cu textul codurilor
NC 3808, 380810 şi 38081090

74. 455/2007 din 
25.4.2007 (JO L 109, 
26.4.2007, p. 30)

1 Preparat  sub  formă  de  soluţie  alcoolică
condiţionată  pentru  vânzarea  cu  amănuntul  în
pipete. Compoziţia este următoarea:

3808 91 90 Clasificarea e determinată de dispoziţiile Regulilor
generale nr. 1, 3a şi 6 de inter-pretare a NC şi de
textul  poziţiei  3808,  al  subpoziţiei  380891  şi  al
codului 3808 91 90 ale NC.
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— fipronil (ISO) 10 g

— butilhidroxianisol 0,02 g

(BHA, E 320)

— butilhidroxitoluen 01 g

(BHT, E 321)

— excipient q.s.p. 100 ml

Preparatul,  care  conţine  o  substanţă  care  are
acţiune  insecticidă  şi  acaricidă  împotriva
paraziţilor precum purici, căpuşe şi păduchi, este
de uz  extern  pentru  animale  de casă (câini  şi
pisici).

A  se  vedea  şi  Notele  explicative  la  Sistemul
armonizat  aferente  poziţiei  3808  şi  subpozi-ţiilor
3808 91-3808 99.

Preparatul  nu  este  destinat  utilizării  tera-peutice
sau profilactice în sensul poziţiei 3004.

75. 455/2007 din 
25.4.2007 (JO L 109, 
26.4.2007, p. 30)

2 Preparat  sub  formă  de  soluţie  alcoolică
condiţionată pentru vânzarea cu amănuntul într-
un  atomizor  (pulverizator,  pompă).  Compoziţia
este următoarea:

- fipronil (ISO) 0,25 g

- excipient q.s.p. 100 ml

Preparatul,  care  conţine  o  substanţă  care  are
acţiune  insecticidă  şi  acaricidă  împotriva
paraziţilor precum purici, căpuşe şi păduchi, este
de uz  extern  pentru  animale  de casă (câini  şi
pisici).

3808 91 90 Clasificarea e determinată de dispoziţiile Regulilor
generale nr. 1, 3a şi 6 de inter-pretare a NC şi de
textul  poziţiei  3808,  al  subpoziţiei  380891  şi  al
codului 3808 91 90 ale NC.

A  se  vedea  şi  Notele  explicative  la  Sistemul
armonizat  aferente  poziţiei  3808  şi  subpoziţiilor
3808 91-3808 99.

Preparatul  nu  este  destinat  utilizării  tera-peutice
sau profilactice în sensul poziţiei 3004.

Preparatul nu conţine niciun ingredient care să îi
confere  proprietăţile  unui  produs  pentru  toaleta
animalelor. În consecinţă acesta este exclus de la
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poziţia 3307.

76. 2018/267 din 
19.02.2018 (JO L 51/8
din 23.02.2018)

Un produs (așa-numitul „preamestec”) sub formă
de pelete din material termoplastic, compus din:
— permetrin (ISO);

 — ulei de timol;

 — ulei de eugenol;

 — ulei de citral;

 — benzoat de denatoniu;

 — derivați ai acidului benzoic;

 — lidocaină (DCI);

 —  un polimer [etilen-acetat de vinil  (EVA) sau
polietilenă  cu  densitate  scăzută  (LDPE)].
Produsul  este  utilizat  ca  materie  primă  pentru
încorporarea  insecticidelor  în  cursul  procesului
de transformare a maselor plastice. Scopul este
de a împiedica termitele să muște și să distrugă
produsele finite din mase plastice.

3808 91 10 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  și  pe  baza  textului  codurilor
NC 3808, 3808 91 și 3808 91 10. Clasificarea la
poziția 3901 este exclusă, deoarece conținutul de
polimeri  al  produsului  (EVA sau LDPE)  servește
doar ca suport  pentru insecticide.  Clasificarea la
poziția  3302  este  exclusă,  deoarece  produsul
conține  doar  urme  de  uleiuri  esențiale  (timol,
eugenol  și  citral).  Prin  urmare,  acestea  nu
contribuie  în  mod  semnificativ  la  caracterul
esențial  al  produsului.  Insecticidul  [permetrin
(ISO)]  este  principala  componentă  și  îi  conferă
produsului  caracterul  său  esențial  (și  anume
proprietățile  care  permit  combaterea  termitelor).
Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
3808 91 10 ca insecticide pe bază de piretroide.
23.2.2018  L  51/10  Jurnalul  Oficial  al  Uniunii
Europene RO

77. 1201/2001 din 
18.6.2001 (JO L 163, 
20.6.2001, p. 8) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

1 Preparat  constând  într-o  suspensie  de  piriton
zinc  (substanţă  fungicidă)  în  apă  şi  conţinând
(greutate în procente):

— pirition zinc: 24 - 26

3808 92 90

INITIAL:

(Reg. 
1201/2001):

Clasificarea se face în conformitate cu dispoziţiile
din  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  conform  notei  1  din
capitolul  29,  precum  şi  formulării  codurilor  NC
3808, 380820 şi 38082080

A se vedea de asemenea notele explicative SA de
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— apă: 75 - 77

— agent de conservare antimicrobian: 0,5

— agent tensioactiv: 0,1

Preparatul  se  vinde  în  vrac,  este  folosit  în
concentraţii diferite ca ingredient activ (fungicid)
în diferite produse

3808 20 80 la poziţia 38.08

Preparatul  nu  poate  fi  clasificat  la  capitolul  29
deoarece este prezentat sub formă de suspensie a
unei  substanţe  active  (zinc  pirition).  Nu  este
destinat  unei  utilizări  speciale,  ci  este  pentru  uz
general şi prezintă caracteristicile unui fungicid. Nu
este conceput pentru uz terapeutic sau profilactic
în sensul capitolului 30

78. 2020/1289 din 
09.09.2020 (JO L 
302/11 din 
16.09.2020)

Șervețele din hârtie nețesute, de unică folosință
(aproximativ 3 cm × 6 cm fiecare), împachetate
individual  și  condiționate  pentru  vânzarea  cu
amănuntul  în  cutii  de  100  de  șervețele.
Șervețelele  sunt  impregnate  cu  o  soluție
alcoolică ce conține 70 % alcool izopropilic și 30
% apă. Produsul este destinat pentru a fi utilizat
pentru dezinfectarea generală a pielii  și a altor
suprafețe  (cum  ar  fi  instrumentele  medicale
neinvazive).

3808 94 90 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate și pe baza textului codurilor NC 3808,
3808 94 și 3808 94 90. Clasificarea la poziția 3005
este  exclusă,  deoarece  șervețelele  nu  sunt
utilizate  în  scopuri  medicale,  chirurgicale,
stomatologice  sau  veterinare  specifice  (a  se
vedea, de asemenea, nota explicativă la Sistemul
armonizat aferentă poziției 3005, primul paragraf).
Clasificarea la poziția 3402 este exclusă, deoarece
scopul principal al produsului nu este curățarea, ci
dezinfectarea.  Produsul  este  considerat
dezinfectant și este condiționat pentru vânzarea cu
amănuntul ca dezinfectant (a se vedea nota 2 la
secțiunea  VI).  În  consecință,  produsul  trebuie
clasificat la codul NC 3808 94 90 ca dezinfectant,
condiționat pentru vânzarea cu amănuntul.

79. 691/96 of 16.4.1996 
(JO L 97, 18.4.1996, 
p. 13) modificat prin 

1 Preparat  pe  bază  de  materii  amilacee,  obţinut
prin eterificarea unei făini  de grâu şi având un
conţinut  de  amidon  de  aproximativ  61  %  în

3809 10 30 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
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Reg. 1179/2009 greutate,  stabilit  în  conformitate  cu  metoda
inclusă  în  anexa  II  la  Regulamentul  (CE)  nr.
900/2008 al  Comisiei  (JO L 248, 17.9.2008,  p.
8)1. Acest preparat este de tipul celui folosit, în
general, în industria hârtie.

codurilor  NC  3809,  380910  şi  38091030  A  se
vedea  de  asemenea  notele  explicative  ale
Sistemului armonizat nr. 38.09 partea A punctul (1)
primul paragraf 

80. 597/92 din 6.3.1992 
(JO L 64, 10.3.1992, 
p. 13)

1 Preparat compus din amidon de grâu la care s-a
adăugat o cantitate mică de α-amilază (0,5 %).
Conţinutul de amidon depăşeşte 83 %. Produsul
se  utilizează  în  industria  hârtiei  ca  agent  de
apretare. 

3809 10 90 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textele
codurilor NC 3809, 380910 şi 38091090. 

81. 142/2002 din 
25.1.2002 (JO L 24, 
26.1.2002, p. 14)

3 Amestec  de alcool  etilic  (78,2  %),  izopropanol
(12,4 %), n-propanol (8,1 %) şi mici cantităţi de
alte produse organice

Amestecul  este  un  subprodus  rezultat  din
fabricarea benzinei sintetice

3814 00 90 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile  din  regulile  generale  1  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
în conformitate cu formularea codurilor NC 3814,
381400 şi 38140090

Din  cauza  cantităţii  de  izopropanol  şi  de  n-
propanol  prezente  în  amestec,  produsul  are
caracteristicile  unui  solvent  organic  de  la  poziţia
3814 şi nu deţine proprietăţile alcoolului etilic de la
capitolul 22

82. 2020/725 din 
26.05.2020 (JO L 
170/12 din 
02.06.2020)

Un produs compus din următoarele ingrediente
(%  din  greutate):  hidrocarburi  (predominant
parafinice și naftenice) 94,4 acetat de n-butil 5,6
Produsul  este  prezentat  pentru  a  fi  utilizat  ca
solvent  organic  compus  pentru  dizolvarea
vopselelor, lacurilor și masticurilor. Produsul este
prezentat în butoaie de 210 litri, în recipiente de

3814 00 90 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate și  pe baza textului  codurilor  NC 3814
00 și 3814 00 90. Clasificarea la poziția 2710 este
exclusă,  deoarece  solvenții  și  diluanții  organici
compuși sunt specificați sau incluși în altă parte [a
se  vedea,  de  asemenea,  notele  explicative  la

1  (*)  Iniţial (Reg. 691/96):   anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 4154/87 al Comisiei (JO L 392, 31.12.1987, p. 19)
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1 000 de litri sau în vrac. Nomenclatura  combinată  aferente  subpozițiilor
2710 12 11 -2710 19 99, punctul II. 3, litera (h).].
Poziția 3814 cuprinde solvenți și diluanți  organici
compoziți care conțin în greutate peste 70 % ulei
din  petrol  (a  se  vedea,  de  asemenea,  nota
explicativă la Sistemul armonizat aferentă poziției
3814,  primul  paragraf).  Textul  de la poziția  3814
este mai specific decât textul  de la poziția 2710,
deoarece  cuprinde  nu  numai  compoziția,  ci  și
utilizarea produsului  (a se vedea,  de asemenea,
avizul  de  clasificare  în  Sistemul  armonizat
3814.00/3). Prin urmare, produsul trebuie clasificat
la  codul  NC  3814  00  90  ca  alt  solvent  organic
compus.

83. 2016/2221 din 
05.12.2016 (JO L 
336/14, 10.12.2016)

Un articol format din trei tuburi flexibile conectate
cu un element de racord în formă de Y. Fiecare
dintre  tuburi  are  la  capăt  un  conector  Luer.
Articolul are o lungime totală de aproximativ 16
cm, iar diametrul tuburilor este de aproximativ 4
mm. Articolul  este alcătuit  din diferite materiale
plastice, cum ar fi policlorura de vinil și polimerul
acrilic.

Conectorul  Luer  este  folosit  pentru  a  conecta
articolul  la  alte  tuburi  și/sau  dispozitive  (de
exemplu  seringi),  într-un  mod  care  împiedică
scurgerile.

Articolul este utilizat în domenii diverse, precum
mediul medical, lucrările de laborator, cercetarea
și alte medii în care este necesară o conexiune

3917 33 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  pe  baza  notei  8  de  la  capitolul  39,
precum și  pe baza textului  codurilor  NC 3917 și
3917 33 00 .

La  prezentarea  în  vamă,  articolul  nu  este
identificabil ca parte a unui instrument medical în
sensul  notei  2  de la  capitolul  90.  În  consecință,
clasificarea la poziția 9018 este exclusă.

Având în vedere caracteristicile și proprietățile sale
obiective,  articolul  îndeplinește  criteriile  poziției
3917 și condițiile notei 8 de la capitolul 39.

În  consecință,  el  trebuie  clasificat  la  codul  NC
3917 33 00 drept „Alte tuburi, neranforsate cu alte
materiale,  nici  asociate  în  alt  mod  cu  alte
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care împiedică scurgerile.

A se vedea imaginea (*1).

materiale, cu accesorii”.

84. 1785/94 din 19.7.1994
(JO L 186, 21.7.1994, 
p. 20) modificat prin 
Reg. 936/1999

2 Agent emulsifiant constituit dintr-un amestec de
esteri  monoacetiltartrici  şi  diacetiltartrici  de
mono- şi digliceride de acizi graşi (E 472 e) 

3824 90 55

INIŢIAL:

(Reg. 1785/94)

3823 90 87

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile normelor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate, pe baza notei 1b din
capitolul  38,  precum  şi  a  textului  codurilor  NC
3823, 382390 şi 38239087

85. 3974/88 din 
20.12.1988 (JO L 351,
21.12.1988, p. 21) 
modificat prin Reg. 
936/1999

2 Amestec de sare de potasiu din acid clavulanic
(DCI)  (50  %  din  greutate)  si  de  celuloză
microcristalină,  destinat  încorporării  în
medicamente pe bază de antibiotice

3824 90 64

INITIAL:

Reg. 3974/88

3823 90 91

Clasificarea este conformă cu dispozitiile cuprinse
în  regulile  generale  1  si  6  de  interpre-tare  a
Nomenclaturii Combinate, precum si cu textele de
la codurile 3823, 3823 90 si 3823 90 91.

Produsul  nu  intră  sub  incidenta  dispozitiilor
cuprinse în nota 1 litera (f) din capitolul 29. Este
vorba  despre  un  preparat  intermediar  care  nu
posedă caracteristicile de medicament din capitolul
30.

Acesta intră în sfera de aplicare a părtii a doua din
textul de la codul 3823.
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86. 2084/91 din 12.7.1991
(JO L 193, 17.7.1991, 
p. 16) modificat prin 
Reg. 705/2005 + 
1179/2009

5 Produs  intermediar  obţinut  în  procesul  de
preparare  a  acidului  colic  din  bilă  de  bovine,
alcătuit  în  principal  dintr-un  amestec  de  acid
colic  şi  dezoxicolic  (cu  un  conţinut  de
aproximativ  80  %),  din  acizi  graşi  şi  săruri
anorganice. 

3824 90 64

INIŢIAL:

(Reg. 2084/91)

3823 90 91

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate  şi  cu
textele codurilor NC 3824, 382490 şi 38249064. 

87. 184/2015 din 2.2.2015
(JO L 31, 7.2.2015, p. 
7)

Dioxid de siliciu (denumit și „silicagel”) sub formă
de  granule  transparente  mici  de  0,5-1,5  mm
diametru,  ambalat  în săculețe de hârtie  sau în
capsule de plastic permeabile la vaporii de apă.
Dioxidul  de  siliciu  absoarbe  umezeala  și  este
prezentat  pentru  a  fi  utilizat,  de  exemplu,  la
protejarea și la conservarea medicamentelor sau
la păstrarea în stare uscată a mărfurilor în timpul
transportului. 

3824 90 96 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  și  pe  baza  textelor  codurilor
NC 3824, 3824 90 și 3824 90 96. Clasificarea la
poziția  2811  este  exclusă  deoarece  silicagelul,
ambalat  în săculețe de hârtie sau în capsule de
plastic,  este  destinat  mai  degrabă  unei  utilizări
specifice  decât  unei  utilizări  generale  și,  prin
urmare,  nu  poate  fi  considerat  un  compus  cu
compoziție chimică definită, prezentat separat, de
la capitolul 28. În consecință, el trebuie clasificat la
codul  NC  3824  90  96,  ca  alte  produse  chimice
nedenumite și necuprinse în altă parte. 

88. 2016/1140 din 
08.06.2016 (JO L 189,
14.7.2016, p. 1-3)

ABROGAT prin 
Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 
2020/868 AL COMISIEI 
din 18 iunie 2020 (JO L 

Un  produs  sub  forma  unui  plasture  cu
autoîncălzire pentru ameliorarea durerilor.

Plasturele este făcut din material adeziv destinat
pentru  a  fi  lipit  pe  piele  (în  zona  gâtului,  a
încheieturii sau a umărului).

Produsul  este  făcut  dintr-un  material  sintetic
moale, adaptat formei corpului, și conține o serie
de discuri care produc căldură prin expunerea la

3824 90 96 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1, 3 (b) și 6 pentru interpretarea 
Nomenclaturii combinate și pe baza textului 
codurilor NC 3824 , 3824 90 și 3824 90 96 .

Discurile pe care le conține produsul sunt utilizate 
ca sursă de căldură datorită reacției exoterme. 
Acest lucru conferă produsului caracterul esențial 
de preparat încadrat la poziția 3824 .
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201/5 din 25.06.2020) aer.

Discurile conțin pulbere de fier, cărbune, sare și
apă.  Atunci  când  pachetele  individuale  care
conțin plasturele sunt deschise și expuse la aer,
are loc o reacție exotermă.

Prin urmare, produsul nu poate fi considerat feșe 
și articole similare de la poziția 3005 .

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
3824 90 96 .

89. 2016/1140 din 
08.06.2016 (JO L 189,
14.7.2016, p. 1-3)

ABROGAT prin 
Regulamentul de punere
în aplicare (UE) 
2020/868 AL COMISIEI 
din 18 iunie 2020 (JO L 
201/5 din 25.06.2020)

Un  produs  sub  forma  unei  centuri  cu
autoîncălzire pentru ameliorarea durerilor.

Centura  este  realizată  din  material  neadeziv,
care  se  atașează  cu  ajutorul  unei  benzi
autoadezive.

Produsul  este  făcut  dintr-un  material  sintetic
moale, adaptat formei corpului, și conține o serie
de discuri care produc căldură prin expunerea la
aer.

Discurile conțin pulbere de fier, cărbune, sare și
apă.  Atunci  când  pachetele  individuale  care
conțin  centura sunt  deschise și  expuse la  aer,
are loc o reacție exotermă.

3824 90 96 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1, 3 (b) și 6 pentru interpretarea 
Nomenclaturii combinate și pe baza textului 
codurilor NC 3824 , 3824 90 și 3824 90 96 .

Discurile pe care le conține produsul sunt utilizate 
ca sursă de căldură datorită reacției exoterme. 
Acest lucru conferă produsului caracterul esențial 
de preparat încadrat la poziția 3824 .

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
3824 90 96 .

90. 3402/82 din 
17.12.1982 (JO L 357,
18.12.1982, p. 16) 
modificat prin Reg. 
2695/95, 936/1999 + 
705/2005 + 1179/2009

Preparatul  de  bază  pentru  guma  de  mestecat
sub formă de batoane cilindrice cu un conţinut
(în greutate) de aproximativ 34 % cauciuc butil,
15 % polietilenă, 13 % poli(acetat de vinil), 28 %
răşină vegetală şi 10 % carbonat de calciu

3824 90 97

INIŢIAL:

(Reg. 3402/82)

3819

(Reg. 936/1999)

3824 90 95
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(Reg. 705/2005)

3824 90 99

91. 2275/88 din 25.7.1988
(JO L 200, 26.7.1988, 
p. 10) modificat prin 
Reg. 936/1999 + 
705/2005 + 1179/2009

6 Preparat de tipul celui utilizat ca materie primă în
industria  cosmetică  având  următoarea
compoziţie:extras  de  placentă  animală:
aproximativ  10 % din greutate;ulei  de germeni
de porumb: aproximativ 90 % din greutate. 

3824 90 97

INITIAL:

(Reg.2275/88)

3823 90 99

(Reg.936/1999)

3823 90 95

(Reg.705/2005)

3823 90 99

 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 precum şi cu textul de la
codurile NC 3823 şi 38239099. Produsul nu poate
fi considerat o substanţă proteică de la codul NC
3504. Produs menţionat în a doua parte a textului
de la codul NC 3823, este un produs intermediar
care  nu  prezintă  caracteristicile  unui  preparat
cosmetic.

92. 2275/88 din 25.7.1988
(JO L 200, 26.7.1988, 
p. 10) modificat prin 
Reg. 936/1999 + 
705/2005 + 1179/2009

7 Preparat de tipul celui utilizat ca materie primă în
industria cosmetică cu următoarea compoziţie:

- colagen: aproximativ 3 % din masa totală;

- glicerină: aproximativ 44 % din greutate;

- apă: aproximativ 53 % din greutate.

3824 90 97

INITIAL:

(Reg.2275/88)

3823 90 99

(Reg.936/1999)

3823 90 95

(Reg.705/2005)

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile  generale  1 şi  6,  ca şi  cu textul  de la
codurile NC 3823 şi 38239099. Produsul nu poate
fi considerat o substanţă proteică de la codul NC
3504. Produs menţionat în a doua parte a textului
de la codul NC 3823, este un produs intermediar
care  nu  prezintă  caracteristicile  unui  preparat
cosmetic.

50



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
 /

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC

MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

3823 90 99

93. 2275/88 din 25.7.1988
(JO L 200, 26.7.1988, 
p. 10) modificat prin 
Reg. 936/1999 + 
705/2005 + 1179/2009

8 Preparat de tipul celui utilizat ca materie primă în
industria cosmetică cu următoarea compoziţie:

- elastină: aproximativ 5 % din greutate;

-  propan-1,2,-  diol:  aproximativ  45  %  din
greutate;

- apă: aproximativ 50 % din greutate. 

3824 90 97

INITIAL:

(Reg.2275/88)

3823 90 99

(Reg.936/1999)

3823 90 95

(Reg.705/2005)

3823 90 99

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile  generale  1 şi  6,  ca şi  cu textul  de la
codurile NC 3823 şi 38239099. Produsul nu poate
fi considerat o substanţă proteică de la codul NC
3504. Produs menţionat în a doua parte a textului
de la codul NC 3823, este un produs intermediar
care  nu  prezintă  caracteristicile  unui  preparat
cosmetic.

94. 3491/88 din 9.11.1988
(JO L 306, 
11.11.1988, p. 18) 
modificat prin Reg. 
936/1999 + 705/2005 
+ 1179/2009

3 Dihidrurobis(2-metoxietanolat) aluminat de sodiu
în  soluţie  (aproximativ  70  %  în  greutate)  în
toluen 

3824 90 97

INIŢIAL:

(Reg. 3491/88)

3823 90 99

(Reg. 936/1999)

3824 90 95

(Reg. 705/2005)

3824 90 99

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate şi cu textul de la codurile
NC 3823, 382390 şi 38239099. Acest produs nu
poate fi  clasificat  la  capitolul  29 deoarece nu se
respectă dispoziţiile de la nota 1 litera (e). Este un
preparat  chimic  care  nu  este  menţionat  şi  nici
inclus în altă parte.
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95. 542/90 din 1.3.1990 
(JO L 56, 3.3.1990, p. 
5) modificat prin Reg. 
936/1999 + 705/2005 
+ 1179/2009

1 Suspensie  apoasă  de  ceară  de  carnabus  din
categoria  celor  folosite  ca  antiaderent  pentru
foile din material plastic şi produsele similare

3824 90 97

INIŢIAL:

(Reg. 542/90)

3823 90 98

(Reg. 936/1999)

3824 90 95

(Reg. 705/2005)

3824 90 99

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor NC 3823, 382390 şi 38239098.

Acest produs nu prezintă caracteristicile mărfurilor
încadrate la poziţiile 3405 şi 3809.

96. 2084/91 din 12.7.1991
(JO L 193, 17.7.1991, 
p. 16) modificat prin 
Reg. 936/1999 + 
705/2005 + 1179/2009

6 Amestec de esteri ai acidului adipic şi de alcooli,
în  special  cei  care  conţin  12  şi  13  atomi  de
carbon,  folosit  în  special  la  prepararea
lubrifianţilor sintetici. 

3824 90 97

INIŢIAL:

(Reg. 2084/91)

3823 90 98

(Reg. 936/1999)

3824 90 95

(Reg. 705/2005)

3824 90 99

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate  şi  cu
textele codurilor NC 3823 ,382390 şi 38239098.

97. 1533/92 din 12.6.1992 6 Extract  solid,  obţinut  din  reziduu,  insolubil  în 3824 90 97 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
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(JO L 162, 16.6.1992, 
p. 5) modificat prin 
Reg. 936/1999 + 
705/2005 + 1179/2009

solvenţi  alifatici,  obţinut  în  timpul  extragerii
colofoniului din lemn, care prezintă următoarele
caracteristici:

- conţinut de acizi rezinici,  în greutate, care să
nu depăşească 30 %;

- indice de aciditate care să nu depăşească 110
şi

- punct de topire mai mare de 100 °C.

INIŢIAL:

(Reg. 1533/92)

3823 90 98

(Reg. 936/1999)

3823 90 95

(Reg. 705/2005)

3823 90 99

dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate şi cu textele codurilor
NC 3823, 382390 şi 38239098. 

98. 2933/92 din 7.10.1992
(JO L 293, 9.10.1992, 
p. 8) modificat prin 
Reg. 936/1999 + 
705/2005 + 1179/2009

Preparate de bază pentru fabricarea gumei de
mestecat,  în  formă  de  benzi  sau  de  granule,
compuse în principal din:

- polimeri elastomerici special purificaţi,

- răşini,

- ceară rafinată,

- esteri glicerici ai acizilor graşi alimentari,

- material de umplutură mineral,

- antioxidanţi.

Aceste preparate pot, de asemenea, să conţină
emulsifianţi şi gume naturale.

3824 90 97

INIŢIAL:

(Reg. 2933/92)

3823 90 98

(Reg. 936/1999)

3824 90 95

(Reg. 705/2005)

3824 90 99

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii  Combinate, precum şi cu textele
codurilor NC 3823, 382390 şi 38239098. 
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99. 691/96 din 16.4.1996 
(JO L 97, 18.4.1996, 
p. 13) modificat prin 
Reg. 936/1999 + 
705/2005 + 1179/2009

2 Amestec  de  acizi  carboxilici  conţinând  în
greutate aproximativ 79 % acid azelaic, 20 % alţi
acizi dibazici şi 1 % acizi monobazici.

3824 90 97

INIŢIAL:

(Reg. 691/96)

3824 90 90

(Reg. 936/1999)

3824 90 95

(Reg. 705/2005)

3824 90 99

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 3824, 382490 şi 38249090

Produsul nu este considerat suficient de pur pentru
a fi clasificat la capitolul 29

100. 1264/98 din 17.6.1998
(JO L 175, 19.6.1998, 
p. 4) modificat prin 
Reg. 705/2005 + 
1179/2009

6 Amestec de ulei de rapiţă (98 %) şi petrol (2 %). 3824 90 97

INIŢIAL:

(Reg. 1264/98): 
3824 90 95

(Reg. 705/2005):
3824 90 99

Clasificarea este conformă cu regulile generale 1
şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi
cu textul codurilor NC 3824, 382490 şi 38249095.
Adaosul  de 2 % petrol  îi  conferă acestui  produs
caracterul de carburant. 

101. 1264/98 din 17.6.1998
(JO L 175, 19.6.1998, 
p. 4) modificat prin 
Reg. 705/2005 + 
1179/2009

7 Amestec de ulei de rapiţă (98 %) şi un amestec
(2 %) de motorină şi alţi combustibili grei

3824 90 97

INIŢIAL:

(Reg. 1264/98): 
3824 90 95

Clasificarea este conformă cu regulile generale 1
şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate şi
textul  codurilor  NC  3824,  382490  şi  38249095.
Adaosul  de  2  %  amestec  de  motorină  şi  alţi
combustibili  grei  îi  conferă  acestui  produs
caracteristica de carburant.
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(Reg. 705/2005):
3824 90 99

102. 169/1999 din 
25.1.1999 (JO L 19, 
26.1.1999, p. 6) 
modificat prin Reg. 
705/2005 + 1179/2009

8 Pulberi  de  culoare  alb-crem  constituite  din
montmorilonit,  cu  adaos  de  aproximativ  30  %
stearilamină.

Aceste  pulberi  cu  caracter  organofil  sunt
miscibile  cu  solvenţi  organici  şi  prezintă  o
pierdere de masă de 35 % după încălzire la 600
°C.

3824 90 97 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC
3824, 382490 şi 38249095.

Produsul  nu este considerat  ca activat  în sensul
textului de la poziţia 3802.

A  se  vedea  şi  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat poziţia 3824, (40).

103. 1694/2001 din 
24.8.2001 (JO L 229, 
25.8.2001, p. 3) 
modificat prin Reg. 
705/2005 + 1179/2009

2 Preparat  utilizat  ca  bază  pentru  fabricarea
băuturilor  nealcoolice,  care  au  în  compoziţie
următoarele substanţe (greutatea în procente):

- acid fosforic anhidru: 40

- caramel cu sulfit de amoniu (E 150d): 30

- cafeină: 10

şi apă

3824 90 97 Clasificarea  se  face  conform  dispoziţiilor  din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate şi formulării codurilor NC
3824, 382490 şi 38249095.

Caramelul  din  compoziţia  preparatului  este  un
caramel  colorant,  cu  un  conţinut  mic  de  zahăr
rezidual.  Nu  este  comestibil.  Ţinând  seama  de
conţinutul  mic  de  zahăr  rezidual,  caramelul
respectiv nu are valoare nutritivă, în sensul notei 1
(b)  din capitolul  38,  şi  nu poate fi  considerat,  în
sensul  aceleiaşi  note,  substanţă alimentară (vezi
notele explicative din sistemul armonizat, capitolul
38, consideraţii generale)

În măsura în care acest preparat nu conţine nici
ingredienţi  cu  valoare  nutritivă,  nici  substanţe
alimentare,  nu  poate  fi  considerat  preparat
alimentar clasificat la poziţia 2106 [vezi nota 1 (b)
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din  capitolul  38  şi  nota  explicativă  din  sistemul
armonizat referitoare la poziţia 2106, litera B].

Nu  poate  fi  considerat,  în  sensul  notei  3  din
capitolul  32,  preparat  din  coloranţi  clasificat  la
poziţia 3203.

104. 1439/2007 din 
5.12.2007 (JO L 322, 
7.12.2007, p. 8) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

Set  compus  din  mai  mulţi  plasturi  şi  benzi
adezive. Plasturii conţin următoarele ingrediente
(% din greutate):

—Turmalină 4

—Chitosan 5

—Oţet de lemn 30

—Pudră de perle 4

—Silice pură 4

—Acid glicolic 3

—Dextrină 50

Conform  informaţiilor  de  pe  ambalaj,  produsul
este  utilizat  pentru  îmbunătăţirea  circulaţiei
sanguine  în  zona  membrelor  inferioare  pentru
activarea  metabolismului  ţesuturilor  celulare  şi
detoxifierea organismului.

Plasturii se menţin aplicaţi pe tălpile picioarelor

3824 90 97

INIŢIAL:

(Reg.1439/2007)

3824 90 98

Clasificarea  e  determinată  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate  şi  pe  baza  textului
codurilor NC 3824, 382490 şi 38249098. Produsul
nu poate fi considerat un preparat pentru îngrijirea
pielii  şi nici pentru îngrijirea picioarelor, deoarece
nu este destinat în principal acestui scop (notele
explicative la Sistemul armonizat aferente poziţiei
3304,  A 3 şi  B).  Plasturii  dau caracterul  esenţial
setului.  Produsul  nu  are  un  efect  terapeutic
demonstrat  ştiinţific,  prin  reducerea  toxicităţii  din
corp şi,  prin urmare, nu poate fi  clasificat  la una
dintre  poziţiile  3004  sau  3005.  Produsul  trebuie
clasificat  în  categoria  altor  preparate  chimice
nedenumite şi necuprinse în altă parte.
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timp de 8-10 ore cu ajutorul benzilor adezive.

Produsul  este  prezentat  într-o  cutie  pliantă  şi
este destinat vânzării individuale.

105. 323/2008 din 8.4.2008
(JO L 98, 10.4.2008, 
p. 3)

1 Articol  din  material  plastic  flexibil,  în  formă de
ochelari,  conţinând o soluţie lichidă colorată cu
următoarea compoziţie (în procente volumice):

—apă 40

— propilenglicol 60

Produsul este conceput pentru a calma durerile
de  cap  prin  aplicare  pe  faţă  după  răcirea  lui
prealabilă în frigider. 

3824 90 97 Clasificarea  e  determinată  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  pe  baza
textului codurilor NC 3824, 382490 şi 38249097.

Soluţia  conţinută  în  ambalajul  de  plastic  este
folosită  ca  lichid  de  răcire  şi  conferă  produsului
caracterul  său  esenţial  de  preparat  încadrat  la
poziţia 3824.

Preparatul nu are efect terapeutic sau profilactic în
sensul capitolului 30.

106. 1303/2011 din 
9.12.2011 (JO L 330, 
14.12.2011, p. 17) 

Gel  analgezic  care  conţine  următoarele
ingrediente:

- alcool izopropilic

- apă

- extract de plante (Ilex paraguariensis)

- polimeri ai acidului acrilic (carbomer)

- trietanolamină

- mentol

3824 90 97 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  a  notei  complementare  1  la  capitolul
30,  precum  şi  a  textelor  codurilor  NC  3824,
382490 şi 38249097.

Produsul  nu  poate  fi  utilizat  nici  în  scopuri
terapeutice, deoarece nu tratează sau vindecă boli
sau afecţiuni, nici în scopuri profilactice, deoarece
nu  apără  sau  protejează  împotriva  bolilor  sau
afecţiunilor.  În  plus,  produsul  nu  îndeplineşte
cerinţele notei complementare 1 de la capitolul 30.
Prin  urmare,  se  exclude  clasificarea  ca
medicament la poziţia 3004.
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- camfor

- dioxid de siliciu

- metilparaben

- glicerină

- propilenglicol

- tartrazină (E102)

- albastru briliant FCF (E133)

Cantităţile  ingredientelor  nu  sunt  indicate  pe
ambalajul produsului.

Pe  ambalaj  se  recomandă  ca  produsul  să  se
utilizeze pentru calmarea temporară a durerilor
musculare şi  articulare minore asociate artritei,
durerilor de spate, entorselor şi luxaţiilor.

Produsul nu poate fi considerat un preparat pentru
înfrumuseţare  sau  machiaj,  deoarece  nu  se
utilizează pentru îngrijirea pielii. Cu toate că are un
efect  de  răcorire  în  zona  unde  este  aplicat,
produsul nu tratează de fapt pielea în niciun fel.
Prin  urmare,  se  exclude  clasificarea  la  poziţia
3304.

În  consecinţă,  produsul  se  clasifică  la  codul  NC
38249097 în categoria alte produse chimice sau
preparate ale industriei chimice sau ale industriilor
conexe, nedenumite şi necuprinse în altă parte.

107. 699/2013 din 
19.07.2013 (JO L 198,
23.07.2013, p. 36-37)

1. Litieră  pentru  pisici  compusă  din  bentonită
naturală care a fost uscată şi tratată cu un agent
antibacterian  şi  amestecată  cu  cărbune  activ
pentru  a  preveni  dezvoltarea  bacteriilor  şi
mirosurile. Bentonita constituie mai mult de 94 %
din greutatea produsului.

Produsul este vândut consumatorilor în ambalaje
de diferite dimensiuni.

3824 90 97 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  şi  pe  baza  textelor  codurilor
NC 3824, 382490 şi 38249097.

Produsul a fost obţinut prin amestecarea bentonitei
cu  un  agent  antibacterian  şi  cu  cărbune  activ.
Clasificarea  ca  alte  argile  la  poziţia  2508  este
aşadar exclusă (nota 1 de la capitolul 25).

Adăugarea unui agent antibacterian şi a cărbunelui
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activ nu modifică forma sau caracterul materialului
constitutiv. În consecinţă, este exclusă clasificarea
produsului la poziţia 6815, ca articol din piatră sau
din alte minerale nedenumite şi necuprinse în altă
parte  (a  se  vedea,  de  asemenea,  notele
explicative ale Sistemului armonizat de la capitolul
68, consideraţii generale, al treilea paragraf).

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
38249097,  în  categoria  produselor  chimice  şi
preparatelor  industriei  chimice  sau  industriilor
conexe, nedenumite şi necuprinse în altă parte.

108. 699/2013 din 
19.07.2013 (JO L 198,
23.07.2013, p. 36-37)

2. Litieră  pentru  pisici  compusă  din  granule  de
dioxid de siliciu (silicagel) translucide, cu formă
rotundă  şi  ovală.  Produsul  include  o  cantitate
vizibilă de granule colorate.

Granulele colorate sunt obţinute prin adăugarea
unui colorant albastru.

Produsul este vândut consumatorilor în ambalaje
de diferite dimensiuni.

3824 90 97 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  şi  pe  baza  textelor  codurilor
NC 3824, 382490 şi 38249097.

Culoarea  albastră  se  adaugă  numai  în  scop
comercial sau promoţional, nu pentru identificarea
dioxidului de siliciu. În plus, dioxidul de siliciu sub
formă  de  granule  nu  prezintă  niciun  pericol  din
punct  de  vedere  al  siguranţei.  Clasificarea  la
poziţia 2811 este aşadar exclusă [nota 1 litera (e)
de la capitolul 28].

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
38249097,  în  categoria  produselor  chimice  şi
preparatelor  industriei  chimice  sau  industriilor
conexe, nedenumite şi necuprinse în altă parte.

109. 314/90 din 5.2.1990 
(JO L 35, 7.2.1990, p. 

5 Produs folosit drep component pentru lubrifianţi,
care  conţine  poli(alpha)oleine  isoparafinice

3902 90 90 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
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9) modificat prin Reg. 
936/1999

sintetice, care prezintă următoarele caracteristici
analitice:

-  Aspect:  lichid  incolor,  limpede,  puţin  vâscos,
uleios

- Indice de refracţie la 20 °C: 1,4562

- Cenuşă: inexistente

-  Heteroatomi:  sulf,  halogeni,  azot  şi  fosfor
negativ

- Indice de brom: 0,3

- Distilare în vid (1,5 mbari): punct de fierbere la
peste  121  °C  (echivalent  cu  300  °C  la  1013
mbari)

-  Spectru  infraroşu:  prezintă  benzi  de
hidrocarburi alifatice saturate

- Masa volumetrică la 20 °C: 0,8225 k/l

INIŢIAL:

(Reg. 314/90)

3902 90 00

interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate  şi  cu
notele 3 litera (a)  şi  6  litera (a)  din capitolul  39,
precum  şi  cu  textele  codurilor  NC  3902  şi
39029000.

110. 825/2011 din 
12.8.2011 (JO L 211, 
18.8.2011, p. 5)

Copolimer stiren-butadienic în formă primară.

Acest copolimer este fabricat prin amestecarea
cauciucului  stiren-butadienic  (SBR) cu o răşină
bogată în stiren.

Produsul  final  constă  într-un  amestec  de
copolimeri stiren-butadienici, conţinând minimum
65 % stiren în greutate.

3903 90 90 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii combinate, cu notele 1, 4 şi 6 de la
capitolul 39, cu nota 4 litera (a) şi litera (c) de la
capitolul 40, cu nota 1 de subpoziţie de la capitolul
39  şi  cu  textul  codurilor  NC  3903,  390390  şi
39039090.

Copolimerii  stiren-butadienici  conţinând  minimum
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65  %  stiren  în  greutate  nu  corespund  definiţiei
cauciucurilor sintetice, menţionate la nota 4 litera
(a) de la capitolul 40, întrucât aceste produse sunt
vulcanizate cu sulf şi nu îndeplinesc cerinţele în ce
priveşte  alungirea  şi  revenirea  la  starea  iniţială
specificate în nota respectivă.

În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul
NC 39039090, care cuprinde alţi polimeri stirenici.

111. 594/2009 din 8.7.2009
(JO L 178, 9.7.2009, 
p. 14)

modificat prin Reg. 
2020/404 din 
12.03.2020(JO L 80/1 
di 17.03,2020)

1 Copolimer  de  fluorură  de  viniliden  şi
hexafluorpropilenă în formă primară.

Acest material prezintă proprietăţile de întindere
şi  revenire  ale  elastomerilor,  însă  nu  poate  fi
vulcanizat  cu  sulf.  Pentru  a  reticula,  acest
copolimer  necesită  compuşi  bazici  sau anumiţi
peroxizi. 

3904 69 80

INIŢIAL:

(Reg. 594/2009)

3904 69 90

3904 69 20

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii combinate, cu notele 1, 4 şi 6 de la
capitolul 39, cu nota 4 litera (a) de la capitolul 40,
cu nota  de  subpoziţii  1  de  la  capitolul  39  şi  cu
textul codurilor NC 3904, 390469 şi 3904 69 80.

Copolimerul  de  fluorură  de  viniliden  şi
hexafluorpropilenă  nu  corespunde  definiţiei
cauciucurilor sintetice prevăzute la nota 4 litera (a)
de la capitolul 40, deoarece nu poate fi vulcanizat
cu sulf.

Poli(fluorura de viniliden) este un polimer care se
încadrează  la  capitolul  39  (a  se  vedea  Notele
explicative la Sistemul armonizat, notele generale
de la  capitolul  39,  lista  abrevierilor  polimerilor  şi
notele referitoare la poziţia 3904, ultimul paragraf).

Un  copolimer  de  fluorură  de  viniliden  şi
hexafluorpropilenă  în  formă  primară  este  un
copolimer  fluorurat  care  trebuie  încadrat  la
capitolul 39 la codul NC 39046990, în conformitate
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cu notele 1, 4 şi 6 de la capitolul 39 şi cu nota de
subpoziţii 1 de la capitolul 39.

112. 2020/186 din 
07.02.2020 (JO L 93/3
din 12.02.2020)

Elastomeri poliacrilici sub formă de blocuri albe
cu dimensiuni de aproximativ 63 × 40 × 15 cm,
compuși din: — două sau trei tipuri de monomeri
acrilați  (acrilat  de  etil  și  unul  sau  ambii  dintre
următorii  doi  monomeri:  acrilat  de  n-butil  și
acrilat  de  2-metoxietil);  —  cantități  mici  de
monomeri  de  reticulare  (CSM  sau  „cure-site
monomers”) care conțin grupări clor, epoxi sau
carboxil.  Acești  elastomeri  poliacrilici  au  un
indice de iod mai mic de 4.

3906 90 90 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate și pe baza textului codurilor NC 3906,
3906 90 și 3906 90 90. Indicele de iod, împreună
cu  prezența  monomerilor  de  reticulare,  indică
imposibilitatea vulcanizării mărfurilor prin utilizarea
unui  sistem  normal  cu  sulf.  Mărfurile  pot  fi
vulcanizate  cu  sisteme  care  nu  conțin  sulf.
Anumite tipuri pot fi  vulcanizate cu un sistem pe
bază de sulf/săpun în  care  sulful  are  funcția  de
accelerator  și  nu  de  agent  de  vulcanizare.  În
oricare  dintre  aceste  sisteme,  rezultatul
vulcanizării  este  o  legătură  C-O-C.  Prin  urmare,
mărfurile  nu  se  înscriu  în  definiția  cauciucurilor
sintetice cuprinsă în nota 4 litera (a) de la capitolul
40,  deoarece  nu  pot  fi  vulcanizate  cu  sulf.  În
consecință,  mărfurile  nu  pot  fi  clasificate  la
capitolul 40. Ca atare, mărfurile trebuie clasificate
la codul NC 3906 90 90, ca alți polimeri acrilici sub
forme  primare.  ROJurnalul  Oficial  al  Uniunii
Europene 12.2.2020 L 39/5

113. 1214/91 din 7.5.1991 
(JO L 116, 9.5.1991, 
p. 44) modificat prin 
Reg. 936/1999 + 
1179/2009 +441/2013

2 Poliester  saturat  sub formă de granule sau de
dispersie apoasă, de tipul celui folosit ca agent
de încleiere în industria textilă. 

3907 99 90

INIŢIAL:

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 6
din capitolul 39, precum şi cu textele codurilor NC
3907  şi  3907  99  90  [a  se  vedea  şi  notele
explicative  la  Sistemul  armonizat,  poziţia  38.09,
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(Reg. 1214/91)

3907 99 00

   (Reg. 936/1999)  

3907 99 19 sau

3907 99 99

Reg.1179/20090

3907 99 19 sau

3907 99 98

excluzând litera (g)]. Folosirea acestui produs nu îi
afectează încadrarea.

114. 2016/1645 din 
07.09.2016 (JO L 
245/3, 14.09.2016)

Un produs sub formă de fragmente (cu grosimea
de aproximativ 2 mm) sau fulgi duri, neregulați,
plați,  de  culoare  maro,  fabricați  din  (%  din
greutate):

-rășină de pin (denumită și colofoniu din ulei de
tall sau colofoniu)

aproximativ 58-69;

-anhidridă a acidului maleic

aproximativ 1-4;

-diverși fenoli

3909 40 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(a)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  precum  și  pe  baza
textului de la codurile NC 3909 și 3909 40 00 .

Clasificarea la poziția 3506 ca Adezivi pe bază de
polimeri  de  la  pozițiile  3901  -3913  este  exclusă
prin  aplicarea  regulii  generale  3(a),  întrucât
produsul este descris într-un mod mai specific la
poziția 3909 .

La fabricarea unui derivat de colofoniu, aductul de
colofoniu este esterificat cu etilenglicol, cu glicerol
sau cu alt  polialcool  [a se vedea,  de asemenea,
Notele  explicative  ale  Sistemului  armonizat
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aproximativ 11-24;

-formaldehidă

aproximativ 5,5-9;

-pentaeritritol

aproximativ 7-12.

Produsul este rezultatul unui proces în mai multe
etape, care începe cu transformarea colofoniului
și  a  anhidridei  maleice  într-un  aduct  de
colofoniu. După adăugarea oxidului de magneziu
(drept  catalizator  pentru  reacțiile  ulterioare),  a
fenolilor și a formaldehidei, se formează o rășină
polimerizată. În final, grupurile de acizi liberi ale
rășinii  sunt  esterificate  după  adăugarea
pentaeritritolului.

Produsul  în  cauză  este  utilizat  ca  adeziv  în
industria tipografică.

aferente poziției 3806 (D)(I)(7)] Cu toate acestea,
în cazul produsului  vizat,  înainte de esterificarea
cu un polialcool (în acest caz, cu pentaeritritol), are
loc  o  reacție  de  polimerizare  cu  fenolul  și
formaldehida.  Prin  urmare,  este  exclusă
clasificarea  la  poziția  3806  ,  ca  derivat  de
colofoniu.

Moleculele produsului intermediar polimerizat au o
masă moleculară de aproximativ 5 000 -30 000 g/
mol.  Ulterior,  grupurile  de  acizi  liberi  sunt
esterificate  prin  adăugarea  de  pentaeritritol  și
urmează o reticulare însoțită de o creștere a masei
moleculare  până  la  aproximativ  100  000  g/mol.
Prin urmare, produsul obținut este un polimer de la
capitolul  39,  care diferă de aducții  și  derivații  de
colofoniu  de  la  poziția  3806  datorită  masei  sale
moleculare ridicate.

În consecință, produsul trebuie clasificat la codul
NC 3909 40 00 ca rășini fenolice.

115. 1260/89 din 8.5.1989 
(JO L 126, 9.5.1989, 
p. 12) modificat prin 
Reg. 936/1999 + 
705/2005

3rd
.

Soluţie  într-un  solvent  organic  volatil
(aproximativ 25 % din greutate) al  unui derivat
de  triazină  (aproximativ  75  %  din  greutate),
obţinut  prin  polimerizarea  de  reorganizare  a
hexametilen-diisocianatului  (HMDI),  ale  cărui
grupe izocianate libere sunt protejate. 

3911 90 19

INITIAL:

(Reg. 1260/89):

3911 90 90

(Reg. 936/1999):

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, în nota 3
din capitolul 39, precum şi cu textele codurilor NC
3911  şi  39119090.  Produsul  în  cauză  are
caracterul  unui  polimer  şi  este  considerat  un
prepolimer.
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3911 90 99

116. 1214/91 din 7.5.1991 
(JO L 116, 9.5.1991, 
p. 44) modificat prin 
Reg. 705/2005

3 Agaroză 3913 90 00

INIŢIAL:

(Reg. 1214/91)

3907 99 90

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor NC 3913, 391390 şi 39139090.

117. 597/92 din 6.3.1992 
(JO L 64, 10.3.1992, 
p. 13) modificat prin 
Reg. 705/2005

2 Complex  de  fier(III)-dextran  cu  un  conţinut  de
fier cuprins între 5 şi 20 % în greutate, prezentat
sub formă de praf, în saci de 50 kg. Produsul se
prezintă  şi  sub  formă  de  soluţie  apoasă
conţinând  0,5  %  fenol  drept  conservant,  în
containere de 10 la 200 de litri.

3913 90 00

INITIAL:

(Reg. 597/92):

3913 90 80

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 5 de la capitolul
39,  precum  şi  cu  textele  codurilor  NC  3913,
391390  şi  39139080  (a  se  vedea  şi  notele
explicative ale Sistemului Armonizat, poziţia 39.13,
partea 4).

118. 738/2000 din 7.4.2000
(JO L 87, 8.4.2000, p. 
10) modificat prin Reg.
1179/2009

1 Produs flexibil, utilizat pentru distribuirea gazelor
sau lichidelor  la o temperatură controlată. Este
compus din (de la interior spre exterior):

-  un  tub  flexibil  din  material  plastic  pentru
transportul  substanţelor,  care  rezistă  la  o
presiune de 27,6 Mpa sau mai mult

-  o  bandă  de  încălzire  electrică,  separată  de
tubul de transport printr-o placă de aluminiu

3917 31 90 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 8
de la capitolul 39 şi cu textul codurilor NC 3917,
391731  şi  39173190  Tubul  din  material  plastic,
care  reprezintă  elementul  decisiv  pentru
transportul  substanţelor,  îi  conferă  produsului
caracteristica definitorie 
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-  un  strat  din  folie  de  aluminiu,  care  acoperă
tubul de transport, banda de încălzire şi placa de
aluminiu

-  un  cablu  conducător  electric  izolat  pentru
reglarea benzii de încălzire

- un strat din material din lână

- o teacă exterioară flexibilă din material sintetic.

Produsul se importă la lungime, fără racorduri 

119. 1967/2005 din 
1.12.2005 (JO L 316, 
2.12.2005, p. 7) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

2 Tub din material plastic flexibil fără sudură, de uz
medical,  fabricat  din clorură de polivinil  (p.v.c.)
mată,  a  cărui  grosime  a  peretelui  este  de
aproximativ 0,6 mm, iar diametrul exterior de 5,7
mm.  Presiunea  sa  minimă  de  rupere  este  de
27,6 MPa. Se importă în suluri cu o lungime de
aproximativ 1200 m.

Produsul este de un tip utilizat în general pentru
a  transfera,  transporta  sau  distribui  gaze  sau
lichide.

Deşi  tubul  de  plastic  tăiat  la  lungimea
corespunzătoare  se  poate  utiliza  pentru
aparatura medicală, inclusiv pentru cea utilizată
în  anestezie,  terapie  intensivă,  catetere  şi
sisteme  arteriale,  nu  are  utilizare  specifică  în
calitate de element al unui echipament medical.

3917 31 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile normelor generale 1 şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate, cu nota 8 din capitolul
39 şi cu textul codurilor 3917, 391731 şi 39173190
din NC. Având în vedere faptul că produsul poate
avea şi o altă utilizare decât cea specific medicală,
cu mărfuri din capitolul 90, nu poate fi considerat
un instrument  sau aparat  pentru  medicină  de la
poziţia 9018. Clasificarea se bazează pe forma şi
materialul  din  care  este  constituit  produsul.  În
conformitate cu nota 8 din capitolul  39,  produsul
trebuie clasificat la poziţia 3917. 
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120. 1967/2005 din 
1.12.2005 (JO L 316, 
2.12.2005, p. 7) 
modificat prin Reg 
441/2013

3 Tuburi  termocontractabile  din  polifluorură  de
viniliden  –  PVDF,  flexibile,  fără  sudură,
neconsolidate,  care nu suportă o presiune mai
mare de 27,6 MPa,  având aproximativ  25 mm
lungime şi 9 mm diametru.

Atunci când sunt expuse la căldură, tuburile se
contractează până când se mulează perfect pe
orice  obiect  care  a  fost  inserat  în  interiorul
acestora.

Acest  tip  de  produs  se  utilizează  în  general
pentru a proteja firele electrice. 

3917 32 00

INIŢIAL:

(Reg. 
1967/2005)

3917 32 39

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  8  de  la
capitolul 39, precum şi cu textul codurilor NC 3917
şi  391732  00.  Clasificarea  se  bazează  pe
materialul  constitutiv  al  produsului.  Aceste  tuburi
nu  pot  fi  considerate  izolatori  care  intră  sub
incidenţa  poziţiei  8546.  În  sensul  notelor
explicative  ale  SA  privind  poziţia  8546,  izolatorii
sunt  dispozitive  care  servesc,  pe  de o  parte,  la
fixarea,  susţinerea  sau  ghidarea  conductorilor
electrici, iar pe de altă parte, la izolarea acestora
unii de alţii  şi de pământ. Aceste tuburi nu pot fi
considerate tuburi izolatoare de la poziţia 8547. În
conformitate  cu  notele  explicative  privind  poziţia
8547  litera  (B),  tuburile  şi  alte  canalizări  din
materiale izolante (cauciuc, materiale plastice, fire
textile  împletite,  fire  de  fibră  de  sticlă  etc.)  fără
înveliş metalic sunt excluse şi clasificate în funcţie
de materialul constitutiv.

121. 763/2002 din 3.5.2002
(JO L 117, 4.5.2002, 
p. 13) modificat prin 
Reg. 441/2013

Tub de irigaţie prin picurare format dintr-o bandă
fină din material  plastic flexibil,  pliată în sensul
lungimii. Cele două margini se suprapun şi sunt
unite astfel încât să formeze un tub perforat plat.
Produsul  este  ambalat  în  rulouri  de  diverse
lungimi

3917 32 00

INIŢIAL:

(Reg. 763/2002)

3917 32 99

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiilor  din  regulile  generale  1  şi  6  de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate,  în
conformitate cu nota 8 din capitolul 39, precum şi
în conformitate cu formularea codurilor NC 3917,
3917 32 şi 3917 32 00.

Clasificarea se bazează pe forma şi materialul din
care este compus produsul. Produsul este un tub
din  material  plastic.  Din  motivele  prezentate  în
nota 8 din capitolul 39, produsul trebuie clasificat
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la poziţia 3917. Produsul nu poate fi considerat un
sistem  de  irigaţie  în  sensul  poziţiei  8424  sau  o
parte din acesta

122. 279/2013 din 
19.03.2013 (JO L 84, 
23.03.2013, p. 15-16)

Un tub flexibil fabricat din poliamidă cu un capăt
transparent, întărit în interior cu o împletitură fină
din sârmă care face parte integrantă din tub.

Tubul are o lungime de 125,5 cm şi un diametru
exterior  de 2,8 mm. Tubul  nu este  sterilizat  la
prezentare.  Este  prezentat  nerulat,  într-un
ambalaj dublu.

Tubul este destinat utilizării de către personalul
medical pentru a introduce un "stent" în corpul
uman.  Tubul  nu  rămâne  în  organism  după
utilizare. 

3917 39 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  pe  baza  notei  8  de  la  capitolul  39,
precum şi  pe baza textului  codurilor  NC 3917 şi
39173900.

Având în vedere caracteristicile şi proprietăţile sale
obiective,  mărfurile  îndeplinesc  criteriile  de  la
poziţia 3917 şi condiţiile de la nota 8 de la capitolul
39.

Utilizarea  prevăzută  a  tubului  nu  este  inerentă
caracteristicilor  sale  obiective,  deoarece,  la
prezentare,  tubul  nu  poate  fi  identificat  drept
instrument  sau  dispozitiv  utilizat  în  ştiinţele
medicale.  În  consecinţă,  clasificarea  la  poziţia
9018 este exclusă.

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
39173900 drept alte tuburi din material plastic. 

123. 276/2013 din 
19.03.2013 (JO L 84, 
23.03.2013, p. 9-10)

Plăci  de  pardoseală  din  lemn  compozit,
măsurând  aproximativ  0,15  ×  0,02  ×  3,7  m,
constând din fibre din deşeuri de lemn (60 %),
materiale  plastice  reciclate  (HDPE)  (30  %),
aditivi  pentru  materiale  neplastice,  agenţi  de
umplere,  stabilizatori  şi  pigmenţi  UV  (10  %).
Placa este fabricată prin extrudare. Are un profil

3918 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  precum  şi  pe  baza
textului codurilor NC 3918 şi 39189000.

Având în vedere că fibrele de lemn constituie doar
materialul  de  umplutură  şi  că  acestea  sunt
conţinute  în  materialul  plastic,  care  conferă
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dreptunghiular şi o densitate de 1,20 g/cm3.

Suprafaţa superioară este granulată şi texturată,
iar  suprafaţa  inferioară  este  striată.  Placa  de
pardoseală prezintă caneluri pe părţile laterale.

Produsul  are  caracteristicile  unui  produs  din
materiale plastice rigide şi neflexibile,  deşeurile
de  lemn  constituind  materialul  de  umplutură.
Acesta este un înlocuitor de lemn şi este utilizat,
de  exemplu,  pentru  fabricarea  punţilor  şi
pasarelelor.

produsului  caracterul  său esenţial,  clasificarea la
capitolul 44 ca articole din lemn este exclusă (a se
vedea,  de  asemenea,  notele  explicative  ale
Sistemului  armonizat  la  capitolul  44).  Drept
urmare,  produsul  este  considerat  a  fi  material
plastic utilizat pentru pardoseli.

În  consecinţă,  acesta  trebuie  clasificat  ca
acoperitoare  de  podele  din  materiale  plastice  la
codul NC 39189000. 

124. 2017/183 din 
27.01.2017 (JO L 
29/16, 03.02.2017)

Un  articol  (așa-numit  „covor-puzzle  de  tip
tatami”) fabricat din EVA (etilen-vinil-acetat) sub
formă de bucăți cu suprafața nealunecoasă, de
100 × 100 cm, și cu o grosime de aproximativ 3
cm. Bucățile au un sistem de îmbinare bazat pe
principiul jocurilor puzzle și sunt fixate ferm pe o
altă suprafață, formând astfel un covor.

Prin structura celulară a covorului, articolul este
conceput pentru a absorbi șocurile generate în
cursul diferitelor activități  sportive (de exemplu,
yoga, gimnastică sau arte marțiale) și a proteja
corpul.  „Covorul-puzzle  de  tip  tatami”  este,  de
asemenea, conceput ca un izolator de zgomot,
căldură și umiditate. Acesta servește, astfel, ca
mijloc  de  protecție  împotriva  deteriorării

3918 90 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  și  pe  baza  textului  de  la
codurile NC 3918 și 3918 90 00 .

Este exclusă clasificarea la poziția 9506 ca articole
și  echipamente  pentru  cultură  fizică  generală,
gimnastică, atletism, alte sporturi sau jocuri în aer
liber,  întrucât  învelitoarea  din  materiale  plastice
pentru  podele  neasamblată  este  destinată  nu
numai  pentru  sport,  ci  și  pentru  protecția
suprafețelor și a persoanelor care desfășoară alte
activități.

În consecință, articolul trebuie clasificat în funcție
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suprafeței  aflate  sub  el  și  pentru  a  proteja
persoanele  care  desfășoară  diferite  alte
activități, de exemplu, atunci când este utilizat în
creșe sau de către artiști.

A se vedea imaginea (*1).

de materialul său component (materiale plastice).

Prin urmare, acesta trebuie clasificat ca învelitori
din materiale plastice pentru podele la codul  NC
3918 90 00 .

125. 336/2010 din 
21.4.2010 (JO L 102, 
23.4.2010, p. 25

1 Un disc cu un diametru de aproximativ 580 mm
şi cu o grosime de aproximativ 3 mm, constituit
din două straturi de poliuretan, dintre care unul
dispune  de  şanţuri  uzinate,  iar  celălalt  este
acoperit cu un înveliş adeziv protejat de o folie
de plastic detaşabilă (numită "suport polimeric").

Articolul  este  destinat  maşinilor  utilizate  pentru
fabricarea  plachetelor  de  semiconductoare  din
siliciu  (wafers).  El  este  fixat  pe  capul  unui
instrument interşanjabil al acestui tip de maşini şi
este  utilizat  pentru  a  nivela/netezi  şi  a  şlefui
plachetele.

3919 90 00  Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  şi  pe  baza  textului  codurilor
NC 3919 şi 39199000.

Este exclusă clasificarea la poziţia 8486, ca parte
sau  accesoriu  al  unui  tip  de  maşină  utilizată
exclusiv  sau  în  principal  pentru  fabricarea
plachetelor semiconductoare, dat fiind că articolul
nu  are  caracteristicile  necesare  pentru  a  fi
considerat drept parte sau accesoriu al unei astfel
de  maşini.  Deoarece  articolul  este  un  bun
consumabil, el trebuie clasificat, în conformitate cu
materialul  din  care  este  constituit,  la  codul  NC
39199000,  drept  placă sau folie  autoadezivă  din
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materiale plastice.

126. 1224/2003 din 
9.7.2003 (JO L 172, 
10.7.2003, p. 4)

2 Folie  din  material  plastic  nealveolar,  cu  o
grosime  totală  de  aproximativ  0,011  mm,
formată dintr-o peliculă  de poli(etilen  tereftalat)
(PET)  metalizată  pe  o  parte  cu  aluminiu,
acoperită ulterior cu un strat de răşină alchido-
melaminică (lac)

Materialul  plastic  predominant  este  poli(etilenul
tereftalat)

Stratul metalic este aplicat conform procedeului
depunerii  în  vid,  iar  folia  metalizată  transmite
lumina

Folia poate fi utilizată la fabricarea păturilor de
salvare 

3920 62 19 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  conform
formulării codurilor NC 3920, 392062 şi 39206219
Folia  din  material  plastic  metalizat  nu  poate  fi
clasificată la poziţia 3921, deoarece metalizarea în
vid  nu  este  considerată  o  consolidare  a  foliei
plastice  (a  se  vedea  şi  nota  explicativă  din
Sistemul armonizat, poziţia 3920) 

127. 2141/89 din 14.7.1989
(JO L 205, 18.7.1989, 
p. 22)

1 Panouri  uşoare,  de  formă  pătrată  sau
dreptunghiulară,  alcătuite  dintr-o  placă  de
polistiren expandat acoperită pe ambele feţe cu
o  coală  de  hârtie.  Grosimea  totală  a  hârtiei
reprezintă mai puţin de 10 % din grosimea totală
a articolului 

3921 11 00

128. 314/90 din 5.2.1990 
(JO L 35, 7.2.1990, p. 
9) modificat prin Reg. 
705/2005

6 Foi  alveolare  compuse  din  copolimer  etilenă-
acetat  de  vinil  (substanţă  sintetică  saturată),
aproximativ  60 %,  precum şi  din substanţă de
sarcină şi pigmenţi, aproximativ 40 %. Foile au o
formă rectangulară şi o lăţime care variază între
4 şi 16 mm.

3921 19 00

INITIAL:

(Reg. 314/90)

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 4
litera  (a)  din  capitolul  40,  precum  şi  cu  textele
codurilor NC 3921, 392119 şi 39211990.
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3921 19 30 Copolimerul etilenă-acetat de vinil, datorită faptului
că este o substanţă saturată, nu poate fi vulcanizat
cu sulf. Dispoziţiile notei 4 litera (a) din capitolul 40
nu sunt prin urmare respectate.

129. 201/98 of 26.1.1998 
(JO L 21, 28.1.1998, 
p. 3) modificat prin 
Reg. 705/2005

Folie de politetrafluoretilen microporos, de formă
rectangulară.  Acest  produs  este  prezentat  în
săculeţe  sterile  şi  se  utilizează  în  cursul
operaţiilor  chirurgicale  pentru  a  trata  leziuni
locale  sau  pentru  a  separa  organele  care  nu
trebuie  să  se  sudeze.  Uneori  trebuie  decupat
înainte de utilizare.

3921 19 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 10 din capitolul
39  şi  cu  textul  codurilor  NC  3921,  392119  şi
39211990. 

130. 739/2006 of 17.5.2006
(JO L 130, 18.5.2006, 
p. 3)

Plăci din material plastic alveolar microporos, din
copolimer de etilenă cu acetat de vinil, decupate
dreptunghiular  (dimensiuni  15,5  ×  10,5  ×  0,75
cm),  dar  fără  alte  prelucrări.  Plăcile  sunt
destinate  să  fie  decupate  în  bucăţi  mai  mici,
inserate  în  ştampile  şi  utilizate  ca  rezervor  de
cerneală.

3921 19 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  10  de  la
capitolul  39  şi  cu  textul  codurilor  NC  3921  şi
39211900.  Deoarece  plăcile  sunt  decupate
dreptunghiular,  fără  alte  prelucrări,  nu  pot  fi
clasificate ca tuşiere de la poziţia 9612. 

131. 833/2008 of 20.8.2008
(JO L 225, 23.8.2008, 
p. 3)

Cabină de duş de colţ,  neasamblată,  compusă
din:  o  cadă de duş din  plastic  cu următoarele
dimensiuni:  80  (lăţimea)  × 80 (lungimea)  × 10
(înălţimea)  cm;o  structură  din  aluminiu;patru
panouri din sticlă încastrate în rame din aluminiu
cu următoarele  dimensiuni:  40 (lăţimea)  ×  180
(înălţimea) cm.Structura este destinată montării
pe cada de duş şi fixării de pereţi. Două dintre
panourile din sticlă funcţionează ca uşi glisante.
(A se vedea imaginea.) [1]

3922 10 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  2(a),  3(b)  şi  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  pe  baza
textului codurilor NC 3922 şi 39221000. Produsul
este  un  articol  compozit,  prezentat  neasamblat,
constituit  din  diferite  componente.  Componenta
care dă caracterul esenţial al cabinei de duş este
cada de duş din plastic, deoarece constituie baza
pentru  structura  cabinei.  Prin  urmare,  produsul
trebuie clasificat la supoziţia 39221000 ca o cadă
de duş.

72



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
 /

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC

MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

132. 627/2003 din 4.4.2003
(JO L 90, 8.4.2003, p. 
34)

4 Cutii din plastic rigide, folosite pentru transportul,
stocarea  şi  manipularea  plachetelor  de
semiconductori.  Pereţii  interiori  sunt  canelaţi
astfel încât să formeze nişte fante, având baza şi
una dintre feţe deschise.

A se vedea fotografia

3923 10 00 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  conform
formulării codurilor NC 3923 şi 39231000.

Aceste  cutii  din  plastic  sunt  folosite  pentru
transportul  şi  ambalarea unor  mărfuri  şi  nu  sunt
considerate  ca  fiind  părţi  şi  accesorii  destinate
exclusiv  sau  în  principal  unei  maşini,  unui
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instrument sau unui aparat anume din capitolul 90
[a se vedea nota 2 (b) din capitolul 90].

133. 491/2012 din 7.6.2012
(JO L 151, 12.6.2012, 
p. 5)

Biberon  pentru  sugari,  fabricat  din  plastic
(polipropilenă) şi gradat

Produsul are o înălţime de aproximativ 20 cm şi
o capacitate de 300 ml.

Biberonul pentru sugari are o tetină din silicon şi
un capac protector.

(A se vedea fotografia)

3924 10 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate şi pe baza textului codurilor NC 3924 şi
39241000.

Deoarece  produsul  este  utilizat  pentru  hrănirea
sugarilor, acesta nu poate fi considerat un articol
pentru transportul  sau ambalarea mărfurilor.  Prin
urmare, poziţia 3923 este exclusă.

Biberoanele pentru sugari, indiferent de materialul
de fabricaţie, sunt, în general, considerate ca fiind
"veselă şi alte articole pentru servirea mesei sau
de bucătărie" (a se vedea, de asemenea, Notele
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explicative ale Sistemului  armonizat  de la poziţia
7013 punctul 1). Prin urmare, subpoziţia 39249000
este exclusă.

În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul
NC 39241000.

134. 1067/2010 of 
19.11.2010 (JO L 304,
20.11.2010, p. 11)

1 Un  produs  (denumit  "cap  de  duş")  din  plastic
nichelat,  utilizat  pentru  distribuirea  apei  prin
intermediul unei duze.Este dotat cu o supapă de
reţinere  care  împiedică  curgerea  apei  în  sens
invers.  Supapa  nu  reglează  însă  debitul
apei.Debitul  de  apă  provenit  de  la  duză  este
reglat de robinetul la care produsul este destinat
să fie legat prin intermediul unui furtun flexibil. 

3924 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  şi  pe  baza  textului  codurilor
NC 3924 şi 39249000. Clasificarea la poziţia 8481
ca  supapă  sau  articol  similar  este  exclusă,
deoarece produsul este mai mult decât o supapă
cu caracter de accesoriu; acesta este un cap de
duş complet  (a se vedea şi  notele explicative  la
Sistemul  armonizat  referitoare  la  poziţia  8481).
Clasificarea  la  poziţia  8424  ca  aparat  mecanic
pentru  proiectat,  dispersat  sau  pulverizat  lichide
este exclusă, deoarece produsul nu include niciun
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mecanism  de  proiectare,  dispersare  sau
pulverizare a lichidului. Debitul de apă provenit de
la  duză  este  reglat  numai  de  robinetul  de  care
produsul  este destinat  să  fie  legat.  Prin  urmare,
produsul trebuie clasificat în funcţie de materialul
constitutiv  la  capitolul  39.  Clasificarea  la  poziţia
3922  ca  articol  pentru  utilizări  sanitare  sau
igienice,  din  materiale  plastice  este  exclusă,
deoarece această poziţie vizează căzile de baie,
căzile  de  duş,  chiuvetele,  lavoarele,  bideurile,
vasele  de  closet,  scaunele  şi  capacele  pentru
closete, rezervoarele de apă şi articolele similare
pentru utilizări sanitare sau igienice, din materiale
plastice care sunt destinate a fi fixate permanent
într-un  loc  (a  se  vedea  şi  notele  explicative  la
Sistemul  armonizat  referitoare  la  poziţia  3922).
Prin urmare,  produsul  trebuie clasificat  la  poziţia
3924,  ca  articol  de  igienă  sau  de  toaletă,  din
materiale plastice. 

135. 1067/2010 of 
19.11.2010 (JO L 304,
20.11.2010, p. 11)

3 Un  produs  (denumit  "cap  de  duş")  din  plastic
nichelat,  utilizat  pentru  distribuirea  apei  prin
intermediul  unei  duze,  nedotat  cu  supapă  de
reţinere  sau  cu  un  mecanism de  modificare  a
tipului de jet de apă.Debitul de apă provenit de la
duză este  reglat  de robinetul  la  care  produsul
este destinat  să  fie  legat  prin  intermediul  unui
furtun flexibil. 

3924 90 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  şi  pe  baza  textului  codurilor
NC 3924 şi 39249000. Clasificarea la poziţia 8424
ca aparat mecanic pentru proiectat, dispersat sau
pulverizat lichide este exclusă, deoarece produsul
nu  include  niciun  mecanism  de  proiectare,
dispersare sau pulverizare a lichidului. Debitul de
apă  provenit  de  la  duză  este  reglat  numai  de
robinetul  de  care  produsul  este  destinat  să  fie
legat.  Prin  urmare,  produsul  trebuie  clasificat  în
funcţie  de  materialul  constitutiv  la  capitolul  39.

76



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
 /

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC

MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

Clasificarea  la  poziţia  3922  ca  articol  pentru
utilizări sanitare sau igienice, din materiale plastice
este  exclusă,  deoarece  această  poziţie  vizează
căzile de baie, căzile de duş, chiuvetele, lavoarele,
bideurile,  vasele de closet,  scaunele şi  capacele
pentru  closete,  rezervoarele  de  apă  şi  articolele
similare  pentru  utilizări  sanitare sau igienice,  din
materiale  plastice,  care sunt  destinate a fi  fixate
permanent  într-un  loc  (a  se  vedea  şi  notele
explicative  la  Sistemul  armonizat  referitoare  la
poziţia  3922).  Prin  urmare,  produsul  trebuie
clasificat la poziţia 3924, ca articol de igienă sau
de toaletă, din materiale plastice. 

136. 2018/838 din 
31.05.2018 (JO L 
141/4 din 07.06.2018)

Produs  constând  dintr-un  înveliș  de  unică
folosință, utilizat împreună cu o oală de noapte
pentru copii, compus dintr-o pungă de plastic pe
fundul  căreia  este  fixat  un  tampon  absorbant
multistrat  făcut  din  hârtie  și  un  polimer
superabsorbant  de  poliacrilat  sub  formă  de
granule.  Aceste  granule  din  poliacrilat
superabsorbante se transformă într-un gel atunci
când vin în contact cu urina.

3924 90 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  (b)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  precum  și  pe  baza
textului  codurilor  NC  3924  și  3924  90  00.
Clasificarea la poziția 4818 este exclusă, deoarece
caracterul  esențial  al  produsului  nu  este  dat  de
componentele  de  hârtie,  ci  de  polimerul
superabsorbant  din  poliacrilat.  Clasificarea  la
poziția 9619 este exclusă, deoarece produsul nu
este conceput ca să fie ajustat pe corpul uman (a
se  vedea,  de  asemenea,  Notele  explicative  la
Sistemul  armonizat  aferente  poziției  9619).
Produsul este o combinație de materiale plastice și
alte materiale. Un produs care combină materiale
plastice și alte materiale se clasifică la capitolul 39
cu condiția să își păstreze caracterul  esențial  de
articole  din  material  plastic  (a  se  vedea,  de
asemenea,  Notele  explicative  la  Sistemul
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armonizat,  Considerații  generale  de  la  capitolul
39). Caracterul esențial al produsului este furnizat
de  polimerul  superabsorbant;  hârtia  nu  se
consideră că are decât o funcție de suport sau de
ambalaj. Prin urmare, produsul trebuie clasificat la
codul NC 3924 90 00 ca alte articole de menaj sau
obiecte de uz casnic și articole de igienă sau de
toaletă, din materiale plastice.

137. 2017/2245 din 
30.11.2017 (JO L 
324/6 din 08.12.2017)

Un  articol  (denumit  „planșă  pentru  cada  de
baie”)  din  material  plastic  cu  o  suprafață
antiderapantă, cu dimensiuni de aproximativ 35
× 69 cm.  Articolul  are  orificii  pentru  scurgerea
apei,  un  mâner  și  un  suport  integrat  pentru
săpun.  Pe  partea  inferioară,  articolul  este
prevăzut cu patru suporturi reglabile, cu ajutorul
cărora poate fi  adaptat la lățimea căzii.  Planșa
pentru cada de baie poate ajuta utilizatorul  să
intre și să iasă din cadă și poate fi utilizată și ca
banchetă  sau  ca  suport  pentru  produsele  de
baie.         A  se  vedea  imaginea(*).

3924 90 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  și  pe  baza  textului  de  la
codurile NC 3924 și 3924 90 00. Articolul nu este o
piesă  de  mobilier,  deoarece  nu  este  conceput
pentru a fi așezat pe sol, nici pentru a fi suspendat,
fixat pe perete sau pus peste o altă planșă pentru
cada de baie. Prin urmare, în conformitate cu nota
2 de la  capitolul  94,  clasificarea articolului  drept
articol  de  mobilier  menționat  la  rubricile  9401,
9402  sau  9403  este  exclusă.  Prin  urmare,
produsul trebuie clasificat la codul NC 3924 90 00
ca alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic
și articole de igienă sau de toaletă, din materiale
plastice.
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138. 197/2014 din 
28.2.2014 (JO L 62, 
4.3.2014, p. 1)

Produsul  este  un  vas  rotund,  turnat,  din
materiale plastice. Are diametrul de aproximativ
18,5 cm și înălțimea de aproximativ 7 cm. Vasul
are o capacitate de aproximativ 700 ml.

Vasul este un recipient pentru hrana animalelor
de companie din care acestea pot fi hrănite (de
exemplu, pentru câini)

3924 90 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  și  pe  baza  textului  de  la
codurile NC 3924 și 392490 00.

Codul 3924 acoperă o gamă largă de articole de
menaj sau de obiecte de uz casnic și nu exclude
articolele  care nu sunt  destinate  a fi  utilizate  de
către oameni. Având în vedere caracteristicile sale
obiective,  vasul  pentru  hrana  animalelor  de
companie este considerat un articol de menaj sau
un obiect de uz casnic de la poziția 3924.

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
3924 90 00 ca alte articole de menaj sau obiecte
de uz casnic și articole de igienă sau de toaletă,
din materiale plastice.

139. 516/1999 din 9.3.1999
(JO L 61, 10.3.1999, 
p. 16)

1 Mănuşă  de  hochei  pe  gheaţă  a  cărei  parte
superioară  (dosul)  este  căptuşită  pentru
protecţie  şi  acoperită  cu  material  neţesut,  iar
cele  două  feţe  sunt  acoperite  în  întregime  cu
material  plastic.Palma este  confecţionată  dintr-
un material neţesut, din microfibre de poliamidă.
Spaţiile  dintre  degete,  cu  excepţia  degetului
mare,  sunt  realizate  dintr-un  material  tricotat
unicolor.(A se vedea fotografia nr. 573)

3926 20 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 3
litera  (b)  de  la  capitolul  56,  precum şi  cu  textul
codurilor  NC 3926 şi  39262000.  A se vedea, de
asemenea,  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat  referitoare  la  codul  NC  9506.  Dosul
mănuşii  care  asigură  o  funcţie  de  protecţie,
conferă articolului caracteristica de bază. 
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140. 323/2008 din 8.4.2008
(JO L 98, 10.4.2008, 
p. 3)

2 Săculeţ din folie de material plastic, conţinând un
amestec  de apă şi  ulei,  destinat  a fi  plasat  în
cupele costumelor de baie sau ale sutienelor. 

3926 20 00 Clasificarea  e  determinată  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  pe  baza
textului codurilor NC 3926 şi 39262000.
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Deoarece  produsul  este  destinat  introducerii  în
cupele  costumelor  de  baie  sau  ale  sutienelor,
acesta  este  considerat  ca  accesoriu  de
îmbrăcăminte în sensul poziţiei 3926 şi se clasifică
la subpoziţia 39262000. 

141. 810/83 din 5.4.1983 
(JO L 90, 8.4.1983, p. 
11) modificat prin Reg.
2080/91

4 Puşculiţă  din  plastic  în  formă de pinguin,  care
are un fular roşu, cu o înălţime de aproximativ 16
centimetri şi prevăzută în partea din spate cu o
fantă pentru introducerea monedelor

3926 40 00

INITIAL:

(Reg. 810/83)

39.07

142. 2087/92 din 22.7.1992
(JO L 208, 24.7.1992, 
p. 24)

1 Articole în formă de animale (cai şi căprioare),
din  material  plastic  acoperit  cu  un  strat  de
scame, aplicat prin lipire. 

3926 40 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1, 3 litera (b) şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul codurilor NC 3926 şi 39264000. 

143. 1165/95 of 23.5.1995 
(JO L 117, 24.5.1995, 
p. 15)

1 Articol  de  ornament  (fântână  luminoasă  sau
"robinet  curgător"),  prezentat  sub  formă
nemontată  într-un  ambalaj  pentru  vânzare  cu
amănuntul.  Asamblarea diferitelor  elemente din
material  plastic  (soclu  cu  diametrul  de
aproximativ 15 cm, cu un sistem de iluminare şi
un  motor  electric  cu  cablu  de  alimentare  cu
întrerupător  încorporate,  trei  difuzoare  de
lumină, diverse ţevi de racordare, un robinet fals,
o mică dansatoare, flori şi frunziş artificiale etc.)
permite  reconstituirea  unuia  dintre  articolele
reprezentate în continuare [1], cu o înălţime de
30-40 cm. 

3926 40 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  în
conformitate  cu  formularea prevăzută  la  codurile
NC 3926 şi 39264000. 
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144. 803/2015 din 
19.5.2015 (JO L 128, 
23.5.2015, p. 4)

Articol  din  plastic  sub  formă  de  craniu  uman,
măsurând aproximativ 9 × 11 × 7 cm. Conține
diode  electroluminescente  (LED-uri)  cu  lumină
intermitentă,  alimentate  de  la  o  baterie  și
montate în orbitele craniului; ele pot fi pornite și
oprite  de  la  un  întrerupător  aflat  la  baza
articolului. 

(A se vedea fotografia)

3926 40 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  și  6  de  interpretare  (RGI)  a
Nomenclaturii  combinate  și  pe  baza  textelor
codurilor NC 3926 și 3926 40 00. 

Articolul  nu poate fi clasificat ca lampă la poziția
9405,  deoarece  nu  este  conceput  cu  scopul
principal de a ilumina o încăpere și nici nu este o
lampă  specializată  [a  se  vedea,  de  asemenea,
Notele explicative ale Sistemului armonizat pentru
poziția 9405, (I), (1) și (3)]. 

Date fiind caracteristicile sale obiective, articolul nu
este conceput exclusiv ca articol pentru sărbători
[a se vedea,  de asemenea, Notele explicative la
Nomenclatura combinată pentru poziția 9505). El
poate  fi  utilizat  ca  element  decorativ  pe  tot
parcursul  anului.  Prin  urmare,  se  exclude
clasificarea  la  poziția  9505  ca  articol  pentru
sărbători.

Articolul  este  compus  din  diferite  elemente  în
sensul RGI 3(b). El cuprinde un element sub formă
de craniu uman, făcut din material plastic, și leduri
alimentate  de  la  o  baterie,  care,  împreună,
formează  un  întreg  [a  se  vedea,  de  asemenea,
Notele explicative ale Sistemului armonizat pentru
RGI  3(b),  (IX)].  Având  în  vedere  caracteristicile
sale obiective, articolul este conceput în principal
pentru scopuri ornamentale. Iluminarea constituie
numai  un  efect  suplimentar,  care  accentuează
utilizarea ornamentală. Prin urmare, elementul sub
formă  de  craniu  uman  din  material  plastic  este
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componenta care conferă articolului caracterul său
esen țial în sensul RGI 3(b). 

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
3926  40  00,  ca  alte  obiecte  de  ornament  din
materiale plastice 

145. 2016/283 din 
24.02.2016 (JO L 53, 
1.3.2016, p. 1-3)

Un articol confecționat, în principal, din materiale
plastice, având forma unui elipsoid (așa-numita 
„Lampă strălucitoare cu LED”), de aproximativ 
17 cm înălțime. Articolul se subțiază până la un 
punct situat la vârf, având o bază mai largă și o 
secțiune mijlocie din material plastic transparent.
Secțiunea mijlocie este decorată la interior cu o 
figură stilizată a unei fete și este umplută cu un 
fluid transparent care are în suspensie particule 
strălucitoare.

Baza conține mai multe diode emițătoare de 
lumină (LED-uri) alimentate cu baterii. Atunci 
când articolul este mișcat (agitat), secțiunea 
centrală strălucește ușor, în culori diferite. După 
agitare, lumina este emisă numai pentru scurt 
timp, aproximativ un minut.

A se vedea imaginea   (  1  )  .

3926 40 00 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii 
combinate, precum și pe baza textului de la 
codurile NC 3926 și 3926 40 00.

Articolul nu poate fi clasificat ca lampă la poziția 
9405, deoarece nu este conceput cu scopul 
principal de a ilumina, de exemplu o încăpere, și 
nici nu este o lampă specializată [a se vedea, de 
asemenea, Notele explicative ale Sistemului 
armonizat pentru poziția 9405, (I), (1) și (3)].

Conform caracteristicilor sale obiective, articolul nu
este destinat, în esență, pentru amuzamentul 
persoanelor (copii sau adulți) [a se vedea, de 
asemenea, notele explicative la Sistemul 
armonizat pentru poziția 9503, (D)]. Prin urmare, 
clasificarea ca jucărie la poziția 9503 este de 
asemenea exclusă.

Având în vedere caracteristicile sale obiective, 
articolul este destinat în principal unor scopuri 
decorative. Iluminarea doar accentuează efectul 
ornamental.
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Prin  urmare,  articolul  este  clasificat  la  codul  NC
39264000  ca  alte  obiecte  ornamentale  din
materiale plastice.

146. 981/98 din 7.5.1998 
(JO L 137, 9.5.1998, 
p. 9) modificat prin 
Reg. 1179/2009

1 Album de fotografii  cu următoarele dimensiuni:
12  cm  lăţime,  16,5  cm  lungime  şi  5,8  cm
grosime, compus, de la interior spre exterior, din
următoarele materiale:carton (material principal),
material plastic celular, carton fin, hârtie colorată
şi foaie din material plastic;cele 60 de pagini din
interior sunt lipite de legătură şi compuse din foi
de  material  plastic  prevăzute  cu  buzunare  din
material plastic transparent. 

3926 90 92

INITIAL:

(Reg. 981/98)

3926 90 91

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor  NC 3926,  392690 şi  39269091.  Pentru
aceste  produse  compozite,  părţile  din  material
plastic sunt determinante atât datorită cantităţii, cât
şi destinaţiei mărfii. 

147. 2018/1531 din 
10.10.2018 (JO L 
257/7 din 15.10.2018)

Articol flexibil și plat, fabricat din folie cu bule de
aer din material plastic, de formă circulară, cu un
diametru de aproximativ 305 cm. Articolul  este
prezentat ca o prelată pentru acoperirea piscinei
sau  a  bazinului  pentru  copii  în  vederea
menținerii  unei  temperaturi  optime a  apei  și  a

3926 90 92 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate și pe baza textului codurilor NC 3926,
3926 90 și 3926 90 92. 

Clasificarea articolului la poziția 9506, ca parte sau
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curățeniei bazinului. A se vedea imaginile(*).

(*) Imaginile au un caracter pur informativ.

accesoriu al unei piscine sau al unui bazin pentru
copii  este exclusă,  deoarece articolul  nu poate fi
identificat  ca  fiind  destinat  în  mod  exclusiv  sau
principal  piscinelor  sau  bazinelor  pentru  copii  în
sensul notei 3 la capitolul 95. În plus, articolul nu
poate  fi  considerat  drept  parte  sau  accesoriu  al
unei piscine sau al  unui bazin pentru copii  de la
poziția  9506,  deoarece  nu  este  indispensabil
pentru funcționarea unei piscine sau a unui bazin
pentru  copii,  nu  adaptează  aceste  bazine  la  o
activitate  particulară,  nu  le  conferă  posibilități
suplimentare  și  nici  nu le  permite  să asigure  un
anumit serviciu în legătură cu funcția lor principală,
și  anume  înotul  sau  bălăceala  (a  se  vedea
hotărârea  Curții  de  Justiție  din  16  iunie  2011,
Unomedical,  C-152/10,  ECLI:EU:  C:2011:402,
punctele 29 și 36). Piscina sau bazinul pentru copii
nu pot fi utilizate atunci când sunt acoperite. 

Clasificarea ca „plăci, foi, folii, pelicule și benzi” la
subpozițiile 3920 sau 3921 este exclusă în temeiul
notei  10  la  capitolul  39,  deoarece  articolul  este
decupat  în  formă  rotundă,  mai  degrabă  decât
nedecupat sau decupat în formă dreptunghiulară. 

Prin urmare, articolul trebuie clasificat în funcție de
materialul din care este constituit la codul NC 3926
90  92,  în  categoria  „alte  articole  din  material
plastic, fabricate din foi”.

148. 1218/1999 din 
14.6.1999 (JO L 148, 
15.6.1999, p. 9) 

1 Pavilion  de  grădină  (dimensiuni  3  m  x  3  m),
compus dintr-un acoperiş  din  ţesătură obţinută
din lame de polietilenă de lăţime mai mică de 5

3926 90 92 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1, 3(b) şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  2  (a)  din
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modificat prin Reg. 
1179/2009

mm, acoperit pe ambele feţe cu material plastic
perceptibil  cu  ochiul  liber.  Acest  articol  este
prezentat  cu  ţăruşi  de  metal  destinaţi  să
constituie  armătura  şi  întinzătoare  care  permit
fixarea de sol.

INITIAL:

(Reg. 
1218/1999)

capitolul 59, precum şi cu textul codurilor NC 3926,
392690 şi 39269091. 

149. 1201/2001 din 
18.6.2001 (JO L 163, 
20.6.2001, p. 8) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

2 Articol din plastic nonalveolar, cu dimensiuni de
aproximativ 109 cm lungime, 45 cm lăţime şi 15
cm înălţime. Produsul are o faţă transparentă şi
un  sistem de  închidere  tip  fermoar  (zip)  şi  se
deschide formând astfel un sac mare de formă
dreptunghiulară.  Se  foloseşte,  de  exemplu,
pentru păstrarea hainelor sau lenjeriei

3926 90 92

INITIAL:

(Reg. 
1201/2001):

3926 90 91

Clasificarea se face conform regulilor generale 1 şi
6  de  interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate  şi
formulării codurilor NC 3926, 392690 şi 39269091
Articolul,  flexibil  şi  uşor,  este  conceput  pentru
păstrarea, nu pentru transportarea sau ambalarea
produselor

150. 738/2000 din 7.4.2000
(JO L 87, 8.4.2000, p. 
10) modificat prin Reg.
1179/2009

2 Produs  flexibil,  utilizat  pentru  distribuirea  de
gaze  sau  lichide  la  o  temperatură  controlată.
Este compus din (de la interior spre exterior):

-  mai  multe  tuburi  flexibile  din  material  plastic
pentru transportul substanţelor

-  o  bandă  de  încălzire  electrică,  separată  de
tubul de transport printr-o placă de aluminiu

-  un  strat  din  folie  de  aluminiu,  care  acoperă
tuburile de transport, banda de încălzire şi placa
de aluminiu

-  un  cablu  conducător  electric  izolat  pentru

3926 90 97

INIŢIAL:

(Reg. 38/2000): 
3926 90 99

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul codurilor NC 3926, 392690 şi 39269099
Tuburile  din  material  plastic,  care  reprezintă
elementul decisiv pentru transportul substanţelor, îi
conferă produsului caracteristica definitorie 
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reglarea benzii de încălzire

- un strat din material din lână

- o teacă exterioară flexibilă din material sintetic.

Produsul se importă la lungime, fără racorduri 

151. 2018/1530 din 
10.10.2018 (JO L 
257/4 din 15.10.2018)

Un articol de formă dreptunghiulară, fabricat din
material plastic, cu dimensiuni de aproximativ 18
× 5 × 2 mm. Articolul este prevăzut cu un cablu
din plastic pentru a fi atașat la un telefon mobil și
cu  o  garnitură  din  cauciuc.  Acest  articol  este
conceput pentru a acoperi și proteja prizele USB
ale unui anumit model de telefon mobil. Articolul
protejează  telefonul  mobil  împotriva  apei  și  a
prafului.

3926 90 97 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  (b)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate  și  pe  baza  textului
codurilor  NC  3926,  3926  90  și  3926  90  97.
Articolul  nu este o  parte a unui  telefon mobil  în
sensul  notei  2  la  secțiunea  XVI,  deoarece
funcționarea mecanică sau electrică a telefonului
mobil  nu  depinde  de  acest  articol  (a  se  vedea
hotărârile Curții de Justiție din 15 mai 2014, Data I/
O, C-297/13, ECLI:EU:C:2014:331, punctul 35, și
din 20 noiembrie 2014, Rohm Semiconductor, C-
666/13, ECLI:EU:C:2014:2388, punctul 46).

 Acest  articol  are  doar  un  rol  de  protecție  a
telefonului  mobil.  Clasificarea  la  poziția  8517  ca
parte  destinată  exclusiv  sau  în  principal
telefoanelor  pentru  rețele  celulare  este  așadar
exclusă. 

Articolul  trebuie clasificat  în funcție de materialul
constitutiv  care  îi  conferă  caracterul  esențial.
Materialul  plastic  conferă  articolului  caracterul
esențial, deoarece prezența sa este predominantă
din punctul de vedere al cantității, iar rolul său este
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determinant în raport cu utilizarea articolului. 

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
3926 90 97 ca alt articol din material plastic

152. 2019/830 din 
15.05.2019 (JO L 
137/26 din 23.05.2019

Un articol  de formă dreptunghiulară cu margini
rotunjite, fabricat din plastic turnat (policarbonat),
în  formă de  carcasă,  care  acoperă  partea  din
spate și părțile laterale ale unui telefon mobil, cu
dimensiunile  de aproximativ  7  ×  14 ×  0,8  cm.
Suprafața  exterioară  a  părții  din  spate  este
acoperită  cu  un  strat  din  piele,  iar  suprafața
interioară,  care  intră  în  contact  cu  partea  din
spate a telefonului mobil, este căptușită cu fibre
sintetice  (microfibre).  Articolul  este  conceput
pentru a acoperi și a proteja părțile din spate și
laterale ale unui telefon mobil. Partea din față a
telefonului mobil nu se acoperă. 

3926 90 97 1,  3(b)  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  și  pe  baza  textului  codurilor
NC  3926,  3926  90  și  3926  90  97.  Conform
caracteristicilor  sale  obiective,  articolul  este
conceput pentru a acoperi și a proteja părțile din
spate și  laterale ale unui  telefon mobil.  Protecția
este  conferită  de  materialul  carcasei  (plastic
policarbonat).  Stratul  de  piele  de  pe  suprafața
exterioară  a  părții  din  spate  a  articolului  îi
îmbunătățește  aspectul,  conferind  doar  un  efect
suplimentar  scopului  principal,  care  este  cel  de
protecție. În consecință, plasticul policarbonat din
care este fabricată carcasa de protecție constituie
materialul  care  îi  conferă  articolului  caracterul
esențial în sensul regulii  generale de interpretare
3(b). Prin urmare, clasificarea articolului la poziția
4205,  ca  „alte  articole  din  piele”,  este  exclusă.
Clasificarea  articolului  la  poziția  6307  ca  „alte
articole  confecționate”  este,  de  asemenea,
exclusă,  întrucât  fibrele  sintetice  constituie  doar
căptușeala. Prin urmare, articolul trebuie clasificat
la  codul  NC  3926  90  97  ca  „alte  articole  din
materiale plastice”.
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A se vedea imaginea(*).
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153. 2018/603 din 
12.04.2018 (JO L 
101/18 din 
20.04.2018)

Pernă gonflabilă  din  material  plastic  (denumită
„pernă pentru scaune cu rotile”),  cu dimensiuni
de aproximativ  40 × 40 cm,  constând în două
camere dreptunghiulare interconectate, umplute
cu  aer.  Fiecare  cameră  conține  un  sac  din
material  plastic acoperit  cu un strat subțire din
silicon,  umplut  cu  aer.  Perna  este  reglabilă  în
funcție  de  gradul  de  umflare  a  celor  două
camere, ceea ce determină schimbarea poziției
sacului  din  material  plastic  din  fiecare  cameră
atunci  când  utilizatorul  este  așezat  pe  pernă.
Perna  este  dotată  cu  o  husă  antiderapantă
amovibilă  confecționată  din  material  textil,  de
care sunt prinse, pe partea de dedesubt,  două
benzi  de  tip  „arici”  (velcro).  Articolul  este
conceput pentru a preveni apariția escarelor  la
utilizatori. El are un efect de reducere a presiunii
asupra  oaselor  bazinului  și  îmbunătățește
confortul utilizatorului. A se vedea imaginile(*).

3926 90 97 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate  și  pe  baza  textului
codurilor  NC  3926,  3926  90  și  3926  90  97.
Clasificarea articolului la poziția 9404 („articole de
pat  și  articole  similare”)  este  exclusă,  deoarece
pernele  pneumatice  sunt  excluse  de  la  această
poziție  în sensul  notei  1(a)  de la  capitolul  94 și,
prin  urmare,  pernele  pneumatice  din  material
plastic sunt clasificate la poziția 3926 [a se vedea,
de  asemenea,  Notele  explicative  la  Sistemul
armonizat  aferente poziției  9404, ultimul paragraf
litera  (b)].  Clasificarea  la  codul  NC 8714  20  00
(„părți și accesorii de scaune cu rotile sau de alte
vehicule  pentru  invalizi”)  este  de  asemenea
exclusă,  deoarece articolul  nu poate fi  identificat
ca fiind destinat exclusiv sau în principal utilizării
pe  fotoliile  pentru  persoanele  cu  handicap,  în
sensul  notei  3  de  la  secțiunea  XVII.  Având  în
vedere  caracteristicile  sale  obiective,  articolul
poate fi utilizat pe multe fotolii și scaune, precum și
pe  scaunele  cu  rotile.  De  exemplu,  articolul  nu
este conceput pentru a fi utilizat pe un anumit tip
de scaune, deoarece nu este dotat cu un sistem
specific  de prindere care ar  permite identificarea
sa ca fiind conceput pentru utilizarea pe un anumit
tip de scaune. Husa antiderapantă și benzile de tip
„arici” pot fi atașate la diferite tipuri de scaune. Prin
urmare,  nu  există  elemente  care  să  identifice
articolul  ca fiind conceput pentru utilizarea pe un
anumit tip de scaun [a se vedea,  de asemenea,
Notele explicative la Sistemul armonizat  aferente
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poziției 8714, primul paragraf litera (i)].  Mai mult,
clasificarea  la  codul  NC  8714  20  00  („părți  și
accesorii de scaune cu rotile sau de alte vehicule
pentru invalizi”) este exclusă pentru că articolul nu
este  indispensabil  pentru  funcționarea  scaunului
cu rotile, nu adaptează scaunul cu rotile pentru o
anumită  operațiune,  nu  extinde  posibilitățile  de
utilizare a acestuia și  nu îi  permite scaunului  să
ofere un anumit serviciu în legătură cu funcția sa
principală,  aceea  de  a  permite  deplasarea  unei
persoane  cu  handicap  (a  se  vedea  Hotărârea
Curții  din  16  iunie  2011,  Unomedical,  C-152/10,
ECLI:EU:C:2011:402,  punctele 29,  30 și  36).  Un
scaun  cu  rotile  funcționează  la  fel  cu  sau  fără
pernă.  Perna  doar  face  scaunul  cu  rotile  mai
confortabil și mai ușor de suportat pentru utilizator.

 Deși articolul este alcătuit din diferite componente
(pernă  din  material  plastic  și  husă  din  material
textil),  articolul  trebuie  clasificat  ca  o  pernă  din
material  plastic,  deoarece  aceasta  conferă
articolului caracterul său esențial în sensul regulii
generale  3(b).  Componenta  textilă  este  doar  un
înveliș  care  protejează  și  păstrează  forma
componentei  esențiale.  Prin  urmare,  articolul
trebuie clasificat în funcție de materialul  din care
este  constituit,  la  codul  NC  3926  90  97,  în
categoria altor articole din material plastic.
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154. 2019/928 06.2019 (JO
L 148/22 din 
06.06.2019)

Articol  („cutie  fibră  optică  fără  conectori”)  de
formă cilindrică,  cu un diametru de aproximativ
140  mm  și  o  înălțime  de  400  mm.  Greutatea
articolului  este  de aproximativ  2,5  kg.  Articolul
este  confecționat  în  principal  din  plastic,  cu
câteva  elemente  mici  (bride  și  șuruburi)  din
metal.  Baza articolului  este prevăzută cu patru
puncte de intrare pentru cabluri.  Când articolul
este  complet  asamblat,  baza  se  fixează  pe
învelișul  din  plastic  cilindric  al  articolului  cu  o
clemă de fixare rotundă, detașabilă.  În interior,
există un suport din plastic pentru conexiuni cap
la  cap,  atașat  la  baza articolului.  Acest  suport
conține  degajări  speciale.  La  momentul
prezentării, articolul nu este echipat cu niciun fel
de conectori. Articolul în ansamblu este destinat
protejării  cablurilor.  A  se  vedea  imaginile(*).

3926 90 97 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate și pe baza textului codurilor NC 3926,
3926 90 și 3926 90 97. Clasificarea la subpoziția
8536  70  00  drept  „conectori  pentru  fibre  optice,
fascicole  sau  cabluri  de  fibre  optice”  sau  la
subpoziția 8536 90 10 drept „conexiuni și elemente
de contact pentru fire și cabluri” (care sunt aparate
electrice  pentru  realizarea  de  conexiuni)  este
exclusă,  deoarece articolul  în cauză este doar o
cutie. El nu este echipat cu conectori pentru fibre
optice, fascicole sau cabluri de fibre optice și nici
nu  este  prevăzut  cu  „conexiuni  și  elemente  de
contact pentru fire și cabluri”. Clasificarea la poziția
8538 drept „părți destinate exclusiv sau în principal
aparatelor  de  la  pozițiile  8535,  8536  sau  8537”
este, de asemenea, exclusă, deoarece, din cauza
absenței  conectorilor,  a  contactelor  sau  a
dispozițiilor  referitoare  la  acestea,  articolul  nu
poate fi considerat nici aparat electric de la poziția
8536,  nici  parte  identificabilă  a  unui  astfel  de
aparat.  Prin  urmare,  articolul  trebuie  clasificat  în
funcție  de  materialul  din  care  este  constituit
(plastic), la codul NC 3926 90 97 în categoria „alte
articole din materiale plastice”.

155. 2020/2179 din 
16.12.2020 (JO L 
433/33 din 

O geantă dreptunghiulară compusă dintr-un corp
din elastomer de silicon turnat. Aceasta măsoară
aproximativ  16,5  cm  în  lungime,  10  cm  în

3926 90 97 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate și pe baza textului codurilor NC 3926,
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22.12.2020) înălțime și 2,5 cm în lățime. Este prevăzută cu o
toartă  atașată  din  același  material  și  cu  un
sistem  de  închidere  (fermoar).  Articolul  este
produs  într-o  singură  etapă,  cu  părți  integrate
(toartă,  fermoar)  și  nu  are  accesorii  interioare.
Articolul  este  conceput  pentru  a  transporta  și
proteja diverse obiecte de mici dimensiuni. A se
vedea imaginile (*).

3926 90 și 3926 90 97. Clasificarea la poziția 4202
este  exclusă,  deoarece  aceasta  include  numai
articolele pe care le menționează în mod specific
și  articolele  similare [a se  vedea,  de asemenea,
notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA)
aferente poziției 4202, primul paragraf]. Având în
vedere  caracteristicile  sale  obiective  (în  special
interiorul  simplu și  dimensiunea redusă),  articolul
nu se consideră a fi o valiză, o casetă de toaletă, o
mapă port-documente, o servietă, un ghiozdan sau
un articol similar din prima parte a poziției 4202.
Articolul  nu este considerat a fi  un articol  similar
din prima parte a poziției 4202, deoarece nu este
modelat  special  sau căptușit  pe interior  pentru a
conține anumite unelte, cu sau fără accesorii [a se
vedea,  de  asemenea,  NESA  aferente  poziției
4202,  al  treilea  paragraf  și  punctul  (9)  litera  (f)].
Prin  urmare,  articolul  nu  este  acoperit  de  textul
primei părți a poziției 4202. Articolele vizate de a
doua parte a poziției 4202 trebuie să fie numai din
materialele  specificate la  aceasta sau trebuie  să
fie  acoperite  în  întregime  sau  în  cea  mai  mare
parte  cu astfel  de materiale  sau cu hârtie  (a se
vedea,  de  asemenea,  NESA  aferente  poziției
4202,  al  patrulea  paragraf).  Având  în  vedere că
articolul  este  fabricat  din  elastomer  de  silicon
turnat, acesta nu poate fi considerat o poșetă cu o
suprafață exterioară  din  folie  de material  plastic.
Prin  urmare,  articolul  nu  este  acoperit  de  textul
celei de a doua părți a poziției 4202. Articolul nu
este  de  tipul  celor  purtate  în  mod  obișnuit  în
buzunar  sau  în  geantă,  cum  ar  fi  tocuri  pentru

94



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
 /

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC

MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

ochelari,  portbancnote,  portofele,  portmonee,
portchei, portțigarete, tabachere, cutii pentru pipe
și pungi pentru tutun (a se vedea, de asemenea,
nota  explicativă  a  Sistemului  armonizat  de  la
subpozițiile  4202.31,  4202.32  și  4202.39).  Prin
urmare, articolul nu poate fi clasificat la subpozițiile
4202.31, 4202.32 și 4202.39.

În  consecință,  articolul  trebuie  clasificat  la  codul
NC  3926  90  97  ca  „alte  articole  din  materiale
plastice”.

156. 471/2002 din 
15.3.2002 (JO L 75, 
16.3.2002, p. 13) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

2 Articol din material plastic alveolar cu o grosime
de  aproximativ  4  mm,  de  formă  aproape
dreptunghiulară,  deoarece  prezintă  colţuri
rotunjite (măsurând aproximativ 20 × 24 cm), cu
o  singură  faţă  acoperită  cu  un  material  textil
tricotat unicolor, cu o grosime de aproximativ 0,2
mm.

(Covoraş pentru mouse şi articole similare)

(A se vedea fotografia nr. 612 A şi B)

3926 90 97

INITIAL:

(Reg. 471/2002)

3926 90 99

Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  conform  notei  1  din
capitolul 39, notei 1(h) din secţiunea XI, notelor 1
şi  2(a)(5)  din  capitolul  59,  precum  şi  conform
formulării codurilor NC 3926, 392690 şi 39269099.
Nota 2(a)(5) din capitolul 59 exclude o clasificare
în secţiunea XI, deoarece materialul  textil  tricotat
serveşte  doar  ca  suport.  A  se  vedea,  de
asemenea,  notele  explicative  din  sistemul
armonizat  privind  capitolul  39,  generalităţi
(materiale plastice combinate cu materiale textile)
litera (d). 
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157. 687/2002 din 
22.4.2002 (JO L 106, 
23.4.2002, p. 3) 

1 Produs (dimensiuni: L × L × H = 52,5 × 25 × 4,5
cm)  conceput  pentru  păstrarea  instrumentelor
chirurgicale,  format din două părţi  distincte din

3926 90 97

INITIAL:

Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  conform
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modificat prin Reg. 
1179/2009

plastic turnat şi perforat.

Cele două părţi se suprapun şi se ataşează una
de cealaltă cu agrafe metalice dispuse de fiecare
parte.  Partea  superioară  are  două  mânere
metalice.

Partea  inferioară  are  compartimente  modelate
special după forma instrumentelor.

Produsul  nu  include  şi  instrumentele
chirurgicale.

A se vedea fotografia A

(Reg. 687/2002)

3926 90 99

formulării codurilor NC 3926, 392690 şi 39269099.

Produsul nu poate fi considerat drept accesoriu al
unui  instrument  sau  aparat  chirurgical  în  sensul
codului NC 9018.
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158. 2014/2002 din 
7.11.2002 (JO L 311, 
14.11.2002, p. 11) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

Răşină epoxidică sub formă de pastile cilindrice,
cu  o  lungime  care  nu  depăşeşte  diametrul,
formate din pudră aglomerată Aceste materiale
plastice  se  folosesc  pentru  încapsularea
semiconductorilor  şi  a  circuitelor  electronice
integrate

3926 90 97

INITIAL:

(Reg. 
2014/2002)

3926 90 99

Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  conform
formulării codurilor NC 3926, 392690 şi 39269099
Materialele  plastice  prezentate  sub  formă  de
pastile  cilindrice  nu  pot  fi  considerate  ca  formă
primară de la poziţiile 3901-3914 în sensul notei 6
din capitolul 39 

159. 652/2007 of 8.6.2007 
(JO L 153, 14.6.2007, 
p. 6)

1 Copie  a  unui  anumit  telefon  mobil  (o  aşa-zisă
"machetă  de  telefon")Produsul  este  fabricat
aproape  în  întregime  din  material  plastic.  Nu
dispune de componente electronice.

Dimensiunea, designul şi greutatea sunt identice
cu caracteristicile modelului copiat.

Dispune  de  butoane  care,  la  apăsare,  dau
senzaţia unor butoane adevărate. 

3926 90 97 Clasificarea  este  determinată  de  dispoziţiile
Regulilor  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate  şi  de  textele  poziţiei
3926 şi subpoziţiilor 392690 şi 39269097.

Având în vedere construcţia sa şi faptul că nu are
funcţiile unui telefon mobil, produsul se exclude de
la poziţia 8517. Deşi produsul este o copie a unui
anumit telefon mobil (având aspectul unui astfel de
telefon)  şi  este  prevăzut  cu  butoane,  dând
senzaţia  unui  telefon mobil,  nu  dispune de nicio
altă  caracteristică  sau  funcţie  a  modelului  în
cauză. Singurul rol al produsului este acela de a
indica aspectul unui anumit telefon mobil obişnuit.
Prin  urmare,  produsul  se  exclude  de  la  poziţia
9023. Produsul trebuie să fie clasificat în funcţie de
materialul component (material plastic).

160. 1417/2007 din 
28.11.2007 (JO L 316,

1 Un  set  pentru  înfrumuseţarea  unghiilor  care 3926 90 97 Clasificarea  e  determinată  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  şi  6  de  interpretare  a
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4.12.2007, p. 4) 
validat de Curtea 
Europeană de Justiţie 
C-215/10

constă în:

48 de unghii false

un mic tub de lipici

o pilă de unghii

un beţişor pentru manichiură şi

abţibilduri decorative pentru unghii.

Unghiile false sunt din plastic turnat şi există în
diverse mărimi.

Setul este destinat vânzării cu amănuntul. 

Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  pe  baza
textului codurilor NC 3926, 392690 şi 39269097.

Aşa cum sunt prezentate, articolele constituie un
set în sensul regulii generale de interpretare 3(b).

Acest set nu constă în produse de manichiură de
la  subpoziţia  33043000,  deoarece  include  unghii
false  care  se  adaugă  pe  vârful  degetului  şi  nu
include niciun preparat pentru manichiură destinat
simplei  îngrijiri  şi  înfrumuseţări  a  mâinii  şi  a
unghiilor  naturale  (notele  explicative  la  Sistemul
armonizat aferente poziţiei 3304, B).

Setul  constă în diverse articole  şi  se  clasifică  la
subpoziţia 39269097, în conformitate cu materialul
plastic  al  unghiilor  false  care  conferă  setului
caracterul esenţial.

161. 1417/2007 din 
28.11.2007 (JO L 316,
4.12.2007, p. 4) 
validat de Curtea 
Europeană de Justiţie 
C-215/10

2 Unghii false din plastic turnat

Sunt  concepute pentru a fi  ataşate pe unghiile
naturale folosind o soluţie adezivă acrilică.

Sunt prezentate în pachete de 50 de bucăţi, de
aceeaşi mărime. 

3926 90 97 Clasificarea  e  determinată  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
Combinate,  precum şi  pe  baza  textului  codurilor
NC 3926, 392690 şi 39269097.

Produsele nu reprezintă produse de manichiură de
la  subpoziţia  33043000,  deoarece  presupun
adăugarea  de  vârfuri  de  unghii  lipite  pe  vârful
degetului  şi  nu sunt preparate pentru manichiură
destinate simplei îngrijiri şi înfrumuseţări a mâinii şi
a unghiilor naturale (notele explicative la Sistemul
armonizat aferente poziţiei 3304, B).
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În  consecinţă,  produsele  se  clasifică  ca  alte
articole  de  plastic  la  subpoziţia  39269097,  în
conformitate cu materialul din care sunt realizate.

162. 475/2009 of 5.6.2009 
(JO L 144, 9.6.2009, 
p. 11)

Articol  confecţionat  din  material  plastic  (numit
"element  de  etanşare  pentru  cablu")  [1]  cu
dimensiuni  de  gabarit  de  aproximativ  1  cm
(diametru)  ×  0,8  cm  (lungime).  Articolul  are  o
gaură centrală, iar suprafaţa sa exterioară este
prevăzută cu nervuri. Este conceput pentru a fi
utilizat  împreună  cu  conectorii  electrici  din
autovehicule  pentru  a  proteja  conexiunea
electrică împotriva prafului, a umezelii, a uleiului
sau a altor elemente care se află în mod normal
în spaţiul unui autoturism. 

3926 90 97 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
Combinate,  precum şi  pe  baza  textului  codurilor
NC 3926,  392690 şi  39269097.  Articolul  nu este
considerat ca făcând parte dintr-un aparat electric
în  sensul  notei  2  litera  (b)  de la  secţiunea  XVI,
deoarece  prezenţa  sa  nu  este  necesară  pentru
funcţionarea  conectorului,  ci  doar  îmbunătăţeşte
modul  de  funcţionare  a  acestuia.  Clasificarea  la
poziţia  8538  ca  parte  destinată  exclusiv  sau  în
principal aparatului de la poziţia 8536 este aşadar
exclusă. Produsul nu se consideră ca fiind o piesă
izolantă  pentru  aparate  electrice  de  la  poziţia
8547,  deoarece nu este special  conceput  pentru
scopuri de izolare, ci pentru protecţia conexiunilor
electrice. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la
codul NC 39269097, alte articole din plastic.

163. 594/2009 din 8.7.2009
(JO L 178, 9.7.2009, 
p. 14)

2 Garnituri  inelare din fluoroelastomer (copolimer
de  fluorură  de  viniliden  şi
hexafluorpropilenă).Materialul  din  care  sunt
fabricate aceste produse (copolimer de fluorură
de  viniliden  şi  hexafluorpropilenă)  prezintă
proprietăţile  de  întindere  şi  revenire  ale
elastomerilor, însă nu poate fi vulcanizat cu sulf.
Pentru a reticula, el necesită compuşi bazici sau
anumiţi peroxizi. 

3926 90 97 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  notele  1  şi  4  de  la
capitolul  39,  nota  4  litera  (a)  de la  capitolul  40,
nota 2 de la secţiunea XVI, nota 2 de la capitolul
90  şi  textul  codurilor  NC  3926,  392690  şi
39269097.  Acest  produs  este  o  garnitură  de  uz
general  din  elastomer.  Prin  urmare,  nu  este
recunoscut ca parte a unei maşini în sensul notei 2
de la secţiunea XVI şi al notei 2 de la capitolul 90
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din NC, prin urmare este exclus de la  secţiunea
XVI şi de la capitolul 90. Materialul din care este
fabricat  acest  produs  nu  corespunde  definiţiei
cauciucurilor sintetice prevăzute la nota 4 litera (a)
de la capitolul 40, deoarece nu poate fi vulcanizat
cu sulf. Poli(fluorura de viniliden) este un polimer
care  se  încadrează  la  capitolul  39  (a  se  vedea
Notele  explicative  la  Sistemul  armonizat,  notele
generale  de  la  capitolul  39,  lista  abrevierilor
polimerilor  şi  notele  referitoare  la  poziţia  3904,
ultimul  paragraf).  Copolimerul  de  fluorură  de
viniliden  şi  hexafluorpropilenă  este  un  copolimer
fluorurat  care trebuie clasificat  la  capitolul  39.  În
consecinţă, produsul în cauză este un produs din
material plastic încadrat la capitolul 39, nedenumit
şi  necuprins  în  altă  parte  în  Nomenclatura
combinată, prin urmare trebuie clasificat  la codul
NC 39269097. 

164. 674/2009 of 22.7.2009
(JO L 196, 28.7.2009, 
p. 3)

Figurină  din  material  plastic  utilizată  ca
distribuitor,  cu  înălţimea  de  23  cm,  având  un
corp  cu  forme  rotunjite,  cu  braţe  şi  picioare,
reprezentând un fotbalist  fixat  pe un piedestal.
Produsul  este  destinat  a  fi  umplut  cu  dulciuri.
Prin mişcarea unui braţ, dulciurile ies din corpul
figurinei printr-o fantă rotundă. 

3926 90 97 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii combinate, cu nota 1 litera (v) de la
capitolul  95,  precum  şi  cu  textele  codurilor  NC
3926, 392690 şi 39269097. Distribuitorul de plastic
pentru  dulciuri  nu  are  caracterul  unei  jucării,
deoarece el  doar  distribuie  dulciuri  şi  nu  are,  în
sine,  o  reală  valoare  ludică.  Produsul  nu  are
însuşire de articol de menaj sau de alt obiect de uz
casnic  de  la  poziţia  3924.  Acest  produs,  utilizat
pentru păstrarea dulciurilor, are o funcţie utilitară în
sensul notei 1 litera (v) de la capitolul 95 şi, prin
urmare,  trebuie  clasificat  pe  baza  materialului
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constitutiv la codul NC 39269097.

165. 875/2011 din 
31.8.2011 (JO L 227, 
2.9.2011, p. 9)

Carcasă  subacvatică  pentru  aparate  de
fotografiat  digitale,  fabricată  în  principal  din
material plastic în sensul notei 1 din capitolul 39.

Produsul  este  alcătuit  din  două  jumătăţi
transparente,  prevăzute  cu  două  butoane  de
apăsare acţionate manual, cu butoane de control
sau de comandă din metal şi cu cadre prevăzute
cu cleme din material plastic.

Produsul poate fi prevăzut şi cu un dispozitiv de
protecţie a ecranului  contra luminii  orbitoare, o
montură şi un mâner suplimentar. În partea din
faţă,  carcasa  etanşă  este  prevăzută  cu  o
concavitate  destinată  să  adăpostească
obiectivul, constând dintr-o fereastră din sticlă cu
cadru  metalic  şi  dintr-un  cablu  intern  pentru
lentile auxiliare. Partea din spate dispune de un
spaţiu căptuşit conceput pentru vizorul aparatului
de fotografiat.

Produsul este destinat să protejeze un aparat de
fotografiat  digital  complet  şi  permite  utilizarea
acestuia în condiţii de umiditate sau de praf.

(A se vedea fotografiile 1 şi 2)

3926 90 97 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  (b)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  a  notei  1  din  capitolul
39, precum şi a textului codurilor NC 3926, 392690
şi 39269097.

Se  exclude  clasificarea  la  poziţia  4202  ca  toc
pentru  aparat  de  fotografiat.  Tocurile  pentru
aparatele de fotografiat figurează la poziţia 4202.
Cu  toate  acestea,  carcasa  subacvatică  nu
reprezintă  doar  un  recipient  destinat  păstrării
aparatelor de fotografiat digitale, ci un produs cu o
funcţie  de  sine  stătătoare.  Dată  fiind  prezenţa
butoanelor de apăsare şi a butoanelor de control
sau  de  comandă,  acest  produs  nu  poate  fi
considerat ca fiind un recipient.

Se exclude clasificarea la poziţia 8529 deoarece,
deşi articolul face parte din categoria accesoriilor
pentru  aparatul  de  fotografiat,  nu  poate  fi
considerat ca fiind parte a aparatului de fotografiat
digital, dat fiind că nu îndeplineşte un rol esenţial
în funcţionarea acestuia.

De  asemenea,  se  exclude  clasificarea  la  poziţia
9006 sau 9007 în temeiul notei 2 (b) din capitolul
90, deoarece poziţiile  respective vizează aparate
fotografice  şi  aparate  de  filmat  cinematografice
tradiţionale, nu aparate de fotografiat digitale.

Având  în  vedere  că  produsul  este  fabricat  din
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diferite materiale, el trebuie clasificat în funcţie de
materialul constitutiv care îi conferă caracterul său
esenţial, în aplicarea regulii generale 3 (b).

Plasticul fiind materialul care îi conferă produsului
caracterul său esenţial, acesta trebuie clasificat la
poziţia  3926,  codul  NC  39269097,  la  categoria
"alte articole din materiale plastice".

166. 535/2013 din 
07.06.2013 (JO L 160,
12.06.2013, p. 2-3)

Jumătate  de  carcasă  realizată  din  material
plastic,  cu diverse fante şi  elemente de fixare,
special construită pentru a se prinde de cealaltă

39269097 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate şi pe baza textului codurilor NC 3926,
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jumătate, cu dimensiuni de aproximativ 7,5 × 5
cm.

Articolul  este  conceput  pentru  a  fi  utilizat  ca
parte  a  capacului  mecanismului  de  blocare  a
cataramei  centurii  de  siguranţă  utilizate,  de
exemplu, în autovehicule.

A se vedea imaginea.

392690 şi 39269097.

Clasificarea la poziţia 8708 este exclusă, deoarece
această poziţie include numai centuri de siguranţă
ale vehiculelor de la poziţiile 8701-8705, dar nu şi
părţi ale acestora.

Prin urmare, articolul trebuie clasificat în funcţie de
materialul  din  care  este  constituit,  la  codul  NC
39269097  în  categoria  altor  articole  din  material
plastic. 

167. 722/2013 din 
25.07.2013 (JO L 202,
27.07.2013, p. 6-7)

O roată cu un diametru de aproximativ 20 cm şi
o lăţime de aproximativ 5 cm, compusă dintr-o
jantă din material plastic şi un pneu din material
plastic solid.

Janta are o gaură centrală şi un rulment cu bile
din oţel carbon.

Roata  poate  fi  montată  pe  diferite  articole
precum cărucioare pentru invalizi, mergătoare şi
paturi de spital.

a se vedea imaginea

3926 90 97 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii combinate şi a textului codurilor NC
3926, 392690 şi 39269097.

Destinaţia  principală  a  roţii  nu  este  inerentă
caracteristicilor sale obiective, deoarece ea poate
fi  la  fel  de  bine  utilizată  pentru  mărfuri,  de
exemplu,  de  la  poziţia  8713  (cărucioare  pentru
invalizi),  de la poziţia 9021 (mergătoare) şi de la
poziţia  9402  (paturi  de  spital).  Prin  urmare,
clasificarea  ca  parte  a  unui  articol  specific  este
exclusă.
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Imaginea are un caracter strict informativ. Roata este un articol compus din materiale diferite
(plastic şi oţel carbon). Componenta care conferă
roţii caracterul său esenţial este janta din material
plastic,  deoarece  aceasta  contribuie  în  cea  mai
mare măsură la structura roţii.

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
39269097 ca alt articol din plastic.

168. 758/2014 din 
10.07.2014 (JO L 207,
15.07.2014, p. 4-6)

Un  produs  circular,  fabricat  din  silicon,  cu
diametrul de aproximativ 10-15 mm și înălțimea
de  aproximativ  3  mm.  La  centru,  produsul
prezintă  o  incizie  în  formă  de  cruce.  El  nu
conține componente mecanice.

Produsul este utilizat împreună cu un dop filetat,
dotat  cu  capac.  El  este  amplasat  în  interiorul
dopului  filetat,  iar  ansamblul  este  înfiletat  pe
gâtul unei sticle.

Produsul împiedică scurgerea din sticlă  a unor
substanțe  semilichide,  precum  maioneza  sau
ketchupul,  atunci  când  sticla  este  răsturnată.
Când  capacul  este  deschis  și  sticla  este
răsturnată,  substanța  este  eliberată  din  sticlă
prin incizia în formă de cruce, dacă asupra sticlei
se aplică o presiune manuală.

A se vedea imaginea

3926 90 97 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate și a textului codurilor NC 3926, 3926 90
și 3926 90 97.

Dat  fiind  faptul  că  produsul  nu  poate  îndeplini
funcția  de  dop  ca  atare,  ci  doar  dacă  este
amplasat  în  interiorul  dopului  filetat,  el  este
considerat  un accesoriu  al  dopului.  Prin  urmare,
clasificarea  la  poziția  3923,  ca  bușoane,  dopuri,
capace,  capsule  și  alte  dispozitive  de  închidere
este exclusă.

Produsul conduce substanța semilichidă în dopul
înfiletat, dar nu controlează, în sine, deschiderea și
închiderea  orificiului  și,  prin  urmare,  nu
controlează  fluxul  de  lichid  prin  deschiderea  și
închiderea unui orificiu. În consecință, clasificarea
la poziția 8481, ca articole de robinetărie și articole
similare este exclusă.
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Dat  fiind  faptul  că  materialul  constitutiv  al
produsului este plasticul, acesta trebuie clasificat,
în  consecință,  la  codul  NC 3926 90  97,  ca  alte
articole din materiale plastice.

169. 2253/2015 din 
2.12.2015 (JO L 321, 
5.12.2015, p. 6-7)

Un articol (așa-numitul „etanșor contra curenților 
de aer” sau „dispozitiv de etanșare pentru partea
de jos a ușii”) care constă într-o bază de 
aluminiu cu dimensiuni de aproximativ 
100 × 3 cm și peri din plastic cu o lungime de 
aproximativ 2 cm și cu o dimensiune a secțiunii 
transversale de peste 1 mm, atașați la bază. 
Baza este acoperită cu o folie autoadezivă pe 
una dintre părți.

Baza se fixează de partea de jos a ușii cu 
ajutorul foliei adezive. Perii umplu golul dintre 
partea de jos a ușii și podea, împiedicând 
intrarea curenților de aer, a mizeriei etc.

   (  1  )   A se vedea imaginea.

3926 90 97 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a 
Nomenclaturii combinate și a textului codurilor NC 
3926, 3926 90 și 3926 90 97.

Având în vedere caracteristicile obiective ale 
articolului, acesta este destinat să umple golul 
dintre ușă și podea, împiedicând intrarea curenților
de aer, a mizeriei etc. Nu este destinat utilizării ca 
perie de curățare. Prin urmare, se exclude 
clasificarea la poziția 9603 ca perie.

Articolul este un produs compozit format din 
componente diverse, și anume o bază din 
aluminiu, peri din plastic și folie adezivă. Perii îi 
conferă articolului caracterul său esențial, datorită 
rolului lor în ceea ce privește utilizarea produsului. 
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(  1  )    Imaginea are un caracter strict informativ.

Astfel, clasificarea la poziția 7616, ca alte articole 
din aluminiu, este de asemenea exclusă.

Prin  urmare,  articolul  trebuie  clasificat  la
codul NC 3926 90 97, ca alte articole din plastic.

170. 2017/182 din 
27.01.2017 (JO L 
29/13 03.02.2017)

Articole (așa-numite „butoane de protecție 
pentru dispozitivul de control al unei console de 
jocuri”) cu dimensiuni de aproximativ 20 mm 
diametru și 6 mm înălțime, confecționate din 
silicon elastic (plastic), cu o suprafață 
antiderapantă. Sunt prevăzute cu un profil de 
aluminiu autoadeziv, tăiat după forma suportului.

Aceste butoane de protecție sunt utilizate ca 
acoperitoare pentru manetele (joysticks) unui 
dispozitiv de control al unei console de jocuri.

Butoanele de protecție sunt destinate să 
protejeze dispozitivul de control pentru jocuri de 
transpirație și de uzura cauzată de utilizarea 
intensivă, precum și să prevină alunecarea 
degetelor pe manete, grație suprafeței lor 
antiderapante.

A se vedea imaginea (*1).

3926 90 97 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii 
combinate și pe baza textului codurilor NC 3926 , 
3926 90 și 3926 90 97 .

Butoanele de protecție doar îmbunătățesc funcția 
dispozitivului de control pentru jocuri. Prin urmare, 
acestea nu adaptează dispozitivul de control 
pentru jocuri pentru o anumită utilizare, nu extind 
gama de utilizări a acestuia și nici nu facilitează 
efectuarea unei anumite operațiuni care are 
legătură cu funcția principală a dispozitivului de 
control pentru jocuri ori a consolei de jocuri (a se 
vedea cauza C-152/10, Unomedical, 
ECLI:EU:C:2011:402, punctele 13, 29 și 38).

În consecință, este exclusă clasificarea ca 
accesoriu al unei console și mașini de jocuri video 
de la poziția 9504 .

Prin urmare, articolul trebuie clasificat în funcție de
materialul din care este constituit (plastic), la codul
NC 3926 90 97 în categoria altor articole din 
material plastic.
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171. 2017/1168 din 
26.06.2017 (JO L 
170/53, 01.07.2017)

Un articol (așa-numit „husă pentru volan”) 
confecționat din materiale plastice [policlorură de
vinil (PVC)], de formă circulară cu diametrul de 
38 cm.

Articolul este conceput să acopere volanul unui 
autovehicul pentru a-i îmbunătăți aspectul, 
pentru a proteja volanul împotriva transpirației, a 
uzurii fizice provocate de utilizarea sa și pentru a
proteja mâinile de temperaturile extreme (cald 
sau rece).

A se vedea imaginea (*1).

3926 90 97 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1 și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii 
combinate și pe baza textului codurilor NC 3926 , 
3926 90 și 3926 90 97 .

Clasificarea la subpoziția 8708 94 , ca parte 
componentă a unui volan, este, prin urmare, 
exclusă, deoarece articolul nu este indispensabil 
pentru funcționarea volanului.

Clasificarea la subpoziția 8708 99 , ca altă parte 
sau accesoriu al autovehiculelor de la pozițiile 
tarifare 8701 -8705 , este, de asemenea, exclusă, 
deoarece articolul nu este indispensabil pentru 
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funcția autovehiculului, nu îl adaptează pentru o 
anumită utilizare, nu extinde gama de utilizări și 
nici nu facilitează efectuarea unei anumite 
operațiuni care are legătură cu funcția principală (a
se vedea cauza C-152/10, Unomedical, 
ECLI:EU:C:2011:402, punctele 29 și 36).

Prin urmare, articolul trebuie clasificat în funcție de
materialul din care este constituit (material plastic),
la codul NC 3926 90 97 în categoria „alte articole 
din materiale plastice”.

172. 2020/1291 din 
09.09.2020 (JO L 
302/17 din 
16.09.2020)

Un articol (denumit „cutie de conexiuni”) de 
forma unei cutii goale dreptunghiulare, din 
plastic, cu dimensiunile de aproximativ 60 × 190 
× 170 mm. Articolul este conceput pentru a fi 
utilizat ca o cutie cu module electronice de 
comandă pentru diferite vehicule sau mașini, în 
vederea protejării fizice a contactelor electronice 
împotriva murdăriei și a umezelii. A se vedea 
imaginea (*).

3926 90 97 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii 
combinate, precum și pe baza textului codurilor 
NC 3926, 3926 90 și 3926 90 97. Clasificarea la 
poziția 8536 ca „aparatură pentru comutarea, 
tăierea, protecția, branșarea, racordarea sau 
conectarea circuitelor electrice” este exclusă, 
deoarece articolul în cauză este doar o carcasă și 
nu conține conectori sau contacte, nefiind 
prevăzută cu niciun dispozitiv în acest sens [a se 
vedea, de asemenea, notele explicative ale 
Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 
8536, partea (III) punctul (C)]. Articolul nu este 
considerat ca făcând parte dintr-o mașină în 
sensul notei 2 litera (b) de la secțiunea XVI, 
deoarece prezența sa nu este necesară pentru 
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funcționarea conectorului, contactului sau 
dispozitivului prevăzut în acest sens, ci doar îi 
îmbunătățește modul de funcționare. Clasificarea 
la poziția 8538 ca parte destinată exclusiv sau în 
principal aparatului de la poziția 8536 este așadar 
exclusă. Produsul nu este considerat a fi un fiting 
de izolare pentru aparatele electrice de la poziția 
8547 pentru că nu este proiectat special pentru 
izolarea, ci pentru protecția conexiunilor electrice 
[a se vedea, de asemenea, notele explicative ale 
Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 
8547, partea (A)]. Prin urmare, articolul trebuie 
clasificat în funcție de materialul din care este 
constituit (plastic), la codul NC 3926 90 97 în 
categoria „alte articole din materiale plastice”.

173. 542/90 din 1.3.1990 
(JO L 56, 3.3.1990, p. 
5)

2 Cauciuc  cloropren  (clorbutadienă)  sub  formele
descrise în nota 3 litera (b) din capitolul 40, care
conţine  cantităţi  foarte  mici  de  talc.  Acest  din
urmă produs se adaugă la suprafaţă ca agent
antiaderent.

4002 49 00 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 5
litera (b) punctul 1 din capitolul 40, precum şi cu
textele codurilor NC 4002 şi 40024900.

174. 1703/2000 din 
31.7.2000 (JO L 195, 
1.8.2000, p. 22)

2 Materiale sintetice compuse din bloc-copolimeri
de  etilen  stiren/propilen-stiren  sau  de  etilen
stiren/butilen-stiren cu grad scăzut de nesaturare
(indicele de iod cuprins între 4 şi 7). 

4002 99 90 Clasificarea este conformă cu regulile generale 1
şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu
nota 4 (a) din capitolul 40 şi cu textul codurilor NC
4002, 400299 şi 40029990. Aceşti polimeri în bloc
corespund  tuturor  criteriilor  de  la  nota  4  (a)  din
capitolul 40 şi sunt clasificaţi drept cauciuc sintetic
de la poziţia 4002.
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175. 896/2011 din 2.9.2011
(JO L 231, 8.9.2011, 
p. 7)

Benzi  retroreflectorizante  pentru  aplicarea  pe
îmbrăcăminte  şi  uniforme  de  securitate  cu
ajutorul unui termoadeziv.

Produsul are o grosime de 140-155 μm (exclusiv
folia protectoare din hârtie) şi este compus din
următoarele straturi:

-  60-70  μm  de  microbile  din  sticlă  cu  reflexie
metalică  pe  una  dintre  părţi,  asamblate  cu  un
elastomer  poli(butadienă-co-acrilonitril)
(grosimea elastomerului este de 15-20 μm),

- 80-85 μm de poliester termoadeziv şi

-  o  folie  protectoare  din  hârtie  care  trebuie
îndepărtată înainte de utilizare.

Produsul  se  prezintă  sub  formă  de  benzi
individuale sau în role. 

4008 21 90 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  (b)  şi  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii  combinate,  a  notelor  1  şi  9  la
capitolul 40 şi pe baza textului codurilor NC 4008,
400821 şi 40082190.

Produsul  este  format  din  diferite  straturi  de
elemente  componente  şi,  prin  urmare,  trebuie
clasificat conform materialelor componente care îi
conferă caracterul esenţial.

Rolul  microbilelor  este  important  în  procesul
retroreflectorizant, dar este exclusă o clasificare la
poziţia 7018 ca microsfere din sticlă deoarece este
predominant  rolul  elastomerului,  de  asamblare  a
microbilelor din sticlă.

Deşi  stratul  de poliester  este cel  mai  gros strat,
este exclusă o clasificare la poziţia 3920 ca folie
din  materiale  plastice  nealveolare,  deoarece
elastomerul,  în  care  sunt  încorporate  microbilele
de  sticlă,  este  elementul  esenţial  care  conferă
coeziune  microbilelor  de  sticlă  şi,  în  consecinţă,
conferă produsului proprietăţi retroreflectorizante.

Deoarece  elastomerul  îi  conferă  produsului
caracterul  esenţial,  acesta  trebuie  clasificat,  în
conformitate  cu  regula  generală  3  (b),  la  poziţia
4008  în  categoria  plăci,  foi,  benzi  din  cauciuc
vulcanizat nedurificat.

176. 442/2000 din 
25.2.2000 (JO L 54, 

1 Şenile  de  antrenament  din  cauciuc  vulcanizat, 4016 99 91 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3b  şi  6  de interpretare  a
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26.2.2000, p. 33) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

întărite cu traverse metalice şi cu fire de oţel.

Şenilele sunt folosite, de exemplu, la maşinile şi
utilajele  de  şantier,  la  vehiculele  concepute
pentru amenajarea şi întreţinerea pistelor de ski
sau la maşinile agricole.

Părţile metalice servesc numai la întărirea şi la
ghidajul şenilei de antrenament.

A se vedea ilustraţia A

INITIAL:

(Reg. 442/2000)

4016 99 82

Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  1  a)  din
secţiunea  XVI,  cu  nota  2a)  din  secţiunea  XVII,
precum şi cu textul codurilor NC 4016, 401699 şi
40169982. Firele de oţel şi traversele metalice nu
sunt legate între ele şi sunt învelite în întregime în
cauciuc  vulcanizat.  Părţile  metalice  nu constituie
şenile de antrenament autonome

177. 400/2012 din 7.5.2012
(JO L 124, 11.5.2012, 
p. 13)

Un  articol  având  forma  unui  elefant  stilizat
aproape pătrat,  cu dimensiunile  de aproximativ
32 × 48 ×  24 cm,  constând din  două jumătăţi
fabricate  din  plastic  rigid,  turnat.  Articolul  are
patru  roţi  şi  o  curea de umăr detaşabilă,  care
poate  fi  utilizată  şi  pentru  deplasarea acestuia
prin tragere.

Cele două jumătăţi sunt  unite prin balamale în
partea de jos, pe toată lungimea lor, precum şi
prin două clape de închidere de siguranţă situate

4202 12 50 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate, pe baza notei 1 litera (d) de la capitolul
95 şi pe baza textului codurilor NC 4202, 420212
şi 42021250.

Articolul  are caracteristicile obiective ale valizelor
de la poziţia 4202, de exemplu: materialul plastic
rigid  turnat,  balamalele,  sistemul  de  închidere,
curelele, separatorul şi buzunarele, roţile, precum
şi  faptul  că  are  formă  de  container  şi  poate  fi
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lateral  în  poziţie  opusă,  care  împiedică
deschiderea  completă  şi  imediată  a  articolului.
Atunci  când  articolul  este  deschis,  balamalele
permit dispunerea celor două jumătăţi una lângă
alta în plan orizontal.

Una din jumătăţile articolului  este prevăzută cu
două  benzi  textile  care  formează  un  ×  atunci
când sunt unite printr-o agrafă. Această jumătate
conţine,  de  asemenea,  un  mic  buzunar  textil
plat,  fixat  în  interior.  Cealaltă  jumătate  a
articolului  este  prevăzută  cu  un  separator  din
material  textil,  care  conţine  un  buzunar  plat,
închis  cu  fermoar.  Separatorul  este  fixat  pe
latura articolului pe care se găsesc balamalele şi
se  poate  ataşa  de  latura  opusă  a  aceleiaşi
jumătăţi.

(valiză)

(A se vedea fotografiile nr. 660 A şi 660 B)

utilizat  ca  un  container  care  se  deschide  ca  o
valiză  cu  balamale,  tipică.  Aceste  caracteristici
indică faptul că articolul trebuie considerat ca fiind
o valiză  şi  nu  o  jucărie  cu  roţi.  Prin  urmare,  se
exclude  clasificarea  ca  jucărie  cu  roţi,  similară
automobilelor cu pedale de la poziţia 9503.

În  consecinţă,  articolul  trebuie  clasificat  la  codul
NC 42021250, ca valiză din material plastic turnat.
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178. 2017/1234 din 
03.07.2017 (JO 
177/29 din 
08.07.2017)

Un  produs  compozit  alcătuit  din  următoarele
componente: — o coloana verticală de aluminiu
cu  înălțimea  de  aproximativ  95  cm,  având  la
bază un ax cu câte o roată de plastic montată la
fiecare capăt al axului; — o planșă de aluminiu

4202 12 50 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii combinate și a textului codurilor NC
4202, 4202 12 și  4202 12 50.  Produsul  este un
articol  compozit.  Funcția  sa  principală  este,  în
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orizontală,  rabatabilă,  pe  care  se poate  sta  în
picioare și care are montată la capăt o roată de
plastic  pe  care  este  fixat  un  mecanism  de
frânare; — o valiză cu suprafața exterioară din
material plastic turnat, care măsoară aproximativ
55 cm × 30 cm × 20 cm și este fixată pe coloana
verticală  prin  cleme  care  pot  fi  desfăcute.
Produsul  este  conceput  pentru  a  fi  utilizat  de
orice  persoană  cu  vârsta  de  minimum  8  ani.
Funcția  sa  de  mijloc  de  transport  al  bunurilor
poate  fi  combinată  cu  funcția  sa  de  trotinetă;
produsul poate fi, de asemenea, tras sau împins
pentru  a  transporta  valiza  pe roți,  atunci  când
planșa  orizontală  este  ridicată.  A  se  vedea
imaginile articolului(*).

esență, transportul de bunuri în valiză. Acest lucru
poate fi realizat fie de către o persoană care stă în
picioare  pe  planșa  orizontală  și  propulsează
produsul  (cu  planșa  rabatată),  fie  de  către  o
persoană care trage sau împinge produsul ca pe o
valiză  cu  role  (troler)  convențională,  (cu  planșa
ridicată).  Componentele  trotinetei  (cele  care  nu
sunt părți ale valizelor cu role standard, și anume
planșa  orizontală  rabatabilă  cu  roată  de  plastic
dotată  cu  mecanism de  frânare)  au  un  caracter
secundar  și  facilitează  transportul  bunurilor
conținute  în  valiză.  Prin  urmare,  valiza  este cea
care îi conferă produsului caracterul său esențial.
Clasificarea la poziția 8716, ca „Alte vehicule” sau
la poziția 9503, ca „Trotinetă” este deci exclusă. În
consecință,  produsul  trebuie  să  fie  clasificat  la
codul  NC  4202  12  50,  ca  „Valiză  cu  suprafață
exterioară din material plastic turnat”.
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179. 324/2007 din 
23.3.2007 (JO L 85, 
27.3.2007, p. 5)

1 Trei  articole  grupate  pentru  vânzarea  cu
amănuntul, cuprinzând:

a. o geantă din material plastic transparent,
cu mâner din material textil şi închizătoare tip
"velcro";

b.  o  carte  pentru  copii  protejată  de  o  copertă
cartonată, conţinând 16 pagini, toate ilustrate cu
imagini colorate şi prezentând o poveste;

c.  o  păpuşă  reprezentând  o  fiinţă  umană,
îmbrăcată  cu  o  costumaţie  care  corespunde
poveştii  istorisite  în  carte.  Păpuşa  este
independentă de carte şi, prin urmare, utilizarea
acesteia pentru joacă nu implică folosirea cărţii.

4202 22 10

4901 99 00

9503 00 21

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile  regulilor  generale  1  şi  6  de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate.
Aceste trei articole nu pot fi considerate drept
"seturi  condiţionate  pentru  vânzarea  cu
amănuntul" în sensul  regulii  generale 3 litera
(b),  întrucât  acestea,  luate  împreună,  nu
corespund  unei  nevoi  specifice  şi  nu  sunt
destinate desfăşurării unei anumite activităţi.

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
textul codurilor NC 4202, 420222 şi 42022210.
Nota 1 litera (d) la capitolul 95 exclude genţile
sport  sau alte  articole destinate  transportului
de obiecte clasificate la poziţiile 4202, 4303 sau
4304.

180. 2351/2015 din 
14.12.2015 (JO L 331,
17.12.2015, p. 3-6)

Un set de grădinărit prezentat într-un ambalaj
din material plastic, compus din următoarele 
articole:

(a)o geantă, confecționată din material textil 
țesut, cu o suprafață exterioară din materiale 
textile cu 1 buzunar interior mare și 4 
buzunare exterioare mai mici;

(b) o pereche de mănuși în principal din material 
textil țesut, acoperite cu o peliculă subțire din 
material plastic alveolar pe partea cu palma;

(c) o pereche de foarfece de grădinar din metal 

4202 22 90

6216 00 00

Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii 
combinate (RGI).

Articolele nu pot fi considerate drept mărfuri 
prezentate în seturi condiționate pentru 
vânzarea cu amănuntul în sensul regulii 
generale 3 litera (b), deoarece nu toate sunt 
prezentate împreună pentru a răspunde unei 
nevoi specifice sau pentru desfășurarea unei 
activități specifice.

Geanta nu este utilizată pentru grădinărit, ci 
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obișnuit;

(d) un hârleț de grădinărit din metal;

(e) 12 batoane de plastic pentru marcat;

(f) un creion cu mină de grafit

Articolele din set sunt ambalate individual, în 
ambalaje protectoare din material plastic.

Materialul țesut al genții are același model (case,
flori, copaci) ca acela al mănușilor.

A se vedea imaginea   (  1  )  .

8201 50 00

8201 10 00

3926 90 97

9609 10 10

pentru a conține alte articole. Aceasta poate fi 
utilizată, de asemenea, independent de 
activitățile de grădinărit.

Creionul nu este un instrument de grădinărit și 
poate fi utilizat și în alte condiții.

În cazul în care unul sau mai multe dintre 
articolele unui „set” nu răspund acelorași 
nevoi specifice sau nu sunt concepute pentru 
efectuarea aceleiași activități specifice, fiecare 
articol trebuie clasificat separat [a se vedea, de
asemenea, liniile directoare privind clasificarea
în Nomenclatura combinată a mărfurilor 
prezentate în seturi condiționate pentru 
vânzarea cu amănuntul, partea B (II)   (  2  )  ].

Articolele individuale, astfel cum se 
menționează la descrierea mărfurilor, se 
clasifică după cum urmează:

(a) Clasificarea se stabilește în conformitate cu
textul codurilor NC 4202, 4202 22 și 4202 22 90.

Aceasta trebuie clasificată drept geantă cu 
suprafața exterioară din material textil, la codul
NC 4202 22 90.
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(  1  )    Imaginea are un caracter strict informativ.

181. 56/2009 din 21.1.2009
(JO L 19, 23.1.2009, 
p. 3)

Sacoşă realizată dintr-un material ţesut din benzi
de  polipropilenă  de  cel  mult  5  mm lăţime,  de
formă  paralelipipedică,  măsurând  aproximativ
54,5  cm ×  74  cm ×  25  cm,  cu  două  mânere
solide  realizate din acelaşi  material,  cusute pe
cele două părţi lungi ale sacoşei, ajungând până
sub fundul sacoşei.

Sacoşa este acoperită în mod vizibil, pe ambele
părţi,  cu  material  plastic,  nu  este
compartimentată în interior  şi  se poate închide
cu  un  fermoar  situat  deasupra.  Marginile  sunt
întărite cu o bandă aplicată.

(articol similar unei sacoşe pentru cumpărături)

(A se vedea fotografia nr. 649)

4202 92 19 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  combinate,  cu  nota  2(m)  la
capitolul 39, cu nota complementară 1 la capitolul
42  şi  cu  textul  codurilor  NC  4202,  420292  şi
42029219.

Datorită  formei  sale  paralelipipedice  specifice
sacoşelor pentru cumpărături şi mânerelor întărite,
situate în aşa fel încât să poată fi purtate în mână
de cumpărător, şi ca urmare a faptului că învelişul
de  plastic,  închiderea  prin  fermoar,  marginile
întărite  şi  mânerele  solide  (care  continuă  de-a
lungul părţilor laterale ale sacoşei pentru a-i mări
rezistenţa) permit o folosinţă îndelungată, sacoşa
deţine  caracteristicile  obiective  ale  unui  "articol
similar unei sacoşe pentru cumpărături".

Articolele similare unei sacoşe pentru cumpărături
sunt  cuprinse  la  poziţia  4202  (a  se  vedea,  de
asemenea, nota explicativă la Sistemul armonizat
aferent  poziţiei  4202  primul  paragraf,  care
menţionează  explicit  că  această poziţie  cuprinde
numai  articolele  menţionate  în  mod  specific  şi
articolele similare.)

Datorită  caracteristicilor  menţionate  mai  sus,
articolul  în  cauză nu este  unul  folosit  în  general
pentru  ambalarea  sau  transportul  oricărui  tip  de
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produse;  prin  urmare,  clasificarea  sa  la  poziţia
3923 este exclusă în temeiul notei 2(m) la capitolul
39 [a se vedea, de asemenea, notele explicative la
Sistemul  armonizat  aferente  poziţiei  3923  primul
paragraf litera (a) şi al doilea paragraf].

Având  în  vedere  că  suprafaţa  exterioară  a
articolului este acoperită în mod vizibil cu material
plastic,  el  trebuie  clasificat  drept  un  articol  cu
suprafaţa  exterioară  din  material  plastic  (a  se
vedea nota complementară 1 la capitolul 42).

În  consecinţă,  articolul  se  clasifică  la  codul  NC
42029219

182. 1228/2013 din 
28.11.2013 (JO L 322,
03.12.2013, p. 6-7)

Articolul este o cutie dreptunghiulară din carton
solid  cu  o  suprafaţă  exterioară  din  folii  din
material  plastic care nu depăşesc jumătate din
grosimea totală.

Cutia  este  construită  ca o  casetă  care  are  un
singur sertar care poate fi tras afară din cutie şi
este  conceput  astfel  încât  să  prezinte  o  sticlă
atunci când cutia este deschisă.

Sertarul este conceput pentru a conţine o sticlă

4202 92 19 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate, precum şi pe baza notei 2 (h) privind
Capitolul  48  şi  a  textului  codurilor  NC  4202,
420292 şi 42029219.

Clasificarea la poziţia 4819 ca o cutie din carton
este  exclusă,  deoarece  articolul  nu  este  doar  o
simplă cutie din carton de la poziţia respectivă, ci,
având  în  vedere  modul  în  care  este  conceput,
soliditatea sa, foliile din material plastic şi structura
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de  vin  de  dimensiuni  specifice.  În  interiorul
sertarului, un buton de formă circulară este fixat
pe un perete şi o structură în formă de inel este
fixată pe peretele  opus.  Structura  în  formă de
inel  este  concepută  pentru  a  conţine  partea
superioară  a  unei  sticle,  iar  butonul  în  formă
circulară pentru a se integra în partea goală a
fundului sticlei.

În  plus,  în  interiorul  sertarului,  un  buzunar  din
carton destinat să conţină un prospect este fixat
pe peretele lateral.

Fotografia  este  prezentată  numai  cu  titlu
informativ.

sa internă concepută pentru a conţine o sticlă de
dimensiuni specifice, este recognoscibil ca o cutie
pentru sticle din carton şi folii din material plastic,
reglementată  de  a  doua  parte  a  textului  de  la
poziţia 4202.

În  consecinţă,  articolul  trebuie  clasificat  la  codul
NC 42029219 ca o cutie pentru "sticle". 
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183. 3471/89 din 
17.11.1989 (JO L 337,
21.11.1989, p. 8)

Rucsac din fibre sintetice (100 %) de care este
cusut  un articol  de îmbrăcăminte  uşor  dintr-un
material  de tip hanorac care poate fi  pliat  într-
unul din cele trei compartimente ale rucsacului. 

4202 92 91 Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1,3 (b) şi 6
de interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate  şi  cu
textele codurilor NC 4202 şi 42029291. Articolul nu
poate fi inclus în capitolul 62 datorită faptului că nu
este  folosit  decât  ocazional  ca  articol  de
îmbrăcăminte

184. 2855/2000 din 
27.12.2000 (JO L 332,
28.12.2000, p. 41) 
modificat prin Reg. 

1 Casete  de  toaletă  distribuite  de companiile  de
transport aerian pasagerilor (în timpul călătoriei
sau  la  destinaţie,  în  cazul  în  care  bagajele
acestora  nu  sunt  disponibile),  constând  într-un

4202 92 91 Clasificarea  este  determinată  prin  aplicarea
regulilor  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate, precum şi prin textul
codurilor  NC  respective.  Articolele  nu
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705/2005 + 1179/2009 săculeţ  dreptunghiular  cu  dimensiunile
aproximative de 25 × 16 × 12 cm, din ţesătură
căptuşită  cu  material  plastic,  conţinând  în
cantităţi mici produse destinate folosirii de scurtă
durată precum:

— 1 flacon (40 ml) de săpun lichid;

— 1 flacon (40 ml) de loţiune de corp;

— 1 flacon (40 ml) de apă de colonie;

— 1 aparat de ras de unică folosinţă cu cremă
de ras şi cremă după ras, în acelaşi etui

— 1 periuţă de dinţi;

— 1 tub de pastă de dinţi;

— 1 burete pentru încălţăminte

— 1 trusă de croitorie;

— 3 pile de unghii din carton;

— 1 pieptene din material plastic;

— 10 batiste din vată de celuloză

— 1 perie de haine;

— 1 încălţător din material plastic;

3401 20 90

3304 99 00

3303 00 90

9605 00 00

9603 21 00

3306 10 00

3405 10 00

9605 00 00

6805 20 00

9615 11 00

4818 20 10

9603 90 91

alcătuiesc  un  set  de  voiaj  pentru  toaleta
personală în sensul poziţiei 9605, nici un set în
sensul regulii generale 3b (clasificare separată
a fiecărui articol).
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—  1 pereche  de şosete  fără  căpută  din  tricot
(100 % bumbac);

—  1 mănuşă de toaletă  din  material  tip  eponj
(100 % bumbac);

—  1 pijama unisex din tricot,  alcătuită  dintr-un
tricou cu mâneci scurte (50 % poliamidă, 50 %
acril) şi
dintr-un pantalon scurt (100 % acril).

3926 90 97

6115 95 00

6302 60 00

6109 90 20

6104 63 00

INITIAL:

(Reg. 
2855/2000)

4202 92 91
3401 20 90
3304 99 00
3303 00 90
9605 00 00
9603 21 00
3306 10 00
3405 10 00
9605 00 00
6805 20 00
9615 11 00
4818 20 10
9603 90 91
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3926 90 99
6115 92 00
6302 60 00
6109 90 30
6104 63 90

(Reg.705/2005)

art. de la 1 la 17:
nemodificate
ultimul articol: 
6104 63 00, 
   (Reg.   
1179/2009)
art. 1-13: 
nemodificate
art. 14, 15:
3926 90 97
61159500
art. 16 
nemodificat
art. 17, 18:
6109 90 20
61046300

185. 2318/2015 din 
8.12.2015 (JO L 328, 
12.12.2015, p. 57-59)

Un articol (așa-numit „manșon pentru 
smartphone”) compus în principal din materiale 
textile. El constă dintr-un toc pentru telefoane 
mobile, cu o centură elastică care servește la 
fixarea articolului pe braț.

Fața interioară a tocului prezintă o deschidere de
tip fantă, prin care se poate introduce un telefon 
mobil. Pe fața exterioară a articolului se găsește 

4202 92 98 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii 
combinate, a notei 1(l) la secțiunea XI, a notei 
complementare 1 la capitolul 42 și pe baza textului
codurilor NC 4202, 4202 92 și 4202 92 98.

Articolul este conceput pentru a conține un obiect 
specific (telefon mobil, smartphone). Prin urmare, 
el are caracteristicile obiective ale unui toc similar 
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un panou transparent, de formă dreptunghiulară,
fabricat din foaie de material plastic. Panoul 
transparent este încadrat de o folie din material 
plastic alveolar, care acoperă și fața exterioară a
capătului scurt al centurii. Fața interioară a 
articolului și centura fixă sunt alcătuite dintr-un 
material textil cauciucat (straturi exterioare din 
material textil, cu un strat de cauciuc alveolar 
între ele). Pe centură este atașată o fâșie de tip 
„velcro”, care trece prin două orificii situate la 
capătul scurt și poate fi astfel ajustată în funcție 
de grosimea brațului purtătorului.

(A se vedea imaginile A și B)   (  1  )  

 

Imaginea A                    Imaginea B

(  1  )    Imaginile au caracter pur informativ.

tocurilor specificate în textul poziției 4202 (a se 
vedea, de asemenea, Notele explicative la 
Sistemul armonizat aferente poziției 4202).

În consecință, este exclusă clasificarea la poziția 
6307, ca „Alte articole textile confecționate”.

Articolul trebuie clasificat, prin urmare, la codul NC
4202 92 98, ca „Tocuri cu suprafața exterioară din
materiale textile”.

186. 781/2006 din 
24.5.2006 (JO L 137, 
25.5.2006, p. 15)

Solid paperboard box with separate lid (without
hinges or fasteners),  both components with an
outer surface of  paper.  The box measures 5,5
cm (length)  × 4,5 cm (width)  × 3 cm (height).

4202 99 00
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There is  a decorative textile  ribbon on the lid.
There  is  a  1  cm  thick  removable  synthetic
sponge  fitted  in  the  box.  The  sponge  is  of
cellular  plastic,  the  upper  surface  of  which  is
covered with a layer of textile material covered
with  textile  flock  imitation  pile.  In  the  centre,
there is a semi-circular incision, cut right through
the sponge, which is designed to hold an article
of jewellery, e.g. a ring. (jewellery box)

Varianta RO nu a fost publicată

187. 2518/98 din 
23.11.1998 (JO L 315,
25.11.1998, p. 3) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

1 Articol  (agendă),  ale  cărei  dimensiuni  sunt  de
aproximativ 10,5 cm lăţime, 14 cm lungime şi 4
cm grosime.

Coperta  articolului  este  din  piele.  Agenda
conţine următoarele elemente:

-  o  bandă  din  piele  cu  o  capsă  care  asigură
închidere;

- o bandă din piele pentru fixarea unui stilou;

- trei buzunare pentru hârtie;

- patru buzunare pentru cărţi de credit;

- un buzunar pliabil, din plastic transparent;

- un buzunar prevăzut cu fermoar.

Coperta  este  concepută  pentru  o  utilizare

4205 00 90

INITIAL:

(Reg. 2518/98)

4205 00 00 

Clasificarea este conformă dispoziţiile cuprinse în
regulile generale 1 şi 3 litera (b) de interpretare a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codului NC 42050000. Coperta din piele îi conferă
articolului caracteristica definitorie. 

126



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
 /

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC

MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

repetată.

Coperta este prevăzută cu un mecanism cu inele
destinat  fixării  paginilor  interioare  detaşabile.
Paginile conţin:

-  un  calendar  care  indică  zilele,  săptămânile,
lunile şi anii;

- un repertoar telefonic;

- opt buzunare din material plastic pentru cărţi de
credit;

- foi de separaţie din carton. 

188. 2087/92 din 22.7.1992
(JO L 208, 24.7.1992, 
p. 24)

2 Grinzi de stejar, în mare parte fisurate, având o
lungime între 225 şi 260 cm, o lăţime între 26 şi
28 cm şi o grosime între 15 şi 17 cm, tăiate cu
ferăstrăul pe toate feţele,  neimpregnate şi  fără
găuri. Forma şi dimensiunile corespund celor din
fişa  nr.  836  a  Uniunii  Internaţionale  a  Căilor
Ferate (UIC).

4406 10 00 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 4406 şi 44061000. 

189. 442/91 din 25.2.1991 
(JO L 52, 27.2.1991, 
p. 11) modificat prin 
Reg. 936/1999

1 Butuci  rotunzi  de  conifere,  fasonaţi  pe  toată
lungimea  pentru  egalizarea  diametrului,  tăiaţi
transversal, ascuţiţi la una dintre extremităţi, de
tipul  celor  folosiţi  la  amenajarea  grădinilor,  la
realizarea împrejmuirilor  de grădină,  a  spaţiilor
închise, a paravanelor, etc. 

4407 10 98

INITIAL:

Reg.442/91

4407 10 99

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate  şi  cu
textele  codurilor  NC 4407,  440710  şi  44071099.
Articolul nu poate fi clasificat la poziţiile: 4403 sau
4404,  deoarece  a  fost  supus  şlefuirii;  4409,
deoarece  nu  a  fost  profilat;  4421,  deoarece  nu
este prelucrat suficient.
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190. 1509/97 din 30.7.1997
(JO L 204, 31.7.1997, 
p. 8) modificat prin 
Reg. 705/2005 + 
1179/2009

1 Feţe pentru uşi, din panouri de fibre cu o masă
volumică de peste 0,8 g/cm3, care au profilul şi
stilul uşilor interioare tradiţionale. Aceste feţe de
uşi sunt integrate în uşile interioare. 

4411 92 90

INITIAL:

Reg.1509/97

4411 19 00

Reg.705/2005

4411 19 90

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 4411, 441119 şi 44111900.

191. 1199/2005 din 
22.7.2005 (JO L 195, 
27.7.2005, p. 3) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

1 Panou pentru acoperirea solului constituit astfel:

- suprafaţa este o imagine fotografică a lemnului
pe un suport din hârtie, imitând un panou pentru
parchet, acoperită cu răşină de melamină;

- miezul este constituit dintr-un panou de fibre de
lemn  cu  o  densitate  mai  mare  de  0,8  g/cm3,
asamblat prin îmbinare cu lambă şi uluc şi nituit
("lock system");

- baza este constituită dintr-o hârtie impregnată.

(A se vedea imaginea A)

4411 92 90

INITIAL:

Reg.11992005

4411 19 90

Clasificarea  este  în  conformitate  cu  dispoziţiile
cuprinse în regulile generale 1, 3 litera (b) şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul codurilor NC 4411, 441119 şi 44111990.
Suprafaţa care are doar o funcţie decorativă,  nu
conferă produsului caracterul său esenţial. Miezul
din panou de fibre îi conferă produsului caracterul
său  esenţial.  A  se  vedea  de  asemenea  notele
explicative  din  sistemul  Armonizat  referitoare  la
poziţia 4411.  Produsul  este exclus de la poziţiile
4412  şi  4418,  deoarece  suprafaţa  nu  este  din
lemn.
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192. 3829/86 din 
15.12.1986 (JO L 356,
17.12.1986, p. 5) 
modificat prin Reg. 
2080/91

Panel  cu  o  lungime de 1981-2400 milimetri,  o
lăţime  de  762-1220  milimetri  şi  o  grosime  de
aproximativ 44 milimetri, care este alcătuit dintr-
un miez de material lemnos cuprins între două
foi de placaj, cu trei straturi fiecare, acest panel
având  cele  două  margini  lungi  (eventual
furniruite) şi, după caz, o singură margine scurtă
sau ambele  margini  scurte (eventual  furniruite,
de asemenea) alcătuite în special dintr-o singură
piesă din lemn denumită "şipcă",  fără ca acest
panel să fi fost supus altor prelucrări

4412

INITIAL:

Reg.3829/86

4415

193. 1128/2012 din 
26.11.2012 (JO L 331,
1.12.2012, p. 15)

Un  panou  (denumit  "placaj  hidrofug")  compus
din treisprezece foi de lemn lipite între ele cu un
clei  rezistent  la  apă  în  fierbere.  Foile  sunt
dispuse  astfel  încât  fibrele  din  straturile
succesive să formeze un unghi.

Foile interioare au o grosime mai mică de 2 mm.
Cele două foi exterioare au o grosime mai mică
de 1 mm şi sunt din lemn de plop acoperit cu un
strat de polimer pentru izolare.

4412 32 10 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale 1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate,  precum  şi  pe  baza  textului  codurilor
NC 4412, 441232 şi 44123210.

Clasificarea la poziţia 4413 ca lemn densificat este
exclusă  deoarece  panoul  nu  a  fost  supus  unui
tratament  chimic  sau  fizic  pentru  creşterea
densităţii  sau  a  durităţii  şi  pentru  îmbunătăţirea
rezistenţei  la  efectele  mecanice,  chimice  sau
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Densitatea panoului este de 0,5 g/cm3.

Panoul  este  utilizat  în  construcţii,  de  exemplu,
pentru fabricarea cofrajelor pentru beton. 

electrice  (a  se  vedea  de  asemenea  notele
explicative la SA aferente poziţiei 4413).

Panoul  este  considerat  un  placaj  deoarece  este
compus din mai multe foi de lemn lipite împreună
şi dispuse unele peste altele astfel încât fibrele din
straturile  succesive  să  formeze  un  unghi  (a  se
vedea  de  asemenea  notele  explicative  la  SA
aferente poziţiei 4412, punctul (1)).

În consecinţă, panoul trebuie clasificat la codul NC
44123210 ca altele, cu cel puţin o faţă exterioară
din lemn, altul decât de conifere.

194. 309/2010 din 9.4.2010
(JO L 94, 15.4.2010, 
p. 25)

Un panou tristratificat din lemn de brad, având
dimensiunile totale de 1000 × 500 × 27 mm.

Straturile exterioare au grosimea de 8,5 mm şi
sunt alcătuite din bucăţi de lemn lipite pe cant,
dispuse în paralel.

Stratul  central,  plasat  perpendicular  pe  fibra
straturilor exterioare, are grosimea de 10 mm şi
este  alcătuit  din  bucăţi  de  lemn  (blocuri/şipci)
lipite pe cant, dispuse în paralel.

Straturile  exterioare şi  marginile  sunt  acoperite
cu un strat de răşină.

A se vedea imaginea

4412 94 90 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  şi  pe  baza  textului  codurilor
NC 4412, 441294 şi 44129490.

Se exclude clasificarea la poziţia 4418, ca lucrări
de tâmplărie,  mai  exact  cofraje  pentru betonare,
deoarece, în afară de stratul  de răşină, produsul
nu prezintă nicio altă caracteristică care să permită
clasificarea  acestuia  ca  produs  conceput  pentru
utilizarea în domeniul construcţiilor. A se vedea, de
asemenea,  notele  explicative  la  Sistemul
Armonizat  referitoare  la  poziţia  4418  [în  special
alineatul  (3)  ultimul  paragraf].  Prin  urmare,
utilizarea preconizată pentru cofraje de construcţii
nu constituie o caracteristică inerentă a produsului.
În consecinţă, produsul nu prezintă caracteristicile
şi  proprietăţile  obiective  pentru  a  fi  clasificat  la
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poziţia 4418.

Având în vedere caracteristicile acestuia, produsul
trebuie  clasificat  la  codul  NC  44129490,  altele
(având la mijloc plăcuţe,  şipci  sau lamele)  [a se
vedea şi notele explicative la Sistemul Armonizat
referitoare la poziţia 4412, alineatul (3)].

195. 1199/2005 din 
22.7.2005 (JO L 195, 
27.7.2005, p. 3) 
modificat prin Reg. 
1179/2009 + 441/2013

2 Panou pentru acoperirea solului compus din trei
straturi de lemn (cu o grosime totală de 7 mm).

Stratul superior este format din două rânduri de
lame de stejar cu o grosime de 0, 6 mm.

Stratul intermediar este format dintr-un panou de
fibre cu o densitate mare.

Stratul  inferior este din lemn de conifere (cu o
grosime de 0,6 mm).

Stratul  intermediar este asamblat prin îmbinare
cu lambă şi uluc şi nituit ("lock system").

(A se vedea imaginea B)

4412 99 40

INITIAL:

Reg.1199/2005

4412  29 80

Reg.1179/2009

4412  99 70

Clasificarea  este  în  conformitat  cu  dispoziţiile
cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 4412, 4412 99 şi 4412 99 40.

Stratul superior al produsului este o foaie fină de
placaj  în  sensul  notelor  explicative  din  Sistemul
Armonizat referitoare la poziţia 4412 şi al notelor
explicative  din  Nomenclatura  Combinată
referitoare la poziţia 4412.
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196. 2017/1983 din 
27.10.2017 (JO L 
287/1 din 04.11.2017)

Un articol sub forma unei plăci neprelucrate cu
lățimea  de  aproximativ  125  cm,  grosimea  de
aproximativ 7,5 cm și lungimea de aproximativ 2
000  cm.  Această  placă  este  produsă  încleind
între ele straturi de furnir  de molid,  de pin sau
amestecuri de straturi din ambele tipuri de lemn.
Straturile  de  furnir  sunt  poziționate  în  așa  fel
încât direcția fibrelor de lemn să fie aceeași în
toate  straturile.  Unele  straturi  pot  fi,  de
asemenea,  poziționate  perpendicular.  Straturile
individuale sunt lipite unul de altul cu un adeziv
fenol-formaldehidic  în cursul unei operațiuni  de
presare  la  temperaturi  înalte.  Marginile  și
capetele  suprafeței  sunt  acoperite  cu  ceară.
Straturile de furnir din lemn folosite la fabricarea
articolului au o grosime inițială de 2,8-3,2 mm și
o densitate de 445 kg/m3 (furnirul de molid) și de
500 kg/m3 (furnirul de pin).  În urma procesului
de  presare  (la  o  presiune  de  2,8  N/mm2),
straturile presate individuale din produsul final au
o  grosime  de  aproximativ  2,75  mm,  iar
densitatea produsului  final  este de obicei  între

4412 99 85 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  și  pe  baza  textului  codurilor
NC 4412,  4412 99 și  4412 99 85.  Articolul  este
lemn  stratificat  similar  conform  definiției  de  la
poziția  4412  [a  se  vedea,  de  asemenea,  notele
explicative  ale  Sistemului  armonizat  (NESA)
aferente  poziției  4412,  al  treilea  paragraf].
Clasificarea la poziția 4413 este exclusă, deoarece
articolul nu este conform cu definiția termenului de
„lemn  «densificat»”  din  nota  2  la  capitolul  44,
întrucât presiunea la care este supus îi  sporește
densitatea cu doar 24 %, iar suprafața articolului
rămâne flexibilă, după cum rezultă în mod evident
în urma examinării fizice a articolului. Clasificarea
la  poziția  4418  este  de  asemenea  exclusă,
deoarece articolul nu poate fi identificat ca produs
de tâmplărie, utilizat la construcția de clădiri,  sub
formă  de  mărfuri  asamblate  sau  ca  piese
neasamblate  recognoscibile  (a  se  vedea,  de
asemenea,  NESA  aferente  poziției  4418,  primul
paragraf).  Articolul  este de uz general  și  nu  are
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540  kg/m3  (furnirul  de  molid)  și  620  kg/m3
(furnirul de pin). A se vedea imaginea(*).

nicio  caracteristică  obiectivă  care  l-ar  face
recognoscibil  ca lucrări  de tâmplărie  și  piese de
dulgherie pentru construcții. În consecință, articolul
trebuie clasificat  la codul  NC 4412 99 85,  ca alt
lemn stratificat similar.

197. 1199/2005 din 
22.7.2005 (JO L 195, 
27.7.2005, p. 3) 
modificat prin Reg. 
1179/2009

3 Panou pentru acoperirea solului compus din trei
straturi de lemn masiv (cu o grosime totală de 14
mm).

Stratul superior este format din două rânduri de
lame de stejar cu o grosime de 3 mm.

Stratul  intermediar  şi  stratul  inferior  sunt  din
lemn de conifere.

Stratul  intermediar este asamblat prin îmbinare
cu lambă şi uluc şi nituit.

4418 72 00

INITIAL:

Reg.1199/2005

4418 30 91

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor  NC 4418,  441830  şi  44183091.  Stratul
superior al produsului nu este o foaie fină de placaj
în  sensul  notelor  explicative  din  Sistemul
Armonizat referitoare la poziţia 4412 şi al notelor
explicative  din  Nomenclatura  Combinată
referitoare la poziţia 4412

133



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
 /

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC

MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

(A se vedea imaginea C)

198. 810/83 din 5.4.1983 
(JO L 90, 8.4.1983, p. 
11) modificat prin Reg.
2080/91

5 Puşculiţă din lemn în formă de figurină stilizată
reprezentând  un  copil,  cu  o  înălţime  de
aproximativ  16  centimetri,  formată  dintr-un
recipient  cilindric  prevăzut  cu  o  fantă  pentru
introducerea monedelor şi, în partea superioară,
cu  o  baghetă  de  lemn  care  poate  fi  scoasă
pentru  a  permite  scoaterea  monedelor,  care
susţine  trei  bile  reprezentând  braţele  şi  capul,
care se poate mişca: 

4420 10

INITIAL:

Reg.810/83

4427

199. 1655/2005 din 
10.10.2005 (JO L 266,
11.10.2005, p. 50)

1 Articol  neasamblat  sub  forma  unei  sere  de
dimensiuni  reduse  denumite  "miniseră",  cu  o
dimensiune aproximativă de 50 cm lungime, 24
cm lăţime şi 25 cm înălţime.

Cadrul este din lemn, podeaua este sub forma
unei  grile  metalice,  iar  elementul  de  închidere
este din material plastic.

4421 90 98 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile generale 1, 2 a), 3 b) şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor  NC  4421,  442190  şi  44219098.
Caracterul  esenţial  al  produsului  este conferit  de
structură  (cadrul  din  lemn).  Datorită  dimensiunii
sale  foarte  reduse,  nu  poate  fi  considerat  o
construcţie prefabricată de la poziţia 9406
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Atunci când este asamblată, partea superioară a
"miniserei" se poate deschide.

(A se vedea imaginea A)

200. 774/2011 din 2.8.2011
(JO L 201, 4.8.2011, 
p. 6)

Un produs sub forma unui  set  ambalat  pentru
vânzarea  cu  amănuntul,  alcătuit  din:  -  un
recipient pătrat, din lemn, cu o scobitură pătrată
care  poate  să  ţină  o  lumânare  fără  niciun  alt
mijloc de fixare, precum o ţepuşă pentru fixarea
lumânărilor, şi

- o lumânare.

Lumânarea are o formă care permite instalarea
sa  fixă  şi  sigură  în  scobitura  recipientului  din
lemn. 

4421 90 98 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  (b)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  precum  şi  pe  baza
textului codurilor NC 4421, 442190 şi 44219098.

Articolele  îndeplinesc  criteriile  de  clasificare  ca
mărfuri prezentate în seturi.  Recipientul  din lemn
este  articolul  care  dă  setului  caracterul  său
esenţial.  Clasificarea  recipientului  din  lemn  la
poziţia  9405  este  exclusă,  deoarece  nu  este
identificabil în sine ca suport de lumânare. Întrucât
recipientul din lemn trebuie clasificat în funcţie de
materialul  constitutiv,  produsul  trebuie  inclus  la
codul NC 44219098, ca articol din lemn.
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201. 2020/1290 din 
09.09.2020 (JO L 
302/14 din 
16.09.2020)

Șipci din lemn, realizate din mai multe straturi de
furnir  de  fag  sau  de  mesteacăn,  cu  lungimea
cuprinsă  între  480  și  1  960  mm,  cu  lățimea
cuprinsă între 25 mm și 105 mm și cu grosimea
de aproximativ  10  mm.  Acestea  sunt  decojite,
stratificate,  asamblate  cu  adeziv  și  acoperite.
Șipcile  sunt  rotunjite  în părțile  laterale și  pot  fi
drepte sau curbate. Ele au o capacitate mare de
rezistență  la  sarcină  și  o  rezistență  mare  la
îndoire.  Șipcile  sunt  concepute  pentru  a  fi
asamblate  fără  transformări  suplimentare  în
cadre de paturi, fotolii sau canapele. A se vedea
imaginea (*).

4421 99 99 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1  și  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  precum  și  pe  baza  textului  codurilor
NC 4421, 4421 99 și 4421 99 99. Clasificarea la
poziția  9401  sau 9403  ca părți  de  mobilier  este
exclusă, în primul rând, deoarece nu este posibil
să  se  determine  dacă  șipcile  sunt  destinate
exclusiv/în  mod specific  să  fie  montate  în  cadre
pentru produsele de la poziția 9401 sau în cadre
pentru produsele de la poziția 9403. Capitolul 94
cuprinde  numai  părți  pentru  produsele  de  la
pozițiile  9401  și  9403,  atunci  când  sunt
identificabile  prin  forma  lor  sau  prin  alte
caracteristici specifice ca părți concepute exclusiv
sau  în  principal  pentru  un  articol  de  la  pozițiile
respective  [a  se  vedea,  de  asemenea,  notele
explicative la Sistemul armonizat (NESA) aferente
capitolului  94, Părți].  În al  doilea rând, șipcile nu
constituie părți  de paturi,  fotolii  sau canapele,  ci
sunt  concepute  pentru  a  fi  asamblate  în  cadre
pentru aceste produse,  practic  ele  sunt  părți  ale
somierelor de la poziția 9404. Potrivit notei 3 (B)
aferente  capitolului  94,  somierele  prezentate
separat  nu  trebuie  clasificate,  printre  altele,  la
pozițiile  9401  sau  9403,  ca  părți  ale  mărfurilor.
Întrucât poziția 9404 nu cuprinde „părți”, ci numai
produse complete, clasificarea la poziția respectivă
este,  de  asemenea,  exclusă.  Date  fiind
caracteristicile  lor  obiective  (dimensiuni  pereche,
margini  rotunjite,  tratament  de  suprafață,
capacitate  mare  de  rezistență  la  sarcină  și
rezistență  mare  la  îndoire),  șipcile  sunt
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recognoscibile drept părți ale cadrelor. Ele au fost
lucrate  astfel  încât  să  li  se  confere  caracterul
esențial al articolelor de la altă poziție (articole din
lemn stratificat) (a se vedea, de asemenea, NESA
aferente  poziției  4412,  al  doilea  paragraf).
Clasificarea  la  poziția  4412 drept  lemn stratificat
este,  prin  urmare,  exclusă.  În  consecință,  șipcile
trebuie clasificate în funcție de materialul din care
sunt  constituite,  la  codul  NC  4421  99  99,  în
categoria alte articole din lemn.

202. 198/2009 din 
10.3.2009 (JO L 70, 
14.3.2009, p. 6)

Articol  măsurând  aproximativ  4  m  ×  30  m,
compus din fire ţesute din material vegetal (alge
marine).

Bătătura este din două fire împletite răsucite din
material  vegetal  (alge  marine)  de  genul  celor
utilizate în principal pentru umplerea pernelor.

Urzeala este dintr-un fir simplu răsucit din fibre
textile naturale nefilate din material vegetal (fibre
de  alge  marine)  (firul  măsoară  mai  mult  de
20000 decitex).

Articolul  se  află  pe  un  suport  din  cauciuc
alveolar.

(acoperitoare de podea din alge marine)

(A se vedea pozele nr. 648 A şi 648 B. Pozele
reprezintă o imagine în secţiune a articolului.)

4601 94 10 Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  pentru
interpretarea Nomenclaturii  combinate,  cu nota 1
la capitolul 46 şi cu nota 1 la capitolul 57, cu nota 3
(A)(e)  la  secţiunea  XI  şi  cu  textul  codurilor  NC
4601, 460194 şi 46019410.

Articolul se compune din trei materiale dierite:

1.Cele  două  fire  împletite  răsucite  din  material
vegetal (bătătură) sunt confecţionate din materiale
vegetale de la poziţia 1404 de genul celor utilizate
în principal pentru umplerea pernelor [a se vedea
notele  explicative  ale  Sistemului  Armonizat,  la
poziţia  1404 (D)  primul  şi  al  treilea paragraf,  (4)
care se referă la "iarba-de-mare", o specie de algă
marină].

Materialele vegetale sunt prelucrate într-un fel de
coardă din materiale vegetale nezdrobite împletite
prin  simplă  răsucire,  sunt  produse  similare
împletiturilor de la poziţia 4601 [a se vedea nota
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explicativă  (A)(2)(b)  la  poziţia  4601 a  Sistemului
Armonizat]  şi "într-o stare astfel încât să poată fi
împletite", ceea ce face din acestea "materiale de
împletit" în sensul notei 1 la capitolul 46.

2.  Firul  simplu  răsucit  din  fibre  textile  naturale
nefilate  din  material  vegetal  (urzeală)  este
confecţionat  din  fibre  obţinute  din  materiale
vegetale.  Fibrele  sunt  menţinute  împreună  prin
răsucire (toarcere) [a se vedea notele explicative
la secţiunea XI, Consideraţii generale, (I) (B) (1) (i)
(a)  ale  Sistemului  Armonizat].  "Firele  ţesute"
trebuie  tratate  drept  "sfori"  de la  poziţia  5607 în
sensul notei 3 (A)(e) la secţiunea XI, deoarece firul
simplu  răsucit  măsoară  mai  mult  de  20000  de
decitex  [a  se  vedea,  de asemenea,  în  tabelul  I,
distincţia  făcută între fire şi  sfori  (tipul  – din alte
fibre vegetale) în notele explicative ale Sistemului
Armonizat  la  secţiunea  XI,  consideraţii  generale,
(I)  (B)  (2)  şi  în  notele  explicative  ale  Sistemului
Armonizat la poziţia 5308 (A) al doilea paragraf şi
în  notele  explicative  ale  Sistemului  Armonizat  la
poziţia 5607 (1) primul paragraf].

3. Suportul din cauciuc alveolar de la capitolul 40
nu dă articolului caracterul său esenţial în sensul
regulii  generale  de  interpretare  3  litera  (b),
deoarece  este  situat  dedesubt  şi  nu  este  vizibil
când articolul stă pe sol. Acesta are rol de suport
conferind  articolului  rigiditate  şi  proprietăţi
antiderapante.
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Articolul trebuie clasificat drept produs din material
de  ţesut  similar  ţesăturilor,  deoarece  firele
împletite răsucite din material de ţesut (bătătură) –
care sunt materiale de ţesut de la poziţia 4601 –
conferă articolului caracterul său esenţial în sensul
notei  3  litera  (b)  din  regulile  generale  de
interpretare.  Firele  împletite  răsucite  sunt  mai
numeroase  cantitativ  decât  firele  simple  răsucite
(urzeală)  şi  conferă  produsului  aspectul  său
caracteristic.  Prin  urmare,  articolul  nu  poate  fi
clasificat la capitolul 57 drept acoperitor de podea,
în  sensul  notei  1  de  la  capitolul  57,  deoarece
suprafaţa expusă a articolului nu este din material
textil,  ci  în  mare  parte  din  produse  similare
împletiturilor de la poziţia 4601.

203. 650/90 din 16.3.1990 
(JO L 71, 17.3.1990, 
p. 11) modificat prin 
Reg. 1179/2009 + 
441/2013

1 Articole în formă de coroană, de diferite diametre
(între  7  şi  35  cm),  alcătuite  din  tije  întregi  de
răchită, cojite, răsucite simplu şi împletite

(a se vedea fotografia nr. 1)

4602 19 90

INITIAL:

Reg.650/90

4602 10 91

Reg.1179/2009

4602 19 91  

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textele codurilor NC 4602 şi 46021990.

Într-adevăr, marfa nu poate fi încadrată la capitolul
6 întrucât nu satisface condiţiile notei 1 din acest
capitol.
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204. 442/91 din 25.2.1991 
(JO L 52, 27.2.1991, 
p. 11) modificat prin 
Reg. 1179/2009 + 
441/2013

3 Articole în formă de coroană alcătuite din nuiele
de răchită, decorate parţial cu diferite elemente,
precum flori şi frunzişuri artificiale, panglici, mici
figurine  în  formă  de  animale  (ca  de  exemplu,
fluturi şi puişori) (a se vedea, cu titlu de exemplu,
fotografia nr. 3)

4602 19 90

INITIAL:

Reg.442/91

4602 10 91

Reg.1179/2009

4602 19 91  

Clasificarea  este  stabilită  în  conformitate  cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 3b) şi 6
de  interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate,  cu
nota 1 de la capitolul 6 şi cu textele codurilor NC
4602, 4602 19 şi 4602 19 90.

Caracteristica  principală  a  produselor  este
conferită de coroana din nuiele de răchită. 
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205. 2141/89 din 14.7.1989
(JO L 205, 18.7.1989, 
p. 22) modificat prin 
Reg. 705/2005 + 
441/2013

2 Panouri  uşoare,  de  formă  pătrată  sau
dreptunghiulară,  alcătuite  dintr-o  placă  de
polistiren expandat acoperită pe ambele feţe cu
o coală de hârtie albă peste care se aplică un
strat de caolin, fără fibre obţinute prin procedee
mecanice şi cu o greutate pe metru pătrat care
depăşeşte 150 grame. Grosimea totală a hârtiei
reprezintă cel puţin 10 % din grosimea totală a
articolului 

4810 14 00

sau

4810 19 00

INITIAL:

(Reg. 2141/89)

4810 12 00 

(Reg. 705/2005

141



crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI

(EEC)/(EC)/(EU) NR/
DATĂ N

R
. 

C
R

T
 /

DESCRIEREA MĂRFURILOR
CLASIFICARE

COD NC

MOTIVE

(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

4810 12 00

4810 14 80

sau

4810 19 90

206. 2020/958 din 
26.06.2020 (JO L 
211/7 din 03.07.2020)

Un  articol  numit  cutie  de  prezentare,  cu
dimensiuni de aproximativ 21 cm × 21 cm × 8
cm,  din  carton  acoperit  cu  hârtie  decorativă,
utilizat pentru prezentare. Articolul are un insert
de  plastic  subțire  care  este  format  pentru  a
menține mai multe produse cosmetice în poziție
fixă. Articolul are un capac echipat cu o fereastră
de plastic transparent prin care se pot prezenta
produsele cosmetice. A se vedea imaginea (*).

4819 50 00 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  litera  (b)  și  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate,  precum  și  pe  baza
textului  codurilor  NC  4819  și  4819  50  00.
Clasificarea la  codul  NC 4202 99 00 drept  cutie
pentru sticle  sau bijuterii  este exclusă din  cauza
designului  articolului  (în  special  soliditatea  sa),
care nu îl face adecvat pentru utilizare pe termen
lung.  (A  se  vedea  și  Notele  explicative  ale
Sistemului  armonizat  (NESA)  aferente  poziției
4202,  al  șaptelea  paragraf,  care  descriu
caracteristicile obiective ale ambalajelor cu capac,
similare cutiilor pentru bijuterii.  Insertul de plastic
se deformează și  crapă și/sau se rupe după ce
produsele cosmetice sunt scoase și repuse de mai
multe  ori.  Articolul  trebuie  să  fie  utilizat  pentru
ambalarea,  transportul  și  vânzarea  de  produse
cosmetice și are și o valoare decorativă, în sensul
NESA aferente poziției 4819, (A), primul paragraf.
Insertul  menține  produsele  cosmetice  în  poziție
fixă  pe  durata  transportului,  iar  fereastra
transparentă  de  pe  capacul  cutiei  permite
prezentarea produselor cosmetice pentru vânzare.
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Ambalajul  de  carton  este  cel  care  conferă
articolului  caracterul  său  esențial,  nu  insertul  de
plastic,  care  are  numai  rolul  de  a  menține
produsele cosmetice în poziție fixă. În consecință,
articolul trebuie clasificat la codul NC 4819 50 00
ca „alte ambalaje”.

207. 2017/209 din 
02.02.2017 (JO L 
33/16, 08.02.2017)

Trei articole prezentate în același ambalaj pentru
vânzarea cu amănuntul:

(a)  un  blocnotes  cu  circa  75  de  coli  albe  de
hârtie (conținând pe verso datele de contact la
care se pot obține rezerve de blocnotesuri) care
măsoară  aproximativ  8  ×  14  cm.  Colile  sunt
fixate cu lipici în partea de sus și sunt perforate
pentru a permite desprinderea colilor individuale.
Partea din  spate și  o  mică parte din  față sunt
acoperite cu carton;

4820 10 30 Clasificarea  se  stabilește  pe  baza  regulilor
generale  1,  3(b)  și  6  pentru  interpretarea
Nomenclaturii  combinate  și  pe  baza  textelor
codurilor NC 4820 , 4820 10 și 4820 10 30 .

Articolele  se  consideră  mărfuri  prezentate  sub
forma  unui  set  condiționat  pentru  vânzarea  cu
amănuntul  în  sensul  regulii  generale  3(b).
Blocnotesul are un rol esențial în ceea ce privește
utilizarea  setului,  cel  de  a  oferi  hârtie  de  scris
pentru notițe și mesaje. Suportul reprezintă pur și
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(b)  un  suport  de  blocnotes  cu  dimensiuni  de
aproximativ 32 × 10 cm, fabricat dintr-o foaie din
material plastic, ranforsată cu carton în interior.
Partea din  carton a blocnotesului  se  introduce
într-o fantă a suportului. Suportul, care poate fi
pliat pentru a acoperi blocnotesul, este dotat de
asemenea  cu  un  buzunar  din  material  plastic
transparent  în  partea  superioară  și  cu  un  inel
confecționat din material textil elastic,  care ține
un pix cu bilă;

(c) un pix cu bilă subțire din material plastic, cu
lungimea de aproximativ 10 cm, este introdus în
inelul confecționat din material textil.

(A se vedea imaginea) (*1).

simplu un gen de copertă destinată să protejeze
blocnotesul de murdărie și uzură. Având în vedere
caracteristicile sale obiective (dimensiune, design
și  valoare),  pixul  din  plastic  nu  reprezintă  o
componentă esențială a setului. Orice alt pix sau
creion poate fi folosit pentru a scrie în blocnotes.
Prin  urmare,  blocnotesul  îi  conferă  setului
caracterul său esențial.

Blocnotesul  se  clasifică  la  poziția  4820  ,  care
cuprinde carnete de note și blocnotesuri de toate
tipurile  (a  se  vedea  Notele  explicative  ale
Sistemului  Armonizat  referitoare  la  poziția  4820
primul paragraf punctul 1).

În consecință, setul trebuie clasificat la codul NC
4820 10 30 la „Carnete de note, blocuri de hârtie
pentru scrisori și blocnotesuri”.
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208. 2338/96 din 2.1996 
(JO L 318, 7.12.1996, 
p. 3)

1 Carte tipărită, în culori, cu coperte cartonate, de
format 29,5 × 28,7 cm care conţine 54 de pagini
de format  14 ×  28 cm cu texte  şi  numeroase
ilustraţii.

Pe  partea  interioară  a  copertei  din  spate  este
lipit  un ambalaj  format la  cald de 14 × 25 cm
care cuprinde articole (de exemplu un magnet, o
elice din material  plastic,  un fir  electric sau un
bec electric).

Textele, ilustraţiile şi articolele permit realizarea
de  experimente  fizice  simple  (de  exemplu  în
domeniul  opticii,  al  magnetismului  sau  al
electricităţii). 

4901 99 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul codurilor NC 4901 şi 49019900.

Textul  imprimat  conferă  produsului  caracterul  de
carte

209. 2338/96 din 2.1996 
(JO L 318, 7.12.1996, 
p. 3)

2 Carte tipărită, în culori, cu coperte cartonate, de
format 29,5 × 28,7 cm care conţine 64 de pagini
de  format  14  ×  28  cm cu  instrucţiuni  ilustrate
pentru  machiaj  şi  pentru  confecţionarea  de
costume şi de accesorii.

Pe  partea  interioară  a  copertei  din  spate  este
lipit  un ambalaj  format la cald de 14 × 25 cm,
care  conţine  şase  culori  pentru  machiaj,  o

4901 99 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul  codurilor  NC 4901 şi  49019900.  Textul
imprimat conferă produsului caracterul de carte
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pensulă mică, un burete mic rotund, o mustaţă
falsă sintetică şi doi ochi denumiţi "de monstru",
din material plastic. 

210. 324/2007 din 
23.3.2007 (JO L 85, 
27.3.2007, p. 5)

1 Trei  articole  grupate  pentru  vânzarea  cu
amănuntul, cuprinzând:

a. o geantă din material plastic transparent, cu
mâner  din  material  textil  şi  închizătoare  tip
"velcro";

b. o carte pentru copii protejată de o copertă
cartonată, conţinând 16 pagini, toate ilustrate
cu imagini colorate şi prezentând o poveste;

c.  o  păpuşă  reprezentând  o  fiinţă  umană,
îmbrăcată  cu  o  costumaţie  care  corespunde
poveştii  istorisite  în  carte.  Păpuşa  este
independentă de carte şi, prin urmare, utilizarea
acesteia pentru joacă nu implică folosirea cărţii.

4202 22 10

4901 99 00

9503 00 21

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile  regulilor  generale  1  şi  6  de
interpretare  a  Nomenclaturii  Combinate.
Aceste trei articole nu pot fi considerate drept
"seturi  condiţionate  pentru  vânzarea  cu
amănuntul" în sensul  regulii  generale 3 litera
(b),  întrucât  acestea,  luate  împreună,  nu
corespund  unei  nevoi  specifice  şi  nu  sunt
destinate desfăşurării unei anumite activităţi.

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
textul codurilor NC 4901 şi 49019900. Articolul
nu reprezintă o carte cu ilustraţii pentru copii
clasificată  la  poziţia  4903,  întrucât  este
concepută  sub  forma  unei  poveşti  continue.
Este  clasificată  drept  carte  pe  baza  textului
imprimat.

211. 618/96 din 3.4.1996 
(JO L 88, 5.4.1996, p. 
3) modificat prin Reg. 
1179/2009

1 Revistă lunară de astrologie, care constă dintr-o
singură foaie de hârtie de 79 mm pe 505 mm,
sub formă de rulou, imprimată pe ambele feţe,
care  cuprinde  previziuni  astrologice  (lunare  şi
zilnice) şi numere norocoase pentru jocurile de
noroc, ilustrată sau nu

Revista  rulată  este  protejată  de  un  tub  din
material plastic transparent

4902 90 00

INITIAL:

(Reg. 618/96)

4902 90 30

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC
4902, 490290 şi 49029030
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Lunar, patru reviste identice ca text, imagine şi
culoare  sunt  propuse  spre  vânzare  într-un
pachet  din carton,  imprimat şi  ilustrat  în culori,
pe care este indicată luna respectivă. Catalogul
este  împărţit  în  12  casete  corespunzătoare
semnelor zodiacale

212. 618/96 din 3.4.1996 
(JO L 88, 5.4.1996, p. 
3)

2 Carte cu imagini pentru copii (30 cm x 40 cm),
constituită  din  patru  foi  groase,  cartonate,
ilustrată  cu  desene  referitoare  la  sărbătoarea
Crăciunului

Paginile interioare cuprind ilustraţii de Crăciun în
culori  şi  partituri  muzicale  şi  vocale  la  fiecare
pagină dublă

Ultima foaie  (coperta),  de  1  cm grosime,  este
ilustrată  pe  verso  cu  un  brad  de  Crăciun
împodobit  cu  globuri  multicolore  care  au  în
interior un bec.

Această  foaie  conţine  un  microdifuzor  şi  un
modul  electronic  care  permite,  prin  apăsarea
unei  taste,  ascultarea  melodiilor  şi  aprinderea
globurilor 

4903 00 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 3 litera (b) de interpretare
a Nomenclaturii Combinate, cu nota 6 din capitolul
49, precum şi cu codul NC 49030000

213. 2518/98 din 
23.11.1998 (JO L 315,
25.11.1998, p. 3)

2 Album de colorat pentru copii, constând dintr-un
set compus din următoarele elemente:

-  o  carte  cu  cartonaşe  detaşabile  care  se
utilizează  ca  modele  pentru  desen  şi  un  scurt
mod de utilizare;

4903 00 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 3 litera (b) de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codului NC 49030000.

Prin aplicarea regulii  generale 3 litera (b),  cartea
împreună  cu  cartonaşele  detaşabile  care  se
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-  zece sticluţe din  material  plastic,  care conţin
nisip colorat;

-  un buzunar  din material  plastic,  care conţine
mai multe plicuri colorate şi cartonaşe.;

- o copertă imprimată, din carton, pe care sunt
lipite elementele menţionate anterior. 

utilizează ca model, îi conferă setului caracteristica
definitorie de album de colorat.

214. 859/2014 din 5.8.2014
(JO L 235, 8.8.2014, 
p. 4-6)

Articol  constituit  dintr-un  calendar  de  tip
perpetuu și o statuetă din plastic sub forma unui
înger. Îngerul este așezat pe un soclu din plastic.
Calendarul este inserat în soclu și este compus
din  cuburi  și  plăcuțe  din  lemn  pe  care  sunt
gravate numele lunilor și numărul zilelor.

Articolul  are  o  înălțime  de aproximativ  16 cm.
Statueta  reprezintă  jumătate  din  înălțimea
articolului,  dar volumul său este mai mic decât
cel al calendarului.

(A se vedea imaginea)

4910 00 00 Clasificarea  se  stabilește  în  funcție  de  regulile
generale  1  și  3  litera  (b)  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate  și  în  funcție  de  textul
codului NC 4910 0  00.

Având  în  vedere  caracteristicile  obiective  ale
articolului,  și  anume  dimensiunea  și  caracterul
predominant  de  calendar  față  de  cel  de  articol
decorativ, componenta de calendar este cea care
conferă articolului caracterul său esențial în sensul
regulii  generale  3  litera  (b)  de  interpretare  a
Nomenclaturii  combinate  [a  se  vedea,  de
asemenea,  notele  explicative  la  Sistemul
armonizat  (NESA)  aferente  poziției 4910,  al
patrulea paragraf].

În plus, poziția 4910 include calendare de orice fel,
imprimate  pe  orice  material  (a  se  vedea,  de
asemenea,  notele  explicative  la  Sistemul
armonizat aferente poziției 4910, primul paragraf).

Prin urmare, articolul  ar trebui să fie clasificat  la
codul NC 4910 00 00, în categoria calendare de
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orice fel.

215. 2087/92 din 22.7.1992
(JO L 208, 24.7.1992, 
p. 24) modificat prin 
Reg. 936/1999

3 Publicaţie conţinând informaţii despre castele din
Belgia,  Luxemburg şi  Ţările  de Jos,  precum şi
posibilităţile pe care acestea le oferă cu privire la
vizitare, recepţii, conferinţe, hoteluri, restaurante,
apartamente,  golf  şi  atracţii  turistice.  Publicaţia
include  hărţi  simple  care  indică  amplasarea
castelelor. 

4911 10 90

INITIAL:

(Reg. 2087/92)

4911 10 00

Clasificarea  se  stabileşte  în  conformitate  cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare
a  Nomenclaturii  Combinate,  cu  nota  5  de  la
capitolul  49  şi  cu  textul  codurilor  NC  4911  si
49111000. 

216. 1440/2007 din 
5.12.2007 (JO L 322, 
7.12.2007, p. 10)

2 Pagină publicitară tipărită,  de format A4,  pliată
parţial  sau  complet.  Pe  partea  ascunsă  prin
pliere,  pagina  este  acoperită  de  o  mostră  de
parfum sub formă de microcapsule,  pastă  sau
pudră. Pliul se sigilează prin lipire la cald.

Pliul  poate fi  desfăcut  pentru a expune mostra
de parfum.

Produsul nu este destinat vânzării cu amănuntul.
Produsul  este  conceput  pentru  a  fi  plasat  în
reviste şi în materiale tipărite similare care conţin

4911 10 90 Clasificarea  e  determinată  pe  baza  regulilor
generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate  şi  pe  baza  textului
codurilor NC 4911, 491110 şi 49111090.

Produsul  nu  poate  fi  clasificat  la  subpoziţia
33030010,  deoarece  parfumul  este  prezent  în
cantitate  insuficientă  pentru  a  parfuma  corpul
uman.

Produsul trebuie clasificat la subpoziţia 49111090
ca  material  publicitar  tipărit,  deoarece  caracterul
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imagini  şi  text  de  promovare  a  unui  anumit
parfum. 

esenţial  al  produsului  este  conferit  de  materialul
publicitar (notele explicative la Sistemul Armonizat
de  la  capitolul  49,  Consideraţii  generale,  primul
paragraf). 

217. 1111/2012 din 
23.11.2012 (JO L 329,
29.11.2012, p. 7)

Un articol format din nouă abţibilduri imprimate,
decupate  din  carton,  care  ilustrează  diverse
insecte şi  alte mici  creaturi,  decorate cu pietre
artificiale şi pulbere sclipitoare, lipite pe o foaie
din plastic cu dimensiunile de aproximativ 30 ×
30 cm.

Fiecare  abţibild  este  prevăzut  cu  o  bandă
autoadezivă şi poate fi lipit pe suprafaţa aleasă.
Ulterior,  abţibildul  poate  fi  lipit  şi  pe  o  altă
suprafaţă.

Abţibildurile sunt utilizate pentru decorare.

A se vedea imaginea.

4911 91 00 Clasificarea  se  stabileşte  pe  baza  regulilor
generale  1  şi  6  de  interpretare  a  Nomenclaturii
combinate,  pe  baza  notei  12  de  la  capitolul  48,
precum şi  pe baza textului  codurilor  NC 4911 şi
49119100.

În  conformitate  cu  nota  12  de  la  capitolul  48,
cartoanele  imprimate  cu  motive  sau  ilustraţii
diferite, care nu au un caracter accesoriu în raport
cu utilizarea lor primară, se clasifică la capitolul 49.
Articolul  este  un  imprimat  reprezentând  exclusiv
imagini  şi  este  utilizat  în  scopul  decorării.
Clasificarea  la  poziţia  4823  drept  alte  cartoane
este, prin urmare, exclusă.

Abţibildurile  imprimate  autoadezive  concepute
pentru  a  fi  utilizate  în  scopuri  decorative  sunt
incluse la poziţia 4911 (a se vedea, de asemenea,
notele explicative  ale  Sistemului  armonizat  de la
poziţia 4911, punctul 10).

În  consecinţă,  articolul  trebuie  clasificat  la  codul
NC 49119100 drept alte imagini imprimate.
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218. 2254/2015 din 
2.12.2015 (JO L 321, 
5.12.2015, p. 8-9)

Un  articol  legat  cu  copertă  rigidă  (așa-numit
„album foto”) fabricat din hârtie cu dimensiuni de
aproximativ  21 × 31 cm,  cu  fotografii  color
personalizate,  imprimate,  însoțite  de  un  scurt
text care se referă la activitățile,  evenimentele,
persoanele  etc.  care  apar  în  respectivele
fotografii.

4911 91 00 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 
generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii 
combinate, precum și pe baza textului de la 
codurile NC 4911 și 4911 91 00.

Clasificarea la poziția 4901 drept carte este 
exclusă, deoarece articolul nu este destinat lecturii
(a se vedea, de asemenea, notele explicative la 
Sistemul armonizat aferente poziției 4901, primul 
alineat).

Acest articol este conceput pentru prezentarea 
fotografiilor personalizate pentru vizionări private.
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În  consecință,  articolul  trebuie  clasificat  la
codul NC 4911 91 00 ca fotografii.

219. 2016/934 din 
08.06.2016 (JO L 155,
14.6.2016, p. 13-15)

Un produs compus din următoarele elemente, 

ambalate sub formă de set:

— O formă dreptunghiulară (aproximativ 14 × 21

cm)  confecționată  dintr-o  folie  din  material

plastic cu două straturi,  imprimată pe partea

din  față  cu  motive  decorative  în  alb-negru.

Forma  este  prevăzută  cu  o  bandă  autoad-

ezivă pe verso. Din această formă, se pot de-

zlipi șase abțibilduri pre-tăiate, în relief (stratul

de material plastic de deasupra este în relief).

— Trei  marcatoare  cu  vârf  poros  de  pâslă  de

culori  diferite.  Marcatoarele  sunt  ambalate

împreună  într-un  ambalaj  din  plastic  de

dimensiuni mici.

Abțibildurile trebuie să fie colorate cu 

marcatoarele și apoi utilizate în scop decorativ.

A se vedea imaginea   (  *  )  

4911 91 00 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor 

generale 1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a 

Nomenclaturii combinate, a notei 2 la secțiunea VII

a Nomenclaturii combinate și a textului codurilor 

NC 4911 și 4911 91 00 .

Produsul este prezentat sub formă de set pentru 

vânzarea cu amănuntul. Caracterul esențial îi este 

conferit de abțibilduri.

Clasificarea la poziția 3919 este exclusă, deoarece

abțibildurile pre-tăiate, în relief, nu au formă plată.

Clasificarea la poziția 3926 este exclusă, deoarece

tipărirea nu are caracter accesoriu în raport cu 

destinația inițială a bunurilor (a se vedea nota 2 la 

secțiunea VII).

Capitolul 49 cuprinde, cu câteva excepții, toate 

materialele tipărite al căror caracter esențial și a 

căror utilizare sunt determinate de faptul că sunt 

imprimate cu motive sau ilustrații diferite [a se 

vedea, de asemenea, Notele explicative ale 

Sistemului armonizat (NESA) aferente capitolului 

49, Considerații generale, primul alineat].

Abțibildurile imprimate autoadezive concepute 
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pentru a fi utilizate în scopuri decorative sunt 

incluse la poziția 4911 (a se vedea, de asemenea, 

Notele explicative ale SA de la poziția 4911 , 

punctul 10).

Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
4911 91 00 .

220. 2338/96 din 2.1996 
(JO L 318, 7.12.1996, 
p. 3)

3 Catalog  cu  mostre  de  culori,  care  permite
alegerea,  specificarea  şi  controlul  culorilor  în
sectoarele  modei,  arhitecturii  şi  decoraţiunilor
interioare,  costând dintr-un clasor  cu inele,  din
carton acoperit cu o peliculă de material plastic.

Clasorul conţine 95 de foi colorate, un index şi
un mod de utilizare în şase limbi, pe suport de
hârtie.

Fiecare foaie de culoare prezintă, pe 35 cartele
perforate, nuanţele de culoare identificate printr-
un  cod.  Fiecare  din  aceste  nuanţe  este,  de

4911 99 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1,  3  litera  (b)  şi  6  de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul codurilor NC 4911 şi 49119900. Catalogul
cu mostre de culori nu prezintă caracteristicile unui
articol care cuprinde texte de la poziţia 4901
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asemenea, identificata printr-un cod propriu.

221. 2518/98 din 
23.11.1998 (JO L 315,
25.11.1998, p. 3)

3 Manuale  pentru  confecţionarea  broderiilor  cu
puncte în cruce, prezentate sub formă de:

- pliant din carton sau

- broşuri cu coperte din carton şi pagini interioare
din hârtie.

Coperta  este  imprimată  în culori  şi  are  indicat
preţul, numele autorului şi numărul ghidului.

Părţile interioare şi/sau paginile interioare conţin,
în  principal,  ilustraţii  care  reprezintă  modele
pentru lucrările  de broderie  şi,  într-o mai  mică
măsură, texte care conţin indicaţii  referitoare la
firele şi culorile care trebuie utilizate, precum şi
explicaţii generale. 

4911 99 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în  regulile  generale  1  şi  6  de  interpretare  a
Nomenclaturii  Combinate,  precum  şi  cu  textul
codurilor NC 4911, 491199 şi 49119900.

Mărfurile  nu  pot  fi  clasificate  la  codul  NC 4902,
întrucât  acestea  nu  apar,  în  mod  regulat,  sub
acelaşi titlu.

O clasificare la codul NC 4901 nu poate fi luată în
considerare, întrucât mărfurile nu sunt destinate, în
principal, lecturii
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