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1. 305/2001 din
12.2.2001 (JO L 44,
15.2.2001, p. 22)

5 Element constituit dintr-o placă din sticlă cu
straturi cu efect polarizant (filtru pentru ecran),
montată într-o ramă. Un cablu prevăzut cu o
clemă este fixat pe ramă.
Acesta are următoarele functii:
- reducerea razelor reflectate
- reducerea reflexiei
- reducerea radiatiei ultraviolete
- amplificarea contrastului
- reducerea sarcinilor de electricitate statică

9002 20 00 Clasificarea este conformă cu dispozitiile cuprinse
în regulile generale 1 si 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 litera (d) de la
capitolul 70, cu nota 1 litera (m) de la sectiunea
XVI, precum si cu textul codurilor NC 9002 si 9002
20 00.
Produsul este considerat un element optic de la
capitolul 90. Cablul pentru reducerea sarcinilor de
electricitate statică nu influentează clasificarea.

2. 477/2009 din 5.6.2009
(JO L 144, 9.6.2009,
p. 15)

2 Produsul constă dintr-o placă dreptunghiulară
din sticlă semicălită pe care sunt lipite mai multe
straturi din material plastic antireflectorizant şi
absorbant.
Produsul este montat pe un cadru metalic.
Produsul se foloseşte la fabricarea monitoarelor
cu plasmă.

9002 20 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
9002 şi 90022000.
Straturile din material plastic conferă produsului
caracteristicile unui element optic/filtru optic.
Clasificarea la poziţia 7007 ca sticlă securit,
constând din sticlă călită sau laminată, este aşadar
exclusă.
Elementele optice montate din material plastic se
clasifică la poziţia 9002, indiferent dacă sunt sau nu
prelucrate optic [a se vedea şi Notele explicative la
Sistemul armonizat pentru poziţiile 9001, (D) şi
9002]. În consecinţă, produsul trebuie clasificat la
codul NC 90022000, ca filtru optic.

3. 48/90 din 9.1.1990
(JO L 8, 11.1.1990, p.
16) modificat prin Reg.
936/1999 + 1179/2009

4 Element optic format dintr-o lentilă de formă
octogonală din răşină acrilică fixată pe un suport
metalic simplu, de tipul celor utilizate pentru
asamblarea retroproiectoarelor

9002 90 00
INIŢIAL:
(Reg.48/90)
9002 90 91:
(Reg.936/1999
)
9002 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 9002, 900290 şi 90029091
Datorită fixării sale pe suportul metalic, elementul
este considerat ca montat



2

Nr.
crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI
(EEC)/(EC)/(EU)
NR/DATĂ N

R
.C

R
T

/A
N
EX

A

DESCRIEREA MĂRFURILOR CLASIFICARE
COD NC

MOTIVE
(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

4. 1288/91 din 14.5.1991
(JO L 122, 17.5.1991,
p. 11) modificat prin
Reg. 936/1999

6 Aparat de fotografiat de unică folosinţă alcătuit
dintr-o cutie din material plastic, cu dimensiuni
de 98 x 58 x 35 mm, care conţine o peliculă
fotografică sensibilizată, de 35 mm, 24 poziţii, şi
care prezintă un obiectiv, un obturator comandat
de un declanşator, un vizor, un indicator al
numărului de poziţii şi o pârghie de derulare a
filmului. După deschidere, cutia nu mai poate fi
reutilizată.

9006 53 10
INIŢIAL:
(Reg.1288/91)
9006 53 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textele
codurilor NC 9006 şi 90065300.

5. 1508/2000 din
11.7.2000 (JO L 174,
13.7.2000, p. 3)

3 Dispozitiv ("înregistrator de film numeric"),
cuprinzând, sub acelaşi înveliş, un tub catodic,
un spate de videocaptor cu un filtru color şi
diferite asamblări electronice.
Dispozitivul funcţionează în legătură cu o maşină
automată de prelucrare a informaţiei.
Tubul catodic transferă imaginile de la maşina
automată de prelucrare a informaţiilor pe filmul
inserat în spatele videocaptorului (imagini
instantanee sau film negativ în role de 35 mm
sau mai mult).

9006 59 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în normelegenerale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 5 B şi 5 E din
capitolul 84 precum şi cu textul codurilor NC 9006 şi
90065900. Deşi acest dispozitiv funcţionează în
legătură cu o maşină automată de prelucrare a
informaţiilor, el are caracteristicile unui aparat de la
rubrica 9006.

6. 457/2008 din
23.5.2008 (JO L 137,
27.5.2008, p. 4)

3 Un dispozitiv conceput pentru a spori cantitatea
de lumină naturală dintr-o încăpere, constând
într-o lentilă concavă, un sistem de tuburi şi
lentile de difuzie.
Dispozitivul captează lumina prin intermediul
unei calote situate pe acoperiş şi o
redirecţionează spre tavanul încăperii printr-un
sistem intern reflectorizant, care difuzează
lumina.

9013 80 90 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
precum şi pe baza textului codurilor NC 9013,
901380 şi 90138090.
Clasificarea la poziţia 9405 ca lampă sau aparat de
iluminat este exclusă, întrucât dispozitivul captează,
redirecţionează şi difuzează lumina zilei prin
mijloace optice.
Ca urmare, produsul trebuie clasificat ca aparat
optic, la poziţia 9013
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7. 396/92 din 18.2.1992
(JO L 44, 20.2.1992,
p. 9)

5 Sistem complet autonom care permite
operatorului să creeze, pe ecran, imagini bi- şi
tridimensionale. Acesta nu poate îndeplini decât
această funcţie şi nu poate fi programat pentru
alte aplicaţii decât concepţia grafică asistată de
calculator.
Este alcătuit din următoarele elemente:
- unitate de procesare, echipată cu un
microprocesor, un procesor grafic şi o unitate de
memorie,
- elemente de comandă: tastatură, mouse, taste
programabile, tabletă grafică,
- monitor pentru vizualizare, denumit ecran
stereoscopic.

9017 10 90 Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile
generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii
Combinate, cu nota 4 de la secţiunea XVI, nota 5
litera (B) de la capitolul 84 şi nota 3 de la capitolul
90 şi cu textele codurilor NC 9017, 901710 şi
90171090. Acest sistem nu poate fi încadrat la
codul NC 8471 deoarece exercită o "funcţie proprie"
în sensul notei 5 litera (B) de la capitolul 84.

8. 112/2011 din 7.2.2011
(JO L 34, 9.2.2011, p.
35)

Un modul cu dimensiuni de aproximativ 8,5 × 30
× 23 cm, destinat monitorizării gazelor
respiratorii şi anestezice la pacienţii aflaţi sub
tratament medical (aşa-numit "modul analizor de
gaze")
Acesta funcţionează numai împreună cu un
sistem de monitorizare a pacienţilor şi este
controlat de respectivul sistem. Modulul
analizează gazele respiratorii ale pacientului prin
spectroscopie, pentru stabilirea, de exemplu, a
conţinutului de dioxid de carbon, de oxid de azot,
de halotan sau de izofluran. Sistemul de
monitorizare a pacientului procesează datele
primite de la modul şi le verifică prin comparaţie
cu parametrii prestabiliţi. Rezultatele se afişează
pe monitor. Atunci când parametrii nu sunt atinşi,
se declanşează o alarmă.

9018 19 10 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate,
nota 2(b) la capitolul 90, precum şi pe baza textului
codurilor NC 9018, 901819 şi 90181910. Modulul
nu este considerat un instrument sau aparat
complet pentru analize fizice sau chimice clasificat
la poziţia 9027, deoarece funcţiile sale de control şi
afişare a rezultatelor sunt efectuate de sistemul de
monitorizare a pacientului. În consecinţă,
clasificarea la poziţia 9027 este exclusă. Modulul nu
poate fi considerat un aparat cu raze ultraviolete
sau infraroşii clasificat la codul NC 90182000. În
consecinţă, clasificarea la codul NC 90182000 este
exclusă. Deoarece modulul nu este utilizat pentru a
administra anestezice, nu poate fi considerat un
instrument sau un aparat pentru anestezie clasificat
la codul NC 90189060. În consecinţă, clasificarea la
codul NC 90189060 este exclusă. Deoarece
modulul poate fi utilizat numai cu un aparat de
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electrodiagnostic pentru urmărirea simultană a doi
sau mai mulţi parametri, conform notei 2(b) la
capitolul 90 acesta se va clasifica prin urmare la
codul NC 90181910.

9. 1038/2014 din
25.9.2014 (JO L 287,
1.10.2014, p. 14)

1. Un tub din plastic cu lungimea de 142 cm, având
la un capăt un balon de plastic (așanumit
„cateter cu balon”). Segmentul proximal al
cateterului are un diametru de 0,63 mm, este
fabricat din material de hipotub și este acoperit
cu politetrafluoretilenă (PTFE). Segmentul distal
al cateterului are un diametru între 0,79 și 1,02
mm, este fabricat din polieter-bloc-amidă (PEBA)
și acoperit cu material hidrofil. Balonul are o
lungime de 6-27 mm și un diametru de 2-5 mm.
Tubul are un conector Luer, un vârf atraumatic
(flexibil) și 2 benzi de marcaj aurii. Conectorul
Luer face posibilă legarea tubului la un dispozitiv
de umflare care este utilizat pentru umflarea
balonului. Vârful atraumatic este utilizat pentru a
deplasa cateterul prin corp, printr-o venă, până
în artera coronară. Atunci când cateterul se află
în locul potrivit în artera coronară, se umflă
balonul astfel încât depunerile de grăsime (placa
aterosclerotică) să fie împinse contra peretelui
venei. Prin comprimarea plăcii, diametrul interior
al venei crește. Benzile de marcaj permit
localizarea exactă a poziției vârfului atraumatic
în corp. După tratament, balonul cateterului se
scoate din corp și se aruncă. Articolul este
prezentat într-un ambalaj și este sterilizat.
(*) A se vedea imaginea 1.
Imaginea 1

9018 39 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 9018
și 9018 39 00. Având în vedere caracteristicile sale
obiective, și anume combinația dintre balon, vârful
atraumatic, benzile de marcaj aurii și conectorul
Luer, la prezentare tubul poate fi identificat drept un
instrument sau un dispozitiv din capitolul 90, folosit
în științele medicale. Clasificarea la poziția 9021
este exclusă, deoarece tubul nu este implantat în
organism pentru a compensa o deficiență sau o
infirmitate, ci este îndepărtat după tratament. Prin
urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC 9018
39 00, drept cateter [a se vedea, de asemenea,
Notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA)
aferente poziției 9018, grupa I].
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10. 1038/2014 din
25.9.2014
(JO L 287, 1.10.2014,
p. 14)

2 Un tub curbat din plastic (așa-numit „cateter de
ghidare”), cu diametrul interior cuprins între
1,47mm și 2,29mm și o lungime de 100cm și
având un marker radioopac și un vârf atraumatic
(flexibil).
Articolul include o secțiune plană de împletitură
dublă din oțel inoxidabil, încapsulată în material
plastic [PEBA, poliftalamidă (PPA), nailon], și
prezintă un strat de lubrifiant aplicat pe suprafața
interioară de silicon a cateterului de ghidare.

Cateterul de ghidare permite accesul la artera
coronară prin intermediul unei vene. Acest
cateter de ghidare poate conduce alte aparate
către arteră.

Markerul radioopac permite localizarea exactă a
poziției vârfului atraumatic în corp.

După tratament, cateterul de ghidare se scoate
din corp și se aruncă.

Articolul este prezentat într-un ambalaj și este

9018 39 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 9018 și 9018 39 00.
Având în vedere caracteristicile sale obiective, și
anume combinația dintre curbură, markerul
radioopac, vârful atraumatic și stratul de lubrifiant,
la prezentare tubul poate fi identificat drept un
instrument sau un dispozitiv din capitolul 90, folosit
în științele medicale.
Clasificarea la poziția 9021 este exclusă, deoarece
tubul nu este implantat în organism pentru a
compensa o deficiență sau o infirmitate, ci este
îndepărtat după tratament.
Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
9018 39 00, drept cateter [a se vedea, de
asemenea, NESA aferente poziției 9018, grupa I].
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sterilizat.
A se vedea imaginea 2.
Imaginea 2

11. 1038/2014 din
25.9.2014
(JO L 287, 1.10.2014,
p. 14)

3 Un fir metalic flexibil (așa-numit „fir de ghidare”),
cu diametrul de 0,35 mm, lungimea cuprinsă
între 180 și 300 cm, două markere radioopace și
un vârf rotunjit.
Firul este făcut dintr-un aliaj metalic de uz
biomedical, cu un strat de acoperire proximal din
PTFE și un strat de acoperire distal din silicon
sau din material hidrofil.

Markerele radioopace permit localizarea exactă
a poziției firului în corp.

Firul este utilizat la ghidarea și poziționarea
dispozitivelor pentru intervenții în artera
coronară.

După tratament, firul de ghidare se scoate din
corp și se aruncă.

Articolul este prezentat într-un ambalaj și este

9018 39 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 9018 și 9018 39 00.
Având în vedere caracteristicile sale obiective, și
anume combinația dintre concepție și markerele
radioopace, la prezentare firul poate fi identificat
drept un instrument sau un dispozitiv din capitolul
90, folosit în științele medicale.
Clasificarea la poziția 9021 este exclusă, deoarece
firul nu este implantat în organism pentru a
compensa o deficiență sau o infirmitate, ci este
îndepărtat după tratament.
Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
9018 39 00, drept fir de ghidare [a se vedea, de
asemenea, NESA aferente poziției 9018, grupa I].
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sterilizat.
A se vedea imaginea 3.
Imaginea 3

12. 1638/94 din 5.7.1994
(JO L 172, 7.7.1994,
p. 5)

6 Tuburi endotraheale folosite în special cu
aparate de anestezie.

9018 90 60 Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile
generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii
Combinate, cu nota 2 (b) de la capitolul 90 şi cu
textul codurilor NC 9018, 901890 şi 90189060.

13. 241/96 din 7.2.1996
(JO L 31, 9.2.1996, p.
14)
modificat prin Reg.
441/2013

Sterilete intrauterine constituite dintr-un
dispozitiv format din material plastic, având la
capăt două fire de nailon şi conţinând un
rezervor cu progesteron

9018 90 84

INIŢIAL:
(Reg. 241/96)
9018 90 85

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9018, 901890 şi 90189084

14. 1038/2014 din
25.9.2014
(JO L 287, 1.10.2014,
p. 14)

4 Un dispozitiv de umflare acționat manual,
fabricat din policarbonat de înaltă rezistență,
prevăzut cu un manometru și cu o scală de
volum. Dispozitivul are un furtun conector de
înaltă presiune (de tip Luer) și poate umfla, cu
reglarea precisă a presiunii, până la 20 de
atmosfere (atm).
Dispozitivul este destinat să fie folosit într-un

9018 90 84 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și
a textului codurilor NC 9018, 9018 90 și 9018 90
84.
Întrucât o cantitate mică de lichid este introdusă în
cateter, prin presiune, dar ulterior curge în mod liber
înapoi, dispozitivul nu ridică sau nu deplasează
continuu în alt mod volume de lichide (a se vedea
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mediu medical, pentru umflarea și dezumflarea
cateterelor cu balon.

Manometrul este utilizat pentru monitorizarea
presiunii din cateterul cu balon atunci când se
execută umflarea sau dezumflarea, precum și în
timpul intervențiilor chirurgicale.

Scala de volum arată cantitatea de lichid
(maximum 20 ml) care este introdusă, prin
presiune, în cateter și, de asemenea, cantitatea
de lichid care curge liber înapoi pe măsură ce
balonul se dezumflă.

Conectorul Luer permite legarea dispozitivului de
umflare la cateterul cu balon.

Dispozitivul este destinat utilizării doar pentru un
singur pacient și se aruncă după tratament.

Articolul este prezentat într-un ambalaj și este
sterilizat.
A se vedea imaginea 4.

NESA aferente poziției 8413, punctul 1). În
consecință, clasificarea la poziția 8413 ca pompă
pentru lichide este exclusă.
Având în vedere caracteristicile sale obiective, și
anume combinația dintre concepție, reglarea
precisă a presiunii, cantitatea mică de lichid utilizată
și conectorul de tip Luer, la prezentare articolul
poate fi identificat drept un instrument sau un
dispozitiv din capitolul 90, utilizat în științele
medicale (a se vedea, de asemenea, NESA
aferente poziției 9018, punctul 5).
Clasificarea la poziția 9021 este exclusă, deoarece
articolul nu este implantat în organism pentru a
compensa o deficiență sau o infirmitate.
În consecință, produsul trebuie clasificat la codul
NC 9018 90 84, ca alte instrumente și aparate
pentru medicină, chirurgie, stomatologie sau
medicină veterinară.

15. 616/2013 din
24.06.2013 (JO L 175,
27.06.2013, p. 11-12)

Articol confecţionat din material plastic rigid,
turnat, constituit din trei sau patru ramuri.
Articolul nu are părţi mobile (de exemplu, roţi,

9019 10 90 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate şi
pe baza textului codurilor NC 9019, 901910 şi
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bile sau role), protuberanţe moi sau alte
elemente flexibile.
El este conceput pentru a fi utilizat ca articol
pentru masarea corpului acţionat manual, prin
frecarea uneia sau mai multor ramuri de părţile
corpului. Efectul de masaj este creat de
presiunea exercitată de persoana care
efectuează masajul.
A se vedea imaginile.

90191090.
Având în vedere forma sa specifică, articolul este
destinat utilizării ca aparat pentru masarea corpului
acţionat manual.
Articolul acţionează prin frecare. Absenţa părţilor
mobile nu exclude clasificarea ca aparat de masaj
(a se vedea şi Notele explicative ale Sistemului
Armonizat aferente poziţiei 9019 (II) al doilea
paragraf, în care sunt menţionate rulourile simple
din cauciuc şi dispozitivele similare de masaj).
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
90191090 ca aparat de masaj. |

16. 74/2012 din 27.1.2012
(JO L 27, 31.1.2012,
p. 1)

Coloană de duş din aluminiu şi sticlă securizată,
cu dimensiunea de aproximativ 140 x 30 cm
(denumit "panou de duş cu hidromasaj").
Panoul conţine un robinet de amestec, 6 duze
pentru hidromasaj orizontale, un cap de duş
"anticalcar" manual, un cap de duş în partea
superioară cu jet-ploaie şi o etajeră pentru
accesorii. De asemenea, este echipat cu
butoane pentru reglarea temperaturii jetului de
apă, a intensităţii acestuia etc.
Panoul este proiectat pentru montare în cabine
de duş compatibile pentru săli de baie. Pe lângă
funcţia jet de duş, panoul asigură hidromasaj
datorită duzelor orientabile cu jeturi de apă cu

9019 10 90 Clasificarea se stabileşte pe baza Regulilor
generale pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate, regulile 1, 3(c) şi 6, precum şi pe baza
textului codurilor NC 9019, 901910 şi 90191090.
Deoarece panoul este format dintr-un robinet de
amestec cu capete de duş de la poziţia 8481 şi
dintr-un aparat de masaj cu 6 duze pentru
hidromasaj de la poziţia 9019, se consideră că este
un articol compus în sensul regulii generale 3(b).
Absenţa unor caracteristici suplimentare de sporire
a presiunii apei, cum ar fi o pompă, nu exclude
posibilitatea clasificării componentei aparatului de
masaj la poziţia 9019 (a se vedea şi notele
explicative pentru poziţia 9019 din Sistemul
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presiune mare. armonizat, punctul II al doilea paragraf).
Având în vedere caracteristicile şi proprietăţile
obiective ale acestora, niciunul dintre componente
nu conferă panoului trăsăturile caracteristice
esenţiale.
În consecinţă, panoul trebuie clasificat la codul NC
90191090, ca alte aparate de masat.

17. 1195/2011 din
16.11.2011 (JO L 303,
22.11.2011, p. 10)

Un produs care constă într-un guler de plastic cu
o formă adaptată gâtului, având un strat de
spumă care absoarbe şocurile şi un sistem de
prindere cu arici (denumit "guler cervical").
Produsul se foloseşte pentru susţinerea zonei
cervicale a coloanei vertebrale a unei persoane
(gâtul) şi a capului, de exemplu la salvarea şi
transportarea pacienţilor suspectaţi sau
diagnosticaţi cu vătămări ale coloanei vertebrale,
sau la susţinerea gâtului unei persoane care a
suferit un traumatism cervical prin hiperextensie
(whiplash).

9021 10 10 Clasificarea este determinată în conformitate cu
regulile generale 1 şi 6 pentru interpretarea
Nomenclaturii combinate, nota 6 la capitolul 90 şi
cu textul de la codurile NC 9021, 902110 şi
90211010.
Gulerul este considerat un aparat care serveşte la
susţinerea sau menţinerea unor părţi ale corpului ca
urmare a unei boli, a unei operaţii sau a unei
vătămări, în sensul notei 6 la capitolul 90. Produsul
nu poate fi considerat atelă sau alt aparat pentru
fracturi, deoarece nu se utilizează pentru
imobilizarea unei părţi a corpului în urma unei
fracturi.
Clasificarea la codul NC 90211090 este deci
exclusă. În consecinţă, produsul trebuie clasificat la
codul NC 90211010, ca aparat de ortopedie.

18. 1213/2014 din
11.11.2014
(JO L 329,
14.11.2014, p. 6)

Un produs canulat, de formă cilindrică, filetat,
fabricat din aliaj de titan foarte dur, având o
lungime cuprinsă între 20 și 56 mm. Produsul
are o tijă canulată cu un diametru exterior de 4
mm și cu un cap cu amprentă hexagonală. Tija
este filetată în întregime, cu pasul de 2 mm.
Produsul corespunde standardelor ISO/TC 150
pentru șuruburi pentru implant și este destinat
utilizării în domeniul chirurgiei traumatice pentru

9021 10 90 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și
a textului codurilor NC 9021, 9021 10 și 9021 10
90. Având în vedere caracteristicile sale obiective,
adică prezența tijei canulate, produsul nu
corespunde în întregime unui șurub din metale
comune. Prin urmare, acesta nu poate fi considerat
ca aparținând părților și furniturilor (șuruburi) de uz
general, menționate la nota 2 de la secțiunea XV.
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reducerea fracturilor. Se instalează în corp
utilizând instrumente specifice și cu ajutorul unui
fir de ghidare, care se inserează în tija canulată
și care permite plasarea precisă printr-o mică
incizie în corp. Pentru import, este prezentat într-
un ambalaj sterilizat. Produsul este numerotat,
trasabilitatea sa fiind astfel asigurată pe tot
parcursul procesului de producție și de distribuție

Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 8108.
Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
9021 10 90 ca atele, gutiere și alte articole și
aparate pentru fracturi.

19. 1214/2014 din
11.11.2014
(JO L 329,
14.11.2014, p. 8)

Un produs solid, de formă cilindrică, filetat
(așanumitul „șurub cu miez dublu Pangea” —
pangea dual core screw), fabricat din aliaj de
titan foarte dur, având o lungime cuprinsă între
20 și 45 mm.
Tija este filetată în întregime cu un filet dublu
care conține o zonă de tranziție pentru
schimbarea diametrului miezului. Are un
diametru exterior constant de 4,0 mm, este de
tip autofiletant și are un vârf filetat bont.
Produsul are un cap poliaxial (mobil), în formă
de U, cu filetaj interior, care permite o înclinare
de 25° în jurul axei sale pentru ajustare.
Produsul are un locaș special în capul de
blocare pentru fixarea unei tije (prezentată
separat).
Produsul corespunde standardelor ISO/TC 150
pentru șuruburi de implant și este destinat
utilizării în domeniul chirurgiei traumatice, ca
sistem de stabilizare posterioară a coloanei. Se
instalează utilizând instrumente specifice.
Pentru import, nu este prezentat într-un ambalaj
sterilizat. Produsul este numerotat, trasabilitatea
sa fiind astfel asigurată pe tot parcursul
procesului de producție și de distribuție.

9021 10 90 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
nota 2 litera (b) de la capitolul 90, precum și pe
baza textului codurilor NC 9021, 9021 10 și 9021 10
90.
Având în vedere caracteristicile sale obiective,
adică prezența capului poliaxial în formă de U cu
cap de blocare, produsul nu corespunde în
întregime unui șurub din metale comune. Prin
urmare, acesta nu poate fi considerat ca aparținând
părților și furniturilor (șuruburi) de uz general,
menționate la nota 2 de la secțiunea XV.
Prin urmare, se exclude clasificarea la poziția 8108.
Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
9021 10 90 ca atele, gutiere și alte articole și
aparate pentru fracturi.
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(*) A se vedea imaginea.

20. 111/2011 din 7.2.2011
(JO L 34, 9.2.2011, p.
33)

Articol care se prezintă sub forma unei piese
conice din titan, care are la bază o tijă cu filet
exterior (aşa numitul "bont protetic").
Acesta este utilizat în stomatologie. Articolul
respectiv este destinat a fi înşurubat într-o
rădăcină dentară artificială implantată în
mandibulă sau maxilar, în scopul de a face
legătura între rădăcina respectivă şi coroana
artificială.
Pentru import este prezentat într-un ambalaj
sterilizat.
A se vedea imaginile.

9021 29 00 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a
notei 2 b) de la capitolul 90, precum şi pe baza
textului codurilor NC 9021 şi 90212900.
Datorită modului în care este conceput, produsul
este destinat unei utilizări specifice în stomatologie
şi nu poate fi considerat ca aparţinând părţilor şi
furniturilor de uz general vizate la nota 2 de la
secţiunea XV. Prin urmare, se exclude clasificarea
la secţiunea XV.
Respectivul articol, fiind unul de protetică dentară,
trebuie clasificat la poziţia 9021, care include
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diverse accesorii utilizate în stomatologie pentru
confecţionarea coroanelor şi protezelor dentare [a
se vedea, de asemenea, Notele explicative pentru
poziţia 9021 partea (III) punctul B)4) din Sistemul
armonizat].
În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul
NC 90212900, ca parte de proteză dentară.
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21. 314/2011 din
30.3.2011 (JO L 86,
1.4.2011, p. 57)

Un aparat (un aşa-numit "aparat de fotografiere
termic în infraroşu") pentru captarea imaginilor
radiaţiilor infraroşii cu ajutorul unui
microbolometru, care afişează imaginile în
diferite culori reprezentând diferite temperaturi şi
ale cărui dimensiuni sunt de aproximativ 26 × 8
× 11 cm. Aparatul este compus din:
- o lentilă detaşabilă;
- un microbolometru cu rezoluţia de 160 × 120
de pixeli, capabil să măsoare temperaturi
cuprinse între – 20 °C şi 250 °C;
- un afişaj color cu cristale lichide (LCD) cu
rezoluţia de 320 × 240 de pixeli şi diagonala
ecranului de aproximativ 7 cm (2,5 inci); şi
- o memorie capabilă să înmagazineze până la
200 de imagini în format JPEG.
Microbolometrul – senzorul termic utilizat ca
detector în alcătuirea aparatului fotografic –
produce imagini cu rezoluţia de 19200 de pixeli,
fiecare pixel reprezentând rezultatul unei
măsurări a temperaturii. Imaginea este afişată în
diferite culori, reprezentând diferitele temperaturi
măsurate; ea conţine o scală verticală care
indică valorile plajei de temperaturi alese
(temperatura maximă în partea superioară, cea
minimă în partea inferioară) şi gama de culori
corespunzătoare. Aparatul este de asemenea
capabil să măsoare temperatura unui punct dat
şi să afişeze rezultatul pe o scală a
temperaturilor. Aparatul este utilizat la
întreţinerea preventivă, pentru detectarea viciilor
de construcţie, a defectelor de izolare şi a
pierderilor de căldură.

9025 19 20 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
precum şi pe baza textului codurilor NC 9025,
902519 şi 90251920. Deoarece aparatul este
capabil să măsoare temperatura şi să reproducă
valorile măsurate cu ajutorul cifrelor (funcţie
clasificată la poziţia 9025), este exclusă clasificarea
sa la poziţia 8525 drept aparat fotografic (a se
vedea de asemenea notele explicative pentru
poziţia 8525 din NC). Deoarece scopul acestui
aparat nu este acela de a verifica sau de a măsura
cantitatea de căldură, ci de a detecta nivelul
radiaţiilor infraroşii (măsurarea temperaturii), este
exclusă clasificarea sa la poziţia 9027. Prin urmare,
ţinând cont de caracteristicile sale, aparatul trebuie
clasificat la codul NC 90251920 drept termometru.
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22. 310/2010 din 9.4.2010
(JO L 94, 15.4.2010,
p. 27)

Un aparat cu aspect de poartă utilizat la punctele
de securitate din aeroporturi (numit
"spectrometru de masă").
Este conceput pentru a detecta substanţele
ilicite, cum ar fi substanţele explozive şi
narcotice, cu ajutorul tehnologiei spectrometriei
de mobilitate cu capcană ionică (ITMS – Ion
Trap Mobility Spectrometer).
Analiza se bazează pe mostre de aer care trec
printr-o membrană semipermeabilă şi intră într-o
cameră de ionizare în care o sursă de ionizare
emite particule beta, ducând la formarea de ioni
în fază gazoasă. Ionii astfel obţinuţi sunt dirijaţi
prin impulsuri către un tub de curent în care un
câmp electric accelerează ionii către un electrod
colector. Mostra se analizează apoi pe baza
duratei de timp în care ionii ajung în colector.
Aparatul separă astfel aburii ionizaţi şi măsoară
apoi mobilitatea ionilor într-un câmp electric.
Aparatul nu utilizează radiaţii optice.

9027 80 17 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
precum şi pe baza textului codurilor NC 9027,
902780 şi 90278017. Este exclusă clasificarea la
poziţia 9022, drept aparat bazat pe utilizarea
razelor beta, dat fiind că se recurge la radiaţii doar
în faza de pregătire, înainte de analiză, pentru a
ioniza mostra. Radiaţia reprezintă doar un stadiu
iniţial al procesului de analize chimice care
utilizează tehnologia spectrometriei. Aparatele
pentru analize fizice sau chimice – spectrometrele –
sunt clar specificate la poziţia 9027. Dat fiind că
aparatul nu utilizează radiaţii optice (UV, vizibile,
IR), el trebuie clasificat la codul NC 90278017, în
categoria altor aparate pentru analize fizice sau
chimice.

23. 273/2013 din
19.03.2013 (JO L 84,
23.03.2013, p. 1-4)

2. Un aparat electronic (denumit şi "analizor al
compoziţiei corpului") sub formă de cântar care
încorporează un ecran de afişaj cu dimensiuni
de aproximativ 36 × 32 × 6 cm, constituit din
următoarele componente principale:
- pentru cântărire: un dinamometru şi dispozitive
pentru prelucrarea şi afişarea greutăţii;
- pentru măsurare: o bară detaşabilă de mână cu
patru electrozi, patru electrozi pe suprafaţa
superioară a cântarului, butoane de comandă şi
dispozitive pentru prelucrarea şi afişarea
măsurătorilor.

9031 80 38 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
9031, 9031 80 şi 9031 80 38.
Clasificarea la poziţia 9018 ca instrument sau
aparat medical este exclusă, deoarece aparatul nu
este utilizat în general în practica profesională (a se
vedea notele explicative ale Sistemului armonizat
aferente poziţiei 9018, primul paragraf). Aparatul
este un articol compozit constituit din componente
clasificate la capitolul 84 şi la capitolul 90. În
conformitate cu regula generală 3 litera (b), acesta
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Prin sistemul de opt electrozi plasaţi la nivelul
mâinilor şi sub tălpi, aparatul trimite curenţi
electrici pentru măsurarea în multifrecvenţă care,
utilizând caracteristicile de bioimpedanţă, permit
aparatului să determine, de exemplu, procentul
de grăsime din corp, masa de grăsime a
corpului, indicele de masă corporală (IMC),
masa muşchilor scheletici şi apa din corp.
Aparatul poate fi folosit fie de către personalul
sanitar pentru diagnosticarea obezităţii, fie de
către alţi utilizatori pentru a afla informaţii despre
structura lor fizică sau pentru verificarea ori
îmbunătăţirea ei în scopuri sportive sau estetice.
De asemenea, aparatul poate fi utilizat numai
drept cântar.
Aparatul poate să stocheze date pentru 99 de
utilizatori şi 300 de măsurători. Datele pot fi
transferate pe o maşină automată de prelucrare
a datelor folosind o memorie USB.

trebuie clasificat ca şi când ar fi compus doar din
componenta care îi conferă caracterul său esenţial.
Având în vedere caracteristicile sale obiective, şi
anume tehnologia de măsurare utilizată, se
consideră că aparatului îi conferă caracterul său
esenţial componenta care efectuează măsurarea.
Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC
9031 80 38 ca alte instrumente electronice pentru
măsurare.

24. 273/2013 din
19.03.2013 (JO L 84,
23.03.2013, p. 1-4)

3. Un aparat electronic (denumit şi "analizor al
compoziţiei corpului") cu o bază de cântărire şi o
coloană deasupra căreia se află o placă de
comandă care încorporează un ecran de afişaj
cu dimensiunile de aproximativ 120 × 87 × 52
cm, constituit din următoarele componente
principale:
- pentru cântărire: un dinamometru şi dispozitive
pentru prelucrarea şi afişarea greutăţii;
- pentru măsurare: două bare detaşabile de
mână cu câte doi electrozi fiecare, patru
electrozi pe suprafaţa superioară a cântarului,
butoane de comandă şi dispozitive pentru
prelucrarea şi afişarea măsurătorilor.
Prin sistemul de electrozi tactili în opt puncte

9031 80 38 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
9031, 9031 80 şi 9031 80 38.
Clasificarea la poziţia 9018 ca instrument sau
aparat medical este exclusă, deoarece aparatul nu
este utilizat în general în practica profesională (a se
vedea notele explicative ale Sistemului armonizat
aferente poziţiei 9018, primul paragraf).
Aparatul este un articol compozit constituit din
componente clasificate la capitolul 84 şi la capitolul
90. În conformitate cu regula generală 3 litera (b),
acesta trebuie clasificat ca şi când ar fi compus
doar din componenta care îi conferă caracterul său
esenţial.



17

Nr.
crt.

REGULAMENTUL
COMISIEI
(EEC)/(EC)/(EU)
NR/DATĂ N

R
.C

R
T

/A
N
EX

A

DESCRIEREA MĂRFURILOR CLASIFICARE
COD NC

MOTIVE
(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

plasaţi la nivelul mâinilor şi sub tălpi, aparatul
trimite curenţi electrici pentru măsurarea în
multifrecvenţă care, utilizând caracteristicile de
bioimpedanţă, permit aparatului să determine,
de exemplu, apa intracelulară, apa extracelulară,
masa de proteine, masa minerală, masa de
grăsime a corpului, apa totală din corp, masa
fără grăsime, indicele de masă corporală (IMC)
şi masa muşchilor scheletici.
Aparatul este echipat cu următorii conectori:
- RJ45,
- USB;
- RS232,
- D-sub cu 25 de pini.
Aparatul poate fi folosit fie de către personalul
sanitar pentru diagnosticarea obezităţii, fie de
către alţi utilizatori pentru a afla informaţii despre
structura lor fizică sau pentru verificarea ori
îmbunătăţirea ei în scopuri sportive sau estetice.
Aparatul poate fi conectat la o maşină automată
de prelucrare a datelor sau la o imprimantă.

Având în vedere caracteristicile sale obiective, şi
anume tehnologia de măsurare utilizată, se
consideră că aparatului îi conferă caracterul său
esenţial componenta care efectuează măsurarea.
Prin urmare, aparatul trebuie clasificat la codul NC
9031 80 38 ca alte instrumente electronice pentru
măsurare.

25. 129/2005 din
20.1.2005 (JO L 25,
28.1.2005, p. 37)
modificat prin Reg.
1179/2009

3 Analizor de reţea compus dintr-un modul de
analizor, o memorie pentru captura de date şi o
interfaţă pentru o maşină de prelucrare automată
a datelor, incluse în aceeaşi incintă.
Analizorul are ca scop furnizarea de informaţii cu
privire la performanţa reţelelor prin
supravegherea activităţii din reţea, decodificarea
tuturor protocoalelor importante şi generarea
traficului de reţea.
Maşina de prelucrare automată a datelor nu se
oferă odată cu analizorul.

9031 80 38
INIŢIAL:
(Reg.129/2005
)
9031 80 39

Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile
cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 5 E din capitolul
84, cu nota complementară 1 la capitolul 90 şi cu
textul codurilor NC 9031, 903180 şi 90318039.
Analizorul, care îndeplineşte o funcţie specifică prin
intermediul modulului de analizor, este exclus de la
poziţia 8471 prin aplicarea notei 5 E din capitolul
84.
Analizorul are ca scop specific analizarea traficului
dintr-o reţea, nu măsurarea sau controlarea
mărimilor electrice, şi este astfel exclus de la poziţia
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9030.

26. 129/2005 din
20.1.2005 (JO L 25,
28.1.2005, p. 37)
modificat prin Reg.
1179/2009

4 Analizor de reţea constând dintr-un cablu central
de gestiune, un modul de analizor, o maşină de
prelucrare automată a datelor, un monitor şi o
tastatură incluse în aceeaşi incintă.
Analizorul are ca scop asigurarea următoarelor
funcţii:
- analiza stării operaţionale a reţelelor şi a
produselor existente în reţea;
- simularea condiţiilor de trafic şi de defecţiune în
reţelele şi în produsele existente în reţea;
- generarea traficului de reţea.

9031 80 38
INIŢIAL:
(Reg.129/2005
)
9031 80 39

Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile
cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 5 E din capitolul
84, cu nota complementară 1 la capitolul 90 şi cu
textul codurilor NC 9031, 903180 şi 90318039.
Analizorul, care îndeplineşte o funcţie specifică prin
intermediul modulului de analizor, este exclus de la
poziţia 8471 prin aplicarea notei 5 E din capitolul
84.
Analizorul are ca scop specific analizarea traficului
dintr-o reţea, nu măsurarea sau controlarea
mărimilor electrice, şi este astfel exclus de la poziţia
9030.

27. 805/2015 din
19.5.2015 (JO L 128,
23.5.2015, p. )

9031 80 38

28. 1124/2012 din
26.11.2012 (JO L 331,
1.12.20122, p. 7)

Senzor de greutate închis ermetic (denumit
"capsulă dinamometrică") ce conţine o marcă
tensometrică sub forma unei punţi de măsură cu
dimensiuni de aproximativ 13 × 3 × 3 cm.
Capsula dinamometrică funcţionează prin
deformarea filamentului mărcii tensometrice
atunci când acesta este supus unei forţe fizice.
Forţa fizică produce o schimbare a rezistenţei
filamentului, dezechilibrând astfel puntea de
măsură care, la rândul său, modifică tensiunea
curentului care o străbate.
Capsula dinamometrică converteşte forţa fizică
aplicată pe aceasta într-un semnal electric
proporţional cu respectiva forţă. Semnalul este
citit, prelucrat şi afişat de un dispozitiv care nu
este inclus la prezentare.

9031 80 98 Clasificarea se stabileşte în funcţie de regulile
generale pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate 1, 2(a) şi 6, de nota 1(m) la secţiunea
XVI, precum şi de textul codurilor NC 9031, 903180
şi 90318098.
Capsula dinamometrică are rolul de a transforma
forţa fizică în semnal electric în scopuri de
măsurare. Deoarece nu arată ea însăşi rezultatul
măsurării, este considerată a fi un instrument de
măsurare incomplet, care nu este specificat sau
inclus în altă parte a capitolului 90. În consecinţă,
este exclusă clasificarea la poziţia 8423 ca parte de
a aparatelor sau instrumentelor de cântărit [a se
vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului Armonizat de la poziţia 9031, litera (A),
punctul (30)].
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Capsula dinamometrică este proiectată pentru a
fi folosită, de exemplu, la cântare de podea,
omogenizatoare, cântare pentru silozuri şi
rezervoare.

Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
90318098 ca alte instrumente, care nu sunt
specificate sau incluse în altă parte a capitolului 90.

29. 726/2012 din 6.8.2012
(JO L 213, 10.8.2012,
p. 3)

Aparat electronic (denumit "unitate de
monitorizare de la distanţă a ascensoarelor")
prezentat într-o carcasă cu dimensiunile de
aproximativ 28 × 22 × 9 cm destinată a fi
instalată în puţul ascensorului.
Aparatul, care primeşte informaţii de la mai mulţi
senzori externi, este utilizat pentru a monitoriza
funcţionarea ascensoarelor şi pentru a detecta
defecţiuni, de exemplu, la pornire şi la oprire, la
deschiderea şi închiderea uşilor, defecţiuni de
aliniere, defecţiuni ale motorului de tracţiune, ale
frânei, ale sistemului de iluminat în interiorul
cabinei. Informaţiile primite sunt verificate şi
prelucrate de aparat şi transmise prin modem
către un centru de întreţinere.
După prezentare şi după încorporarea unui
modem, aparatul asigură posibilitatea
comunicării vocale bidirecţionale între cabina
ascensorului şi centrul de întreţinere printr-un
microfon şi un difuzor instalate în cabină.

9031 90 85 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a
notei 2 litera (b) de la capitolul 90, precum şi pe
baza textului codurilor NC 9031, 903190 şi
90319085.
Având în vedere că aparatul nu are încorporat un
modem sau alt dispozitiv de comunicaţie, este
exclusă clasificarea sa la poziţia 8517 ca aparat
pentru comunicaţie în reţele cu fir.
Deoarece aparatul nu furnizează semnale acustice
sau vizuale, este exclusă clasificarea sa la poziţia
8531 ca aparat electric de semnalizare acustică sau
vizuală.
Aparatul monitorizează şi verifică funcţionarea
ascensorului şi prelucrează datele primite. Senzorii
care generează semnalele ce urmează a fi
prelucrate nu sunt încorporaţi în aparat. Aparatul
propriu-zis nu afişează semnalele respective. Din
aceste motive, aparatul este considerat parte a unui
instrument de control. În consecinţă, clasificarea ca
maşină incompletă la poziţia 9031 este exclusă.
Aparatul trebuie clasificat aşadar la codul NC
90319085 ca parte de instrumente, aparate şi
maşini de control nedenumite şi necuprinse în altă
parte în capitolul 90.

30. 634/2005 din
26.4.2005 (JO L 106,
27.4.2005, p. 7)

5 Sistem alcătuit din următoarele elemente:
- o unitate centrală cu tastatură, un mouse şi un
ecran (calculator personal),

9032 89 00
INIŢIAL:
(Reg.634/2005

Clasificarea este în conformitate cu dispoziţiile
cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, cu capitolul 90 nota 7
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modificat prin Reg.
1179/2009

- o unitate centrală (server),
- un scaner de precizie.
Scanerul de precizie constă într-un dispozitiv
numit "suport al senzorilor scanerului", situat pe
un şasiu.
Acest "suport al senzorilor scanerului" este dotat
cu senzori diverşi care măsoară calitatea hârtiei
(umiditate, temperatură, greutate etc.).Acesta se
mişcă înainte şi înapoi deasupra şasiului pentru
a culege informaţii utilizând fascicule laser sau
infraroşii sau alte metode de măsurare. Aceste
informaţii sunt transmise prin intermediul
serverului la calculatorul personal care le
prelucrează pentru a obţine date care să permită
controlul calităţii hârtiei.Informaţiile prelucrate de
calculatorul personal permit adaptarea producţiei
materialului din care se fabrică hârtia, care nu
face parte din sistem.

)
9032 89 90

litera (b) şi cu textul codurilor NC 9032, 903289 şi
90328990.
Nota 5 B din capitolul 84 exclude clasificarea
sistemului sub codul 8471, deoarece acesta
exercită o funcţie specifică, alta decât prelucrarea
informaţiei, aşa cum prevede nota 5 E din capitolul
84.
Sistemul este un regulator automat de mărimi altele
decât cele electrice a cărui funcţionare se bazează
pe un fenomen electric variabil în funcţie de factorul
ce urmează a fi reglat [a se vedea nota 7 litera (b)
din capitolul 90].

31. 863/2013 din
05.09.2013 (JO L 240,
07.09.2013, p. 17-18)

Produs (denumit "modul de ceas de timp real")
care constă într-un circuit integrat monolitic şi un
cuarţ, montate împreună pe un cadru metalic şi
încastrate într-o carcasă din material plastic cu
dimensiuni de aproximativ 10 × 7 × 3 mm.
Produsul are o frecvenţă de oscilaţie de 32,768
kHz şi funcţionează cu o tensiune de alimentare
de 2,7 până la 3,6 V. Produsul are un semnal de
ieşire digital.
Produsul este utilizat în diverse aparate pentru a
genera un semnal de ceas în vederea stabilirii
intervalelor de timp.
A se vedea imaginea.

9114 90 00 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a
notei 1 litera (n) de la secţiunea XVI, precum şi a
textului codurilor NC 9114 şi 91149000.
Deoarece produsul conţine atât un circuit integrat
monolitic cât şi un cuarţ, el nu îndeplineşte condiţiile
prevăzute la nota 8 litera (b) din capitolul 85. În
consecinţă, clasificarea la poziţia 8542 este
exclusă.
Produsul generează un semnal de ceas pentru
stabilirea intervalelor de timp, ceea ce reprezintă o
funcţie încadrată la capitolul 91.
Clasificarea la poziţia 9110 este, de asemenea,
exclusă deoarece produsul nu are toate
componentele necesare pentru a fi considerat un
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mecanism de ceasornicărie incomplet (a se vedea,
de asemenea, notele explicative ale Sistemului
armonizat aferente poziţiei 9110, al treilea
paragraf).
În consecinţă, produsul trebuie să fie clasificat la
codul NC 91149000 ca alte furnituri de
ceasornicărie [a se vedea, de asemenea, notele
explicative ale Sistemului armonizat aferente
poziţiei 9114, (A), punctul (8)].

32. 1288/91 din 14.5.1991
(JO L 122, 17.5.1991,
p. 11) modificat prin
Reg. 1179/2009

7 Aparat denumit "acordor cromatic" care prezintă
următoarele caracteristici: oferă mai multe
metode de acordaj şi două funcţii de transpunere
adaptate la o gamă de instrumente muzicale;
include un microfon, un oscilator cu cuarţ, un
frecvenţmetru cu ac şi diode
electroluminescente; de asemenea, acesta
poate să includă şi o porta-voce.
Aparatul prezintă o gamă de acord de 7 octave
(de la 32,7 la 395,1 Hz).

9209 99 40
INIŢIAL:
(Reg.1288/91)
9209 10 00

Clasificarea este stabilită în conformitate cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1, 4 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textele
codurilor NC 9209 şi 92091000.

33. 242/96 din 7.2.1996
(JO L 31, 9.2.1996, p.
16)

Pistol cu aer comprimat, din material plastic, cu
un mecanism intern şi cu partea interioară a ţevii
din metal, care poate trage cu bile mici din
plastic

9304 00 00 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regula generală 1 de interpretare a Nomenclaturii
Combinate, precum şi cu textul codului NC
93040000
Clasificarea produsului la poziţia 9304 se datorează
în special faptului că acesta poate provoca daune
corporale, ţinând seama de rază de acţiune a
acestuia şi de forţa impactului
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34. 2017/1169 din
26.06.2017 (JO L
170/56, 01.07.2017)

Articol sub formă de bilă (așa-numită „bilă de
vopsea”) formată dintr-o cochilie dură din
gelatină, umplută cu vopsea pe bază de apă.
Articolul este conceput pentru a fi utilizat ca
proiectil pentru arme de paintball (arme cu aer
comprimat cu viteza de plecare a bilei de la
țeavă de 91 de metri pe secundă) în timpul
jocului de „paintball” cu mai mulți jucători.
A se vedea imaginile (*1).

9306 90 90 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate,
nota 1 litera (s) la capitolul 95, și pe baza textului
codurilor NC 9306 , 9306 90 și 9306 90 90 .
Articolul este conceput ca proiectil pentru arme de
paintball, considerate a fi arme cu aer comprimat
clasificate la poziția 9304 din cauza vitezei
considerabile de plecare de la țeavă [a se vedea
Regulamentul (CE) nr. 242/96 al Comisiei (JO L 31,
9.2.1996, p. 16)].
Bila de vopsea este un proiectil utilizat la tragerea
cu arme cu aer comprimat, asemenea alicelor sau
săgeților. Așadar, bila cu vopsea este un alt tip de
muniție [a se vedea și Notele explicative (A) (3) ale
Sistemului armonizat aferente poziției 9306 ].
Clasificarea la capitolul 95 este exclusă în temeiul
notei 1 litera (s) la capitolul respectiv.
În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC
9306 90 90 ca proiectil.

35. 2458/95 din
19.10.1995 (JO L 253,
21.10.1995, p. 1)

Învelitori concepute pentru a acoperi definitiv
scheletul şi căptuşeala scaunelor din faţă şi din
spate ale autovehiculelor, compuse:
- dintr-un şezut a cărui suprafaţă exterioară este
constituită în principal dintr-o ţesătură din fibre
textile sintetice (poliester) şi din materiale
plastice (PVC). În interior există o bară metalică
flexibilă;

9401 90 80 Clasificarea se stabileşte în conformitate cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9401, 940190 şi 94019080.
Aceste învelitori se consideră părţi ale scaunelor
din codul NC 9401.
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- dintr-un spătar a cărui suprafaţă exterioară este
constituită în principal dintr-o ţesătură din fibre
textile sintetice (poliester) şi din materiale
plastice (PVC). În interior există:
- corzi cu dispozitive de fixare din material
plastic;
- o brăţară din cauciuc;
- bare metalice flexibile;
- dintr-o învelitoare pentru tetieră a cărei
suprafaţă exterioară este constituită în principal
dintr-o ţesătură din fibre textile sintetice
(poliester) şi din materiale plastice (PVC).
Pe partea interioară, ţesătura se asociază cu un
strat fin din material plastic alveolar, acoperit cu
o ţesătură cu ochiuri înnodate din poliamid, iar
materialele plastice (PVC) sunt îmbinate cu o
ţesătură din fibre acrilice.

36. 2795/1999 din
29.12.1999 (JO L 337,
30.12.1999, p. 36)

Căptuşeli, din bumbac, destinate să fie fixate, în
mod definitiv, pe scaunul sau pe spătarul
scaunelor tapiţate.
Aceste căptuşeli sunt utilizate împreună cu alte
părţi ale scaunelor care trebuie asamblate.
După asamblarea scaunelor, căptuşelile nu pot
să fie scoase fără a demonta scaunele.

9401 90 80 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9401, 940190 şi 94019080. Aceste
căptuşeli sunt considerate ca fiind părţi ale
scaunelor, corespunzătoare codului NC 9401

37. 772/2011 din 2.8.2011
(JO L 201, 4.8.2011,
p. 1)

Articol confecţionat din metal sau din material
plastic, destinat fixării unui scaun auto de
siguranţă pentru copii într-un autoturism
(denumit "bază pentru fixarea scaunului auto de
siguranţă pentru copii").
Cuprinde o tijă extensibilă şi un sistem cu
indicatori de culoare verde/roşie care arată, de
exemplu, dacă articolul sau scaunul auto este

9401 90 80 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii combinate,
precum şi pe baza textului codurilor NC 9401,
940190 şi 94019080.
Clasificarea la poziţia 8708 este exclusă, întrucât
articolul nu se ataşează în mod permanent de
caroseria autovehiculului, aşadar nu poate fi
considerat un accesoriu al caroseriei
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instalat corect.
Este destinat fixării temporare în punctele de
ancorare, care sunt dispozitive fixe, ataşate, în
general, în mod permanent de caroseria
vehiculului în partea din spate a unui scaun.
Articolul permite montarea şi demontarea rapidă
a diverselor modele de scaun auto de siguranţă
pentru copii.
A se vedea imaginea

autovehiculului.
Atunci când scaunul auto de siguranţă pentru copii
este montat pe "baza pentru fixarea scaunului auto
de siguranţă pentru copii", ansamblul prezintă
caracteristicile şi îndeplineşte funcţia unui scaun de
siguranţă pentru copii de sine stătător. Articolul
trebuie, aşadar, considerat ca fiind o parte a unui
scaun auto de siguranţă pentru copii. În consecinţă,
articolul trebuie clasificat la codul NC 94019080, ca
parte a unui scaun.

38. 106/2012 din 7.2.2012
(JO L 36, 9.2.2012, p.
23)

Dispozitiv metalic în formă de disc, cu diametrul
de aproximativ 8 cm şi grosimea de 2 cm
(denumit "dispozitiv circular pentru înclinarea
spătarului").
Dispozitivul are o suprafaţă neuniformă, cu un
orificiu central pentru ax şi este compus din:
- o placă de ghidare,
- un arc elicoidal,

9401 90 80 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
precum şi pe baza textului codurilor NC 9401,
940190 şi 94019080.
Date fiind caracteristicile sale, şi anume construcţia
mecanică precisă cu diverse părţi componente,
dispozitivul este special conceput pentru a fi o parte
esenţială a unui mecanism de înclinare a spătarului
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- o camă cu şarnieră,
- o camă culisantă,
- doi clicheţi culisanţi,
- o roată dinţată şi
- o placă inelară.
Dispozitivul este o componentă a mecanismelor
de înclinare a spătarelor scaunelor de
autovehicule.
Dispozitivul este utilizat la reglarea unghiului
spătarului în funcţie de nevoile şoferului sau ale
pasagerilor şi contribuie la rezistenţa scaunului.
A se vedea imaginea

unui scaun de autovehicul. În consecinţă,
clasificarea la poziţia 8302 ca decoraţiuni, articole
de feronerie şi articole similare este exclusă (a se
vedea şi notele explicative ale SA aferente poziţiei
8302, primul paragraf).
În consecinţă, dispozitivul este considerat ca fiind o
parte a mecanismului de înclinare a spătarului unui
scaun de autovehicul.
Dispozitivul trebuie clasificat aşadar la codul NC
94019080 ca alte părţi de scaune de tipul celor
utilizate pentru autovehicule.

39. 1964/90 din 6.7.1990
(JO L 178, 11.7.1990,
p. 5) modificat prin
Reg. 1179/2009

6 Recipiente izoterme pentru păstrarea cuburilor
de gheaţă. Aceste recipiente sunt realizate dintr-
o structură cadru profilată şi încorporează un
container interior din tablă de oţel. Aceste
recipiente au pereţi dublaţi, spaţiul dintre aceştia
fiind umplut cu un strat de spumă din material

9403 20 80
INIŢIAL:
(Reg.1964/90)
9403 20 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 9403, 940320 şi 94032099.
Mărfurile respective nu sunt prevăzute cu un
echipament de răcire şi nu sunt concepute pentru a
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plastic. li se putea ataşa un astfel de dispozitiv [a se vedea
nota explicativă la Sistemul armonizat poziţia 94.03,
litera (h)].

40. 2017/982 din
07.06.2017 (JO L
148/24)

Un articol (denumit înălțător pentru acces la
cadă) cu dimensiunile de aproximativ 41 × 31 ×
14 cm, constituit dintr-o suprafață de plastic
susținută de patru picioare din aluminiu. Partea
de jos a fiecărui picior este înconjurată de un
tampon, adică de un capăt antiderapant din
cauciuc. Articolul este prezentat ca un înălțător
menit să ajute persoanele să intre într-o cadă și
să iasă din aceasta. A se vedea imaginea(*).

9403 20 80 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a
notei 2 de la capitolul 94, precum și pe baza
textelor codurilor NC 9403, 9403 20 și 9403 20 80.
Articolul este folosit pentru echiparea încăperilor, de
exemplu în locuințele private [(a se vedea, de
asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat
de la capitolul 94, „Considerații generale”, al doilea
paragraf litera (A)]. Este, prin urmare, o piesă de
mobilier în sensul poziției 9403, concepută pentru a
fi așezată pe podea sau pe sol. Clasificarea la
poziția 7616 ca „alte articole din aluminiu” este
exclusă în temeiul notei 1 litera (k) de la secțiunea
XV. Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul
NC 9403 20 80 ca „alt mobilier din metal”, diferit de
paturi.
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41. 840/92 din 1.4.1992
(JO L 88, 3.4.1992, p.
29) modificat prin Reg.
1179/2009

2n
d.

Etajeră mobilă cu înălţimea maximă de 2250
mm, compusă dintr-o bază pe rotiţe, patru bare
metalice verticale şi cel puţin două rafturi din
lemn. Etajera mobilă se utilizează în general
pentru transportul şi depozitarea mărfurilor în
comerţul cu flori.

[Etajeră mobilă: a se
vedea fotografia [1]]
[1] Fotografia are un
caracter pur indicativ

9403 20 80
INIŢIAL:
(Reg. 840/92)
9403 20 99

Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile
generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, nota 2 de la capitolul 94,
precum şi cu textele codurilor NC 9403, 940320 şi
94032099. Clasificarea drept container este exclusă
deoarece etajera este deschisă pe toate părţile.

42. 313/2011 din
30.3.2011 (JO L 86,
1.4.2011, p. 55)

Un articol de mobilier (o aşa-numită "măsuţă
pentru televizor"), cu dimensiunile de
aproximativ 80 × 40 × 45 cm.
Produsul constă într-un blat şi în două rafturi,
realizate din sticlă transparentă călită şi în patru
picioare cilindrice din metal, cu dimensiunea de
aproximativ 45 × 5 cm.
Sarcina maximă suportată de produs este de 80
kg.
Componentele metalice reprezintă aproximativ
47 % din valoarea totală a produsului, iar cele
din sticlă aproximativ 44 %.
A se vedea imaginea.

9403 20 80 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1, 3(b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii
combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC
9403, 940320 şi 94032080.
Mesele şi articolele de mobilier similare, realizate
din diferite materiale, se clasifică în funcţie de
materialul din care este realizat suportul (picioare şi
cadru), cu excepţia cazului în care, prin aplicarea
regulii generale de interpretare 3(b), materialul din
care este realizat blatul conferă mesei caracterul
esenţial, de exemplu, printr-o valoare mai ridicată a
respectivului material (a se vedea, de asemenea,
notele explicative de la poziţia 9403 din
Nomenclatura combinată). Încadrarea la codul NC
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94038900 ca "mobilier din alte materiale (din sticlă)"
este prin urmare exclusă, deoarece blatul de sticlă,
având o valoare mai mică decât cea a suportului
metalic, nu conferă produsului caracterul său
esenţial.
În consecinţă, produsul trebuie clasificat în funcţie
de materialul din care este realizat suportul.
Produsul trebuie clasificat deci la codul NC
94032080 ca "alt mobilier din metal".

43. 2016/1321 din
26.07.2016 (JO L 209,
3.8.2016, p. 4-6)

Un articol (așa-numit „hamac cu cadru”), cu
dimensiuni de aproximativ 230 × 140 × 205 cm,
care constă într-un stand triunghiular care se
amplasează pe sol, format din bare de metal
(oțel), de care se agață o suprafață înclinată ce
servește drept zonă de întins. Suprafața
înclinată măsoară 100 × 190 cm (l × L) și conține
tije ușor curbate pe laturile care formează
lungimile și tije drepte pe laturile care formează
lățimile, cu un înveliș textil petrecut peste ele.
Articolul este echipat cu un „acoperiș” din
material textil și cu plase pentru țânțari.
Articolul cântărește 45 kg și poate suporta
persoane care cântăresc până la 180 kg. Este
făcut din materiale rezistente la intemperii, ceea
ce înseamnă că articolul este adecvat pentru
utilizarea în aer liber.

9403 20 80 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii
combinate, a notei 2 la capitolul 94 și a textului de
la codurile NC 9403 , 9403 20 și 9403 20 80 .
Date fiind caracteristicile sale, respectiv greutatea și
faptul că nu poate fi demontat cu ușurință, articolul
nu poate fi transportat ușor în vederea folosirii în
camping. Prin urmare, este exclusă clasificarea sa
la poziția 6306 , ca articol de camping.
Articolul este „mobil” și, având în vedere
caracteristicile sale obiective, este construit în
vederea amplasării pe podea sau pe sol. Este
folosit în special în scop utilitar, pentru echiparea
zonelor exterioare precum grădinile locuințelor
private, ale hotelurilor, ale restaurantelor etc. (a se
vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului armonizat aferente capitolului 94,
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(*) A se vedea imaginea. Considerații generale, punctul A). În consecință,
articolul este considerat „mobilă” fabricată din
materiale diverse și trebuie clasificat la poziția
9403 , ținând seama de materialul din care este
făcut suportul (cadrul) și care îi conferă articolului
caracterul esențial.
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul
NC 9403 20 80 ca „alt mobilier din metal”.

44. 2016/1211 din
20.07.2016 (JO L 199,
26.7.2016, p. 3-5)

Un articol (așa-numit „hamac cu suport”), cu
dimensiuni de aproximativ 380 × 120 × 140 cm,
care constă într-un stand de lemn care se
amplasează pe sol, de care se agață un hamac
din bumbac, cu dimensiuni de 240 × 120 cm.
Capetele înguste ale hamacului se termină cu
bare de lemn și sunt echipate cu corzi care se
agață de suport.
Articolul cântărește aproximativ 32 kg și poate
suporta persoane care cântăresc până la 150 kg
(*) A se vedea imaginea.

9403 60 90 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1, 3 (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii
combinate, a notei 2 la capitolul 94 și a textului de
la codurile NC 9403 , 9403 60 și 9403 60 90 .
Date fiind caracteristicile sale, respectiv greutatea și
faptul că nu poate fi demontat cu ușurință, articolul
nu poate fi transportat ușor în vederea folosirii în
camping. Prin urmare, este exclusă clasificarea sa
la poziția 6306 , ca articol de camping.
Articolul este „mobil” și, având în vedere
caracteristicile sale obiective, este construit în
vederea amplasării pe podea sau pe sol. Este
folosit în special în scop utilitar, pentru echiparea
zonelor exterioare precum grădinile locuințelor
private, ale hotelurilor, ale restaurantelor etc. (a se
vedea, de asemenea, notele explicative la Sistemul
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armonizat aferente capitolului 94, Considerații
generale, punctul A). În consecință, articolul este
considerat „mobilă” fabricată din materiale diverse
și trebuie clasificat la poziția 9403 , ținând seama
de materialul din care este făcut suportul (standul)
și care îi conferă articolului caracterul esențial.
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
9403 60 90 ca „alt mobilier din lemn”.

45. 2017/181 din
27.01.2017 (JO L
29/10, 03.02.2017)

Un raft de sticlă individual, cu suporturi de metal
pentru fixarea pe perete.
Raftul de sticlă se compune dintr-o placă de
sticlă transparentă măsurând aproximativ 60 ×
13,5 × 0,7 cm, de formă neregulată, cu muchii
prelucrate (muchia frontală are o formă curbă) și
din două suporturi dintr-un aliaj de cupru și zinc
(alamă), placate cu nichel și crom. Placa de
sticlă are două orificii pentru fixarea pe suporturi.
Produsul este prezentat neasamblat, însoțit de
șuruburi și de dibluri pentru fixare și ambalat într-
o cutie din carton.

9403 89 00 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1, 3(b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii
combinate (NC), a notei 2 litera (a) de la capitolul
94, precum și pe baza textului codurilor NC 9403 și
9403 89 00 .
Articolul este utilizat pentru echiparea încăperilor
din, de exemplu, locuințe private. Prin urmare, el
este un articol de mobilier în sensul poziției 9403 .
În conformitate cu nota 2 litera (a) de la capitolul 94,
poziția respectivă include rafturile individuale
prezentate cu suporturi pentru fixarea pe perete. În
consecință, clasificarea la poziția 7020 , ca „Alte
articole din sticlă”, este exclusă.
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A se vedea imaginea (*1). Raftul de sticlă conferă articolului caracterul său
esențial. Suporturile de metal, șuruburile și diblurile
servesc numai la fixarea raftului de sticlă pe perete.
Clasificarea la codul NC 9403 20 80 , ca „Alt
mobilier din metal”, este deci exclusă.
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
9403 89 00 , ca „Alt mobilier”.

46. 677/2015 din
23.4.2015 (JO L 111,
30.4.2015, p. 21-23)

Un articol format din patru picioare de masă din
metale comune, prinse cu ajutorul unor șuruburi
pe patru plăci de metal care le țin împreună.
Pentru a evita alunecarea și pentru a proteja
podeaua, capătul de jos al fiecărui picior de tablă
este acoperit cu cauciuc.
Capetele de sus ale picioarelor de tablă au găuri
pentru șuruburi, permițând prinderea unui blat de
masă.
A se vedea imaginea.

9403 90 10 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
precum și pe baza textului codurilor NC 9403, 9403
90 și 9403 90 10. Clasificarea ca mobilier complet
este exclusă deoarece articolului îi lipsește o
componentă esențială, și anume blatul de masă.
Articolul trebuie clasificat deci la codul NC 9403 90
10 ca „părți de mobilier din metal”.

47. 465/2010 din
27.5.2010 (JO L 129,

Articol cu dimensiunea de 197 × 90 × 2 cm,
format din 16 şipci din lemn masiv fixate

9404 10 00 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a
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28.5.2010, p. 64) împreună de două benzi din material textil fixate
pe lemn cu ajutorul unor agrafe metalice.
Şipcile nu sunt curbate şi sunt confecţionate din
pin masiv, neflexibil.
Articolul este destinat a fi utilizat împreună cu un
cadru de pat pentru a servi drept somieră.

notei 3(B) de la capitolul 94, precum şi pe baza
textului codurilor NC 9404 şi 94041000.
Deşi şipcile nu sunt nici curbate, nici flexibile,
articolul în ansamblul său se încadrează în definiţia
de la poziţia 9404 deoarece este destinat să susţină
saltelele pe pat.
Clasificarea la poziţia 94039030 ca părţi ale unui
pat se exclude, deoarece conform notei 3(B) la
capitolul 94, somierele prezentate separat nu
trebuie clasificate ca părţi ale mărfurilor. Prin
urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
94041000, drept somieră.

48. 51/2009 din 15.1.2009
(JO L 17, 22.1.2009,
p. 17)

Articol matlasat de formă rectangulară, cu
dimensiunile de aproximativ 260 cm × 240 cm,
format din trei straturi, cu straturile externe
confecţionate din ţesătură de bumbac şi stratul
intern din vată sintetică, constituind materialul de
umplere interior.
Stratul superior prezintă a margine cusută de
aproximativ 30 cm lăţime de o culoare în
contrast. Straturile sunt unite prin intermediul
unei cusături decorative.
(cuvertură de pat)

(A se vedea
fotografia

nr. 645)

9404 90 90 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate, a
notei 1(s) la secţiunea XI, precum şi pe baza
textelor aferente codurilor NC 9404, 940490 şi
94049090.
Articolele de pat şi articolele de amenajări similare
umplute sau prevăzute în interior cu orice fel de
material se clasifică la codul 9404. A se vedea de
asemenea Notele explicative la Sistemul armonizat
de descriere şi codificare a mărfurilor pentru titlurile
9404 partea B şi partea B punctul 2, care
menţionează explicit cuverturile matlasate şi
cuverturile de pat.
Clasificarea la titlul 6304 este exclusă, întrucât
secţiunea XI nu include articolele de pat de la
capitolul 94 [a se vedea nota 1(s) la secţiunea XI].
Mai mult, titlul 6304 exclude articolele de amenajări
de la titlul 9404, cum ar fi cuverturile (a se vedea de
asemenea Notele explicative la SA pentru titlul
6304 al doilea paragraf).
În consecinţă, articolul se clasifică la codul NC
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94049090.
49. 731/2010 din

11.8.2010 (JO L 214,
14.8.2010, p. 2)
modificat prin Reg.
441/2013

2 Produs denumit "instalaţie de lumini" constând în
6 tuburi fluorescente de iluminare circulare şi 6
suporturi din plastic.
A fost proiectată de un artist şi funcţionează în
conformitate cu instrucţiunile furnizate de acesta.
Este destinată a fi prezentată într-o galerie,
fixată pe perete.
Suporturile sunt separate unele de altele şi sunt
destinate a fi montate vertical.
Tuburile trebuie plasate în suporturi, urmând să
difuzeze alternativ o lumină albă în două nuanţe
diferite.
Produsul se prezintă sub formă neasamblată.

9405 10 40

INIŢIAL:
(Reg.
731/2010)
9405 10 28

Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1, 2 litera (a) şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC
9405, 940510 şi 94051040
Clasificarea la poziţia 97030000 ca sculptură este
exclusă, deoarece nu instalaţia constituie "opera de
artă", ci rezultatul funcţionării acesteia (efectul
luminos).
Clasificarea la poziţia 97050000 este exclusă,
deoarece instalaţia nu reprezintă o piesă de
colecţie de interes istoric. Instalaţia prezintă
caracteristicile aparatelor de iluminat de la poziţia
9405.
În consecinţă, produsul trebuie clasificat la codul
NC 94051028, ca alte aparate de iluminat de fixat
pe perete.

50. 152/2010 din
23.2.2010 (JO L 48,
25.2.2010, p. 3)

Un articol format din cabluri electrice verde-
închis conţinând 160 de minilămpi cu
incandescenţă (1,5 V/0,5 W), de culoare
deschisă, asamblate astfel încât să formeze o
plasă de 320 × 150 cm (aşa-numită "instalaţie
plasă"). Ochiurile individuale ale plasei măsoară
19 × 19 cm, astfel încât distanţa dintre lămpi
este de aproximativ 19 cm. Articolul este
ambalat, în vederea vânzării cu amănuntul,
împreună cu un convertizor static (24 V), 8
ventuze cu cârlige şi 10 lămpi de schimb.
Instalaţia plasă e concepută pentru o utilizare
atât în interior, cât şi în exterior. Articolul are ca
scop decorarea, de exemplu, a unui brad de
Crăciun sau a unei ferestre.

9405 30 00 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
precum şi pe baza descrierii codurilor NC 9405 şi
94053000.
Dimensiunile plasei permit instalarea cu uşurinţă a
acesteia şi acoperirea bradului de Crăciun.
Culoarea cablurilor şi ochiurile individuale de 19 ×
19 cm, care permit deplasarea plasei către interior
şi fixarea acesteia pe vârfurile ramurilor exterioare,
asigură mascarea cablurilor şi a lămpilor atunci
când instalaţia este aprinsă, astfel încât luminile
care strălucesc spre exterior produc un efect
decorativ uniform. Deşi articolul poate fi folosit şi în
alte scopuri, caracteristicile obiective şi identificabile
ale acestuia indică faptul că este destinat decorării
prin iluminare a brazilor de Crăciun.
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În consecinţă, articolul trebuie considerat o
ghirlandă electrică de tipul celor utilizate pentru
pomul de Crăciun şi clasificat la codul NC
94053000.

51. 453/2014 din
29.4.2014 (JO L 133,
6.5.2014, p. 27)

Un aparat (numit „simulator TV”) amplasat într-o
carcasă din material plastic, cu un capac
transparent în față și dimensiuni de aproximativ
8 × 7 × 6 cm.
Aparatul este dotat cu patru LED-uri pentru
generarea de lumină, un cuarț, un senzor de
crepuscul, un temporizator, un ecran de afișare
a modului de funcționare și butoane de control.
El este echipat cu un sistem de alimentare.
Aparatul simulează un televizor în funcțiune,
generând o lumină intermitentă aleatorie, de
intensitate și culoare variabile, pe parcursul unei
perioade de timp preprogramate. El dă impresia
că sunt persoane în casă și are rolul de a-i
descuraja pe spărgători.

9405 40 39 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
precum și pe baza textului codurilor NC 9405, 9405
40 și 9405 40 39.
Funcția aparatului este de a genera o lumină
intermitentă aleatorie, cu unicul scop de a simula un
televizor în funcțiune. Deoarece lumina intermitentă
aleatorie nu are nicio funcție de semnalizare,
clasificarea la poziția 8531 ca aparat electric de
semnalizare vizuală este exclusă (a se vedea și
Notele explicative la Sistemul armonizat referitoare
la poziția 8531 primul alineat).
Având în vedere că acest articol are toate
caracteristicile obiective ale unui aparat de iluminat
de la poziția 9405, el trebuie clasificat la codul NC
9405 40 39, ca „alte aparate electrice de iluminat
din material plastic”.

52. 708/2013 din
23.07.2013 (JO L 200,
25.07.2013, p. 10-11)

Un articol (aşa-numit "bandă cu LED-uri")
compus din diode emiţătoare de lumină (LED),
tranzistori, rezistenţe şi diode de protecţie.
Componentele sunt asamblate într-un circuit
imprimat sub forma unei benzi metalice flexibile
cu un strat adeziv protejat cu hârtie detaşabilă,
cu dimensiuni de aproximativ 17 × 1 cm.
Componentele sunt interconectate.
Contactele de la capetele benzii pregătite pentru
lipit (de exemplu, fire) permit conectarea la o
sursă de alimentare de 12 V curent continuu.

9405 40 99 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1, 2 (a) şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC
9405, 940540 şi 94054099.
Dat fiind că se compune dintr-un ansamblu de
circuite imprimate (a se vedea de asemenea notele
explicative ale NC aferente subpoziţiei 84439910
referitoare la subansamblurile electronice), articolul
nu îndeplineşte condiţiile pentru a se încadra în
categoria dispozitivelor semiconductoare sau a
LED-urilor discrete în sensul poziţiei 8541. În
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Articolul constituie o sursă de lumină atunci când
este alimentat cu curent electric.
Acesta este un aparat de iluminat proiectat
pentru a fi utilizat, de exemplu, la mobilier.
A se vedea imaginea.
Imaginea are un caracter strict informativ.

consecinţă, clasificarea la poziţia 8541 este
exclusă.
Articolul are toate caracteristicile obiective ale unui
aparat de iluminat de la poziţia 9405. În consecinţă,
clasificarea la poziţia 8543 este exclusă.
Având în vedere caracteristicile sale obiective,
articolul are caracterul esenţial al unui aparat de
iluminat complet de la poziţia 9405, deoarece
pentru a funcţiona nu trebuie decât să fie conectat
la o sursă de energie electrică.
Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
94054099, ca alte aparate de iluminat.

53. 337/2014 din
28.3.2014 (JO L 99,
2.4.2014, p. 3)

Un articol de iluminat electric (denumit „reflector
LED”) într-o carcasă de aluminiu de formă
dreptunghiulară, cu capac de sticlă, cu
dimensiuni de aproximativ 23 × 19 × 13 cm.
Articolul constă dintr-un reflector din aluminiu și
este prevăzut cu un suport de fixare la spate,
pentru reglarea unghiului de lumină.
Articolul este prevăzut cu un cip cu LED de mare
putere și o unitate de alimentare cu un
transformator.
El are un consum de putere de 95 W, o
eficacitate luminoasă de 100 lm/W și un unghi al
fasciculului de lumină de 120°.
Articolul este folosit în exterior, de exemplu
pentru iluminarea peisajelor, clădirilor,
elementelor de construcție, panourilor, peluzelor
sau grădinilor.
A se vedea imaginea.

9405 40 99 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și
a textului codurilor NC 9405, 940540 și 9405 40 99.
Având în vedere caracteristicile sale obiective, cum
ar fi unghiul larg al fasciculului de lumină, articolul
este destinat a fi utilizat pentru iluminarea unor
suprafețe extinse. Prin urmare, clasificarea la
subpoziția 9405 40 10 ca proiectoare este exclusă
[a se vedea, de asemenea, notele explicative la
Sistemul armonizat aferente poziției 9405, grupa (I),
al treilea paragraf].
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
9405 40 99, ca alte aparate electrice de iluminat.
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54. 2017/1476 din
11.08.2017 (JO L
211/3 din 17.08.2017)

Un produs (denumit „lampă stomatologică cu
LED”) fabricat din materiale diferite precum
sticlă, plastic și diferite metale, incluzând mai
multe diode electroluminescente (LED).
Produsul este prezentat atașat unui braț
pivotant. Brațul pivotant poate fi montat pe un
scaun stomatologic sau, de exemplu, pe
peretele sau pe tavanul unui cabinet
stomatologic. Produsul este conceput pentru
iluminarea cavității bucale în timpul tratamentului
stomatologic. Intensitatea, culoarea și modelul
luminii produse sunt specifice utilizării de către
stomatologi. A se vedea imaginea(*).

9405 40 99 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1, 3 litera (c) și 6 de interpretare a Nomenclaturii
combinate, precum și pe baza textului codurilor NC
9405, 9405 40 și 9405 40 99. Clasificarea la poziția
9018 ca instrument sau aparat medical este
exclusă, deoarece această poziție nu cuprinde
anumite elemente de echipament stomatologic
complet (de exemplu, lămpi fără umbră) atunci
când sunt prezentate separat; aceste elemente se
clasifică la pozițiile lor [a se vedea, de asemenea,
Notele explicative ale Sistemului armonizat (NESA)
aferente poziției 9018, partea (II), punctul (ii) și
excluderea în conformitate cu partea (II)]. Produsul
prezintă caracteristicile și structura unui aparat
electric de iluminat de la poziția 9405, care se
referă la aparate electrice de iluminat specializate
care pot fi fabricate din orice materiale și care pot
utiliza orice sursă de lumină [a se vedea, de
asemenea, Notele explicative la Sistemul armonizat
aferente poziției 9405, partea (I)]. Produsul, care
este fabricat din diferite materiale, niciunul dintre
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acestea neconferindu-i caracterul său esențial,
trebuie clasificat la codul NC 9405 40 99, ca alt
aparat electric de iluminat, din alte materiale decât
din materiale plastice.

55. 760/2014 din
10.7.2014 (JO L 207,
15.7.2014, p. 10-12)

Un recipient cilindric din material plastic, de
aproximativ 8 cm înălțime, cu un diametru de 6
cm, conținând 180 ml de ulei lampant pe bază
de parafină (un amestec de parafină conținând
68 % tetradecan, 25 % pentadecan și
aproximativ 4 % hexadecan) și un fitil. Acesta
este acoperit cu un sigiliu metalic cu capac de
plastic care previne evaporarea petrolului și ține
fitilul în loc (așa-numită „lampă cu ulei”).
Recipientul nu poate fi umplut din nou după ce s-
a consumat uleiul.
Produsul este utilizat ca lumină de atmosferă.
Poate fi plasat într-un suport (de exemplu, un
vas de sticlă) sau poate fi folosit independent.
A se vedea imaginea.

9405 50 00
Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate
(RGI), precum și pe baza textului de la codurile NC
9405 și 9405 50 00.
Clasificarea ca ulei la poziția 2710 este exclusă,
deoarece produsul are un sigiliu metalic cu capac
de plastic și un fitil și, prin urmare, este format din
mai multe elemente decât doar uleiul și un recipient
utilizat în mod obișnuit pentru îmbutelierea unor
astfel de mărfuri în conformitate cu RGI 5 litera (b).
Produsul prezintă caracteristicile și structura unui
aparat de iluminat independent de la poziția 9405,
deoarece are un corp autonom care conține ulei, un
sigiliu metalic cu capac de plastic și un fitil. Această
poziție se referă la aparate electrice și neelectrice
de iluminat care pot fi constituite din orice materiale
și care pot utiliza orice sursă de lumină [a se vedea,
de asemenea, notele explicative ale Sistemului
armonizat aferente poziției 9405, partea (I)].
Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
9405 50 00„Aparate neelectrice de iluminat”.
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56. 1220/84 din 30.4.1984
(JO L 117, 3.5.1984,
p. 20) modificat prin
Reg. 2080/91 +
441/2013

1 Rozetă din sticlă ("strass") incoloră, în formă
octogonală (diametrul: aproximativ 14 mm),
şlefuită şi polizată mecanic, care prezintă mai
multe faţete pe cele două părţi, perforată dintr-o
parte în cealaltă în două locuri simetrice situate
lângă margine. Această rozetă este montată în
mod normal pe corpuri electrice de iluminat;

9405 91 10

INIŢIAL:
(Reg.1220/84)
70.14
(Reg.2080/91)
9405 91 11

57. 1220/84 din 30.4.1984
(JO L 117, 3.5.1984,
p. 20) modificat prin
Reg. 2080/91 +
441/2013

2 Pandantiv din sticlă ("strass") incolor, de formă
ovală (de exemplu, aproximativ 50 × 29 mm),
şlefuit şi polizat mecanic, care prezintă mai
multe faţete pe cele două părţi, perforat dintr-o
parte în cealaltă aproape de vârf. Acest
pandantiv este montat în mod normal pe corpuri
electrice de iluminat

9405 91 10
INIŢIAL:
(Reg.1220/84)
70.14
(Reg.2080/91)
9405 91 11
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58. 1220/84 din 30.4.1984
(JO L 117, 3.5.1984,
p. 20) modificat prin
Reg. 2080/91
+441/2013

3 Bilă din sticlă ("strass") incoloră (diametrul:
aproximativ 30 mm), şlefuită şi polizată mecanic,
care prezintă mai multe faţete, prevăzută cu un
cârlig mic, metalic, pentru fixare. Această bilă
este montată în mod normal pe corpuri electrice
de iluminat.

9405 91 10

INIŢIAL:
(Reg.1220/84)
70.14

(Reg.2080/91)
9405 91 11

59. 687/2002 din
22.4.2002 (JO L 106,
23.4.2002, p. 3)
modificat prin Reg.
1179/2009

3 Articol format dintr-un cadru din aluminiu
conceput pentru a sta în picioare pe el, dotat cu
o roată mică în spate, ataşat la o coloană de
direcţie telescopică şi care se blochează.
Coloana de direcţie este echipată cu o roată
mică şi cu mânere pe post de ghidon.
Articolul se pliază la îmbinarea cadrului cu
coloana de direcţie.
Acest articol poate fi utilizat atât de copii, cât şi
de adulţi.
A se vedea fotografia C

9503 00 10
INIŢIAL:
(Reg.687/2002
)
9501 00 90

Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, conform notei 1 din
secţiunea XVII, precum şi conform formulării
codurilor NC 9501 şi 95010090. Produsul este
considerat drept jucărie cu roţi, conceput pentru a fi
utilizat de copii, chiar dacă poate fi folosit şi de
adulţi. Formularea poziţiei 9501 nu exclude
utilizarea articolului de către adulţi.
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60. 441/91 din 25.2.1991
(JO L 52, 27.2.1991,
p. 9)
modificat prin
Reg. 1179/2009 +
41/2013

Păpuşă din material plastic cu membre mobile,
cu o înălţime de 140 mm, al cărei bust din
material plastic transparent este umplut cu
aproximativ 10 g de bomboane mici care conţin
zaharoză şi care pot fi scoase printr-o
deschidere plasată sub catarama curelei păpuşii.

9503 00 21

INITIAL:
1. (Reg.
441/91):
- gumă de
mestecat:
1704 10 19 şi
1704 10 99

păpuşă:
9502 10 10 50
00

2. (Reg.

Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a
notei 4 de la capitolul 95 şi a textului codurilor NC
950300 şi 95030021.
Articolele nu pot fi considerate drept "mărfuri
prezentate în seturi condiţionate pentru vânzarea
cu amănuntul" în sensul regulii generale 3 litera (b),
deoarece nu sunt prezentate împreună pentru a
răspunde unei nevoi specifice sau pentru
desfăşurarea unei activităţi specifice. Acestea nu
sunt legate unul de celălalt şi nu sunt destinate a fi
utilizate împreună sau în combinaţie (dulciurile sunt
consumabile, în timp ce păpuşa este destinată
utilizării ca jucărie).
Păpuşa este un articol de la poziţia 9503 combinat
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1179/2009):
- gumă de
mestecat:
1704 10 10 şi
1704 10 90

păpuşă:
9503 00 21

cu dulciuri de la poziţia 1704, iar combinaţia are
caracterul esenţial de jucărie (a se vedea şi nota 4
de la capitolul 95 în notele explicative ale NC).
În consecinţă, articolul trebuie clasificat la codul NC
95030021 ca păpuşă.

61. 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 950300 şi 95030021.

62. 687/2002 din
22.4.2002 (JO L 106,
23.4.2002, p. 3)
modificat prin Reg.

4 Model la scară redusă al unui avion tip
BoeingTM 767-300ER, prezentat în stare
neasamblată, din plastic, la scară de 1/200, cu
următoarele dimensiuni: 27 cm lungime, 24,5 cm

9503 00 30
INITIAL:
Reg.687/2002
9503 20 10

Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi conform
formulării codurilor NC 9503, 950320 şi 95032010.
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1179/2009 anvergură, 8 cm înălţime. Macheta este
compusă din următoarele elemente:
- un fuzelaj sau parte principală
- 2 aripi, fiecare dotată cu un motordouă aripi
spateo derivă verticală
- un soclu
- un picior.
Pe picior şi pe cele două părţi ale machetei este
înscris numele unei companii aeriene. Pe deriva
verticală, pe motoare şi pe picior se află logo-ul
companiei aeriene.
A se vedea fotografia D

Acest articol este un model la scară redusă pentru
amuzament.

63. 2184/97 din 3.11.1997
(JO L 299, 4.11.1997,
p. 6) modificat prin
Reg. 1179/2009

6 Articol din pluş, reprezentând un câine, umplut,
cu o înălţime de aproximativ 30 cm.
Câinele este împodobit cu o căciulă de Moş
Crăciun lipită şi cu o panglică roşie din material
textil, imprimată cu steluţe şi cu ghete de
Crăciun.
Conţine, de asemenea, un modul muzical cu
baterie care, atunci când se apasă pe una din

9503 00 41
INIŢIAL:
(Reg.2184/97)
9503 41 00

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9503 şi 95034100. Articolul poate fi
utilizat pe tot parcursul anului.
Produsul nu are caracterul unui articol de la poziţia
9505, cu toate că are unele caracteristici legate de
sărbătoarea Crăciunului.
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labe, reproduce un cântec de Crăciun. Un bec
roşu în formă de inimă, situat pe pieptul
animalului pâlpâie simultan cu mişcarea
maxilarului inferior.
(A se vedea fotografia)

64. 199/2014 din
28.2.2014
(JO L 62, 4.3.2014, p.
6)

Un produs sub forma unei girafe stilizate (înaltă
de aproximativ 36 cm și cântărind aproximativ
820 g) constând într-un înveliș textil moale
umplut cu diferite materiale. Capul este umplut
cu un material textil moale, în timp ce corpul și
membrele conțin o umplutură vărsată de mei și
levănțică (care nu poate fi scoasă pentru a fi
utilizată ca pernă separată).
Produsul poate fi încălzit într-un cuptor cu

9503 00 41 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
precum și pe baza textului codurilor NC 9503 00 și
9503 00 41.
Având în vedere designul și prezentarea sa,
produsul este destinat în principiu divertismentului
pentru copii și pentru adulți [a se vedea, de
asemenea, Notele explicative la Sistemul
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microunde sau într-un cuptor clasic și, de
asemenea, poate să fie răcit în frigider sau în
congelator pentru a fi utilizat ca pernă pentru
încălzire sau pentru răcorire.
A se vedea imaginea.

armonizat, de la capitolul 95, Considerații generale
și de la poziția 9503, litera (D)]. Orice altă utilizare
care se bazează pe capacitatea sa de încălzire sau
de răcire este considerată secundară față de
valoarea sa de divertisment. În consecință, se
consideră că produsul este o jucărie care se
încadrează la poziția 9503. Clasificarea pe baza
unuia dintre materialele sale componente (de
exemplu, ca mei la poziția 1008 sau ca alte articole
textile confecționate la poziția 6307) este așadar
exclusă.
În consecință, produsul va fi clasificat ca jucărie
umplută care reprezintă un animal la codul NC
9503 00 41

65. 352/2015 din 2.3.2015
(JO L 61, 5.3.2015, p.
5)

Un articol confecționat din material textil, cu
umplutură, care reprezintă un animal, de
aproximativ 15 cm înălțime și având un modul
muzical încorporat.
Muzica este activată prin tragerea unui șiret aflat
în partea inferioară a articolului.

9503 00 41 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1, 3 litera (b) și 6 de interpretare a Nomenclaturii
combinate și pe baza textului codurilor NC 9503 00
și 9503 00 41.
Articolul reprezintă un produs compozit format din
diverse componente: jucăria care reprezintă un
animal, umplută cu material de umplutură, și
modulul muzical. Articolul poate fi utilizat de copii ca
jucărie fără activarea modulului muzical, prin
urmare caracterul esențial al articolului este dat de
faptul că este un animal de jucărie cu umplutură. În
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A se vedea imaginea plus, articolele care conțin un mecanism muzical
dar care au, în esență, o funcție utilitară nu sunt
clasificate drept cutii muzicale, ci sunt în general
clasificate la aceeași poziție ca și articolele similare
care nu cuprind un mecanism muzical [a se vedea,
de asemenea, Notele explicative la Sistemul
armonizat aferente poziției 9208, grupul (A), al
doilea paragraf]. Clasificarea la codul NC 9503 00
55„Instrumente și aparate muzicale de jucărie”
(inclusiv cutii muzicale) este, prin urmare, exclusă.
Articolul trebuie așadar clasificat la codul NC 9503
00 41 ca jucărie care reprezintă un animal, umplută
cu material de umplutură.

66. 2338/96 din 2.1996
(JO L 318, 7.12.1996,
p. 3) modificat prin
Reg. 1179/2009

4 Figurină rigidă reprezentând un urs în picioare,
în întregime din material plastic, prezentând
anumite caracteristici fizice umane (de exemplu,
chipul surâzător, braţul stâng îndoit şi braţul
drept întins, cu o mână umană stilizată) şi care
are un ornament roşu pictat, înnodat în jurul
gâtului.
Figurina măsoară aproximativ 4 cm înălţime şi
este ambalată într-un sac mic din material
plastic.

9503 00 49
INITIAL:
(Reg. 2338/96)
9503 49 30

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1, 5 litera (b) şi 6 de interpretare
a Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9503, 950349 şi 95034930.
Figurina reprezintă un animal, face parte dintr-o
colecţie şi are o funcţie reală de divertisment care
depăşeşte valoarea de ornament

67. 2184/97 din 3.11.1997
(JO L 299, 4.11.1997,
p. 6) modificat prin
Reg. 1179/2009

7 Jucărie din material plastic reprezentând o
creatură neumană (robot).
Conţine un motor alimentat cu baterie, care
permite robotului să se deplaseze şi să îşi mişte
braţele.

9503 00 49
INIŢIAL:
(Reg.2184/97)
9503 49 30

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9503, 950349 şi 95034930.
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68. 617/96 din 3.4.1996
(JO L 88, 5.4.1996, p.
1) modificat prin Reg.
1179/2009

Orgă electronică portabilă pentru copii, din
material plastic colorat, cu baterie, cu 32 de
clape de mici dimensiuni şi cu butoane de
comandă pentru ritm, mod de execuţie, volum,
putere şi reproducerea sunetului altor
instrumente

9503 00 55
INITIAL:
95035000

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 litera (c) din
capitolul 92, precum şi cu textul codurilor NC 9503
şi 95035000 Articolul în cauză nu este un
instrument muzical în sensul capitolului 92, din
cauza modului în care a fost proiectat şi a
dimensiunii reduse

69. 618/96 din 3.4.1996
(JO L 88, 5.4.1996, p.
3) modificat prin Reg.
1179/2009

3 Corpuri mobile muzicale pentru bebeluşi,
demontate, compuse din:
- o bridă de agăţare prevăzută cu un dispozitiv
de fixare, din material plastic;
- o cutie muzicală, cu mecanism cu arc, care
poate fi întors;
- un element mobil constituit din două tije
elastice încrucişate din material plastic, de care
sunt agăţate, cu ajutorul unui fir, la diferite
puncte de intersecţie şi la extremităţi, figurine
(iepuri, raţe, broaşte) din materiale textile,
umplute, reprezentând animale ce poartă
îmbrăcăminte pentru oameni
În cazul în care întorci arcul, cutia muzicală
cântă o melodie şi face elementele să se mişte
circular

9503 00 55
INITIAL:
(Reg. 618/96)
9503 50 00

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1, 2 litera (a), 3 litera (b) şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, precum şi
cu textul codurilor NC 9503 şi 95035000.
Produsul este conceput pentru amuzarea
bebeluşilor ţinând seama, în special, de prezenţa
cutiei muzicale ates the mobile

70. 1655/2005 din
10.10.2005 (JO L 266,
11.10.2005, p. 50)
modificat prin Reg.
1179/2009

4 Carte puzzle cartonată pentru copii, ce conţine
16 pagini.
Cele 8 pagini de pe partea stângă conţin o
poveste simplă pentru copii, însoţită de o
ilustrare a poveştii.
Cele 7 pagini de pe partea dreaptă sunt formate
din piese de puzzle, fiecare conţinând 9 piese şi
prezentând ilustraţii color cu privire la povestea
de la pagina corespunzătoare.

9503 00 69
INIŢIAL:
(Reg.1655/200
5)
9503 60 90

Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile
generale 1, 3 b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii
Combinate şi cu textul codurilor NC 9503, 950360
şi 95036090.
Clasificarea ca şi carte la poziţia 4901 sau ca şi
carte cu imagini pentru copii la poziţia 4903 se
exclude deoarece acest articol este în principal o
jucărie; textele şi ilustraţiile au o importanţă
secundară în comparaţie cu puzzle-ul.
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Ultima pagină conţine doar o ilustraţie. Deoarece puzzle-ul îi conferă produsului caracterul
său esenţial, trebuie clasificat ca şi puzzle la poziţia
9503.

71. 1056/2006 din
12.7.2006 (JO L 192,
13.7.2006, p. 6)
modificat prin Reg.
1179/2009

4 Opt cuburi mici din plastic, cu 48 de feţe, prinse
pe două laturi.
Cuburile se articulează între ele astfel încât să
creeze forme geometrice cu ilustraţii corecte.

9503 00 69
INIŢIAL:
(Reg.1056/200
6)
9503 60 90

Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate,
precum şi a textelor codurilor NC 9503, 950360 şi
95036090.
Deoarece cuburile trebuie să fie manipulate pentru
reconstituirea corectă a ilustraţiilor, produsul este
considerat un puzzle.

72. 1384/2015 din
10.08.2015 (JO L 214,
13.8.2015, p. 3-5)

Un articol („carte cu puzzle-uri”) compus din 14
pagini ce conțin jocuri puzzle, texte educative,
hărți și alte ilustrații, legate împreună,
confecționat din carton, cu dimensiuni de
aproximativ 34 × 24 cm.
La fiecare două pagini, cartea conține câte un
puzzle cu aproximativ 40 de piese, care
reprezintă o hartă cu informații și ilustrații pe un
fond monocrom. Puzzle-urile se referă la textele
educative, ilustrațiile și hărțile de pe paginile
opuse și vin în completarea lor.
(A se vedea fotografia) (1)

(1) Fotografia este prezentată numai cu titlu
informativ.

9503 00 69 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1, 3 litera (c) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate (RGI) și pe baza textelor codurilor NC
9503 00 și 9503 00 69.
Articolul este clasificabil prima facie la poziția 4901
drept cărți, broșuri și tipărituri similare, sau la
poziția 9503 drept puzzle. Totuși, niciuna dintre cele
două poziții nu oferă o descriere mai specifică a
articolului în sensul RGI 3 litera (a).
Deoarece nu se poate stabili dacă textele
educative, ilustrațiile și hărțile (poziția 4901) sau
jocurile enigmistice (puzzle) (poziția 9503) sunt cele
care conferă articolului caracterul său esențial în
sensul RGI 3 litera (b), articolul trebuie clasificat la
poziția plasată ultima în ordinea numerotării printre
cele care pot fi folosite în egală măsură la
clasificarea sa.
În consecință, articolul se clasifică la codul NC
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9503 00 69 ca alte puzzle-uri.

73. 1480/83 din 7.6.1983
(JO L 151, 9.6.1983,
p. 27) modificat prin
Reg. 2080/91 +
1179/2009

Seturile pentru copii alcătuite din:
1. un lănţişor din metal comun, un pandantiv tip
camee din metal comun şi din material plastic,
doi cercei, o broşă şi un inel din metal comun şi
din material plastic, prezentate în acelaşi
ambalaj;
2. un lănţişor din metal comun, un pandantiv în
formă de ceas, doi cercei, două brăţări şi două
inele din material plastic, prezentate în acelaşi
ambalaj

9503 00 70
INIŢIAL:
(Reg.1480/83)
97.03:
(Reg.20800/91
)
9503 70 00

74. 2338/96 din 5.12.1996
(JO L 318, 7.12.1996,
p. 3) modificat prin
Reg. 1179/2009

5 Set compus dintr-o carte pentru copii, din carton,
din patru bucăţi din material plastic de culori
diferite şi o figurină din material plastic în formă
de cap de fetiţă.
Cartea cuprinde texte care relatează povestiri
simple, însoţite de ilustraţii în culori, pentru

9503 00 70
INITIAL:
(Reg. 2338/96)
9503 70 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 9503 şi 95037000.
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amuzamentul copiilor.
Un ambalaj format la cald, detaşabil, conţinând
bucăţile şi figurina este fixat pe ultima pagină a
cărţii.
Copiii trebuie, urmărind derularea povestirii, să
aşeze cuburile şi figurina în decupajele colorate
în paginile corespunzătoare.

75. 2184/97 din 3.11.1997
(JO L 299, 4.11.1997,
p. 6) modificat prin
Reg. 1179/2009

8 Set condiţionat pentru vânzarea cu amănuntul,
constând dintr-un şoarece din material textil,
şase cuburi din lemn ale căror feţe conţin literele
A, B, C, X, Y şi Z şi o carte din carton cu imagini
pentru copii.

9503 00 70
INIŢIAL:
(Reg.2184/97)
9503 70 00

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9503 şi 95037000. Produsul
corespunde seturilor descrise la notele explicative
ale Sistemului Armonizat, subpoziţia 950370.

76. 1508/2000 din
11.7.2000 (JO L 174,
13.7.2000, p. 3)
modificat prin Reg.
1179/2009

1 Set care se compune dintr-o dantură de vampir,
din material plastic, şi un mic recipient din
material plastic conţinând un lichid roşu ("sânge
artificial").
Setul este prezentat într-un ambalaj specific
vânzării cu amănuntul.

9503 00 70 Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în normelegenerale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9503 şi 95037000. Elementele acestui
sortiment sunt destinate distracţiei (reprezentarea
rolului de vampir).

77. 1386/2003 din
1.8.2003 (JO L 196,
2.8.2003, p. 19)
modificat prin Reg.
1179/2009

6 Set de ustensile de bucătărie de dimensiuni mici,
cuprinzând două linguri (lungi de 17 cm), o
spatulă (lungă de 17 cm) şi două palete (lungi de
8 cm şi, respectiv, 11 cm), din lemn, prezentat
într-o pungă de plastic.

9503 00 70
INIŢIAL:
(Reg.1176/91)
9503 70 00

Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi conform
formulării codurilor NC 9503 şi 95037000. Setul
este exclus de la capitolul 44 în conformitate cu
nota 1p din acest capitol.

78. 299/2009 din 8.4.2009
(JO L 95, 9.4.2009, p.
37)

Un set oferit spre vânzare cu amănuntul,
ambalat în cutie de carton şi constând din:
- diverse mărgele şi piese din plastic pentru
bijuterii false, de înşirat,
- o rolă de fir sintetic,

9503 00 70 Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile
generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii
combinate şi cu textul codurilor NC 950300 şi
95030070. Forma de prezentare a produsului şi
valoarea componentelor sale individuale indică în
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- cuburi magnetice,
- instrucţiuni şi
- un săculeţ din material textil, cu şnur.
Setul este destinat copiilor pentru a confecţiona
imitaţii de bijuterii care pot fi modificate folosind
cuburile magnetice. Săculeţul poate fi utilizat
pentru a păstra atât diversele piese, cât şi
imitaţiile de bijuterii după ce acestea au fost
asamblate.

mod clar faptul că setul este destinat utilizării ca
jucărie (a se vedea, de asemenea, notele
explicative la Sistemul armonizat aferente poziţiei
9503 penultimul paragraf). Clasificarea ca imitaţii de
bijuterii la poziţia 7117 se exclude, deoarece după
asamblare produsul are aspectul şi caracteristicile
unei jucării. Prin urmare, setul se va clasifica la
poziţia Alte jucării, prezentate în seturi sau serii
complete, codul NC 95030070.

79. 2016/1320 din
26.07.2016 (JO L 209,
3.8.2016, p. 1-3)

Un covoraș și un „pix special”, prezentate
împreună pentru vânzarea cu amănuntul.
Covorașul are formă dreptunghiulară și constă în
două straturi de țesătură textilă prinse împreună
printr-un tiv aplicat de-a lungul marginilor.
Stratul superior este o țesătură din fibre textile
având imprimate de-a lungul marginilor imagini
de tipul celor din desene animate. În centru,
imaginile colorate imprimate sunt acoperite cu
un strat de substanță chimică albă care devine
transparentă când este umezită, făcând vizibile
imaginile colorate imprimate pe țesătură (de
exemplu, degetele ude lasă urme colorate).
După ce se usucă materialul textil, culorile dispar
din nou sub stratul de substanță albă de
acoperire.
„Pixul special” din plastic se folosește pentru „a
scrie” pe covoraș prin umezirea stratului care
acoperă suprafața cu vârful ud al pixului. „Pixul

9503 00 70 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
precum și pe baza textului codurilor NC 9503 și
9503 00 70 .
Imaginile imprimate pe marginile covorașului și
imaginile colorate imprimate acoperite de stratul
aplicat pe suprafață, precum și „pixul special” care
se folosește pentru „a scrie” cu apă indică faptul că
articolele sunt concepute pentru divertismentul
copiilor (a se vedea, de asemenea, notele
explicative ale Sistemului armonizat aferente
capitolului 95, Considerații generale, primul
paragraf). „Pixul special” nu este un accesoriu al
covorașului, deoarece contribuie la îndeplinirea
funcției principale a acestuia, și anume aceea „de a
scrie” pe covoraș. Pixul nu adaptează covorașul la
o operațiune specială, nu lărgește gama de
operațiuni ale acestuia și nici nu îi permite
covorașului să îndeplinească o funcție suplimentară
legată de funcția sa principală.
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special” poate fi umplut din nou cu apă.
(A se vedea imaginea) (*)

Deși pe covoraș se poate „scrie” și cu alte
instrumente decât cu pixul respectiv, acesta
rămâne totuși principalul instrument de scris pe
covoraș. „Pixul special” nu poate fi așadar
considerat un articol minor neglijabil în sensul celui
de al treilea paragraf din Notele explicative la
Nomenclatura combinată (NENC) aferente
subpoziției9503 00 70 .
În consecință, „pixul special” este un articol
individual care are aceeași importanță ca și
covorașul și ambele articole formează un set.
Articolele pot fi considerate ca fiind prezentate
împreună într-un set în sensul textului de la
subpoziția 9503 00 70 , deoarece reprezintă tipuri
diferite de articole. Dacă ar fi prezentate separat,
acestea ar fi clasificate la poziții diferite din NC (a
se vedea, de asemenea, NENC la subpoziția
9503 00 70 , primul paragraf). Prin urmare, este
exclusă clasificarea la subpoziția 9503 00 99 .
În consecință, articolul trebuie clasificat la codul NC
9503 00 70 ca „Alte jucării, prezentate în seturi”.
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80. 2017/226 din
07.02.2017 (JO L
35/3, 10.02.2017)

Jucării, prezentate în același ambalaj pentru
vânzarea cu amănuntul, formate din:
-o locomotivă alimentată cu baterii și un vagon,
din material plastic;
-șine de cale ferată din lemn;
-semne de circulație, mașini, figurine umane,
animale, copaci etc.
A se vedea imaginea. (*1)

9503 00 70 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și
pe baza textului codurilor NC 9503 00 și 9503 00 70
Clasificarea la codul NC 9503 00 30 drept „tren
electric, inclusiv șinele, semnalele și alte accesorii”
este exclusă deoarece „setul” conține, de
asemenea, alte jucării din lemn și material plastic,
precum semne de circulație, figurine umane,
animale, copaci etc., care sunt deja considerate
jucării. Aceste jucării nu sunt legate direct de trenul
electric și de șine, cum ar fi o gară de trenuri, o
intersecție sau un pod de cale ferată, și, prin
urmare, nu pot fi considerate accesorii ale trenului
electric [a se vedea, de asemenea, Notele
explicative ale Sistemului Armonizat (NESA)
referitoare la poziția 9503 (D) (iv)].
„Setul” de jucării este format din diferite tipuri de
articole, concepute pentru divertismentul copiilor
sau al adulților, prezentate în același ambalaj
pentru vânzarea cu amănuntul (a se vedea, de
asemenea, NESA referitoare la capitolul 95, notele
generale și explicative la codul NC 9503 00 70 ).
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
9503 00 70 ca „Alte jucării, prezentate în seturi”.

81. 215/96 din 2.2.1996
(JO L 28, 6.2.1996, p.
9) modificat prin Reg.
1179/2009

3 Reproducerea unui automobil marca
"Mercedes", tip AMC, anul de fabricaţie 1994,
fabricat în serie, la o scară de 1:43, fixat pe un
suport.
Caroseria este din zinc modelat sub presiune şi

9503 00 85
INIŢIAL:
(Reg.215/96)
9503 90 51

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9503, 950390 şi 95039051.
Reproducerea se prezintă sub forma unui model la
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are diferite inscripţii.
Anumite elemente ale modelului (cum ar fi faruri,
lumini de poziţie din spate, rame de geamuri),
sunt vopsite cu ajutorul unui şablon.
Celelalte elemente sunt din material plastic
(deflector, ştergătoare de parbriz, mânere
portieră, oglinzi retrovizoare exterioare, volan).

scară redusă, în scopuri recreative.

82. 1510/96 din 26.7.1996
(JO L 189, 30.7.1996,
p. 89)
modificat prin
Reg.1179/2009 +
42/2013

1 O capsulă din plastic, compusă din două părţi,
care conţine:
- un titirez din plastic cu diametrul de 2,5 cm;
- o gumă de mestecat în formă de bilă, învelită în
zahăr, cu un conţinut de zaharoză de 69,5 %
(inclusiv zahărul invertit exprimat în zaharoză).

9503 00 95

INITIAL:
1.(Reg.
1510/96):
Titirez:
95039032
Gumă de
mestecat:
170410 99

2. (Reg.
1179/2009):
Titirez:
95039095
Gumă de
mestecat:
170410 90

Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1, 5 litera (b) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii
combinate, a notei 4 de la capitolul 95, precum şi
pe baza textului codurilor NC 950300 şi 95030095.
Titirezul şi guma de mestecat nu pot fi considerate
drept "mărfuri prezentate în seturi condiţionate
pentru vânzarea cu amănuntul" în sensul regulii
generale 3 litera (b), deoarece nu sunt prezentate
împreună pentru a răspunde unei nevoi specifice
sau pentru desfăşurarea unei activităţi specifice.
Ele nu au legătură unul cu altul şi nu sunt destinate
a fi utilizate împreună sau în conjuncţie unul cu
celălalt (guma de mestecat este un produs
consumabil, iar titirezul este destinat pentru joacă).
Titirezul este un articol clasificat la codul 9503,
combinat cu guma de mestecat clasificată la codul
1704, iar combinaţia rezultată are caracterul
esenţial de jucărie (a se vedea şi nota 4 de la
capitolul 95 în notele explicative ale NC).
Deoarece capsula din plastic constituie un ambalaj
de tipul celor utilizate în mod obişnuit pentru
ambalarea unor astfel de mărfuri, trebuie, prin
urmare, clasificată la acelaşi cod ca şi mărfurile.
Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
95030095 drept alte jucării din material plastic.
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83. 711/2013 din
24.07.2013 (JO L 200,
25.07.2013, p. 16-17)

Jucărie tip figurină din material plastic,
neasamblată, cu o înălţime de aproximativ 4,5
cm, constând din două părţi. Este prezentată
într-un recipient de plastic având forma unui ou
format din două jumătăţi separabile care se
fixează împreună la margini.
Figurina are trăsături (umane) caracteristice unui
bărbat. Aceasta nu are părţi mobile sau
îmbrăcăminte detaşabilă şi îşi menţine poziţia
fără sprijin.
Figurina reprezintă un vrăjitor dintr-o serie de
cărţi de benzi desenate şi face parte dintr-o
colecţie împreună cu alte personaje din serie.

9503 00 95 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1, 2(a), 5(b) şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
Combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC
950300 şi 95030095.
Clasificarea la codul NC 95030021 ca păpuşă este
exclusă, deoarece produsul nu este o păpuşă. O
păpuşă este un model al unui personaj, cu
caracteristici masculine sau feminine, reprezentând,
de regulă, un bebeluş, o fetiţă sau un băiat ori un
model din domeniul modei. Figurinele mici şi rigide
care îşi pot menţine poziţia fără sprijin nu sunt
percepute ca fiind păpuşi.
Clasificarea la codul NC 95030049 ca jucării care
reprezintă animale sau creaturi neumane, altele
decât cele umplute, este, de asemenea, exclusă
deoarece caracteristicile obiective ale personajului
reprezentat de figurină sunt umane; nu are
caracteristici animale sau de creaturi neumane.
Aceasta este o figurină umanoidă, reprezentând un
personaj dintr-o carte de benzi desenate (a se
vedea, de asemenea, notele explicative la codurile
NC 95030081-95030099). Prin urmare, figurina
trebuie clasificată la codul NC 95030095, ca altă
jucărie din material plastic.

84. 2019/705 din
02.05.2019 (JO L
120/8 din 08.05.2019)

Un titirez din material plastic, cu un lansator și o
bandă zimțată. Titirezul este pus în mișcare cu
ajutorul lansatorului și al benzii zimțate. Poate fi
utilizat independent pentru amuzamentul
persoanelor. Ca alternativă, două sau mai multe
articole pot fi folosite de două sau mai multe
persoane [lansate într-o arenă specială de formă
sferică (prezentată separat)] aflate în competiție
pentru a elimina titirezul adversarului.

9503 00 95 Clasificarea se stabilește în conformitate cu regulile
generale 1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii
combinate și cu textul codurilor NC 9503 00 și 9503
00 95. Articolul este un titirez considerat jucărie
încadrată la poziția 9503 00 [a se vedea și Notele
explicative la Sistemul armonizat aferente poziției
9503, (D), (xix)]. Are caracteristicile obiective ale
unei jucării pentru amuzamentul persoanelor. Deși
articolul poate fi folosit într-o competiție între două
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A se vedea imaginea(*). sau mai multe persoane, această utilizare nu este
inerentă caracteristicilor obiective ale articolului
atunci când este prezentat separat (fără arena
specială). În consecință, clasificarea la poziția 9504,
ca articol pentru jocurile cu mecanisme de mișcare,
este exclusă. Prin urmare, articolul trebuie clasificat
la codul NC 9503 00 95 ca alte jucării din material
plastic.

85. 442/91 din 25.2.1991
(JO L 52, 27.2.1991,
p. 11) modificat prin
Reg. 705/2005 +
1179/2009

4 Aparate de emisie-recepţie portabile, din
material plastic, care pot încorpora chiar şi un
sistem de apelare morse, care funcţionează pe
bază de baterii, gen walkie-talkie, cu o putere
maximă de ieşire care nu depăşeşte 5 mW PAR
(putere aparent radiată) şi care nu conţin nici
amortizoare de zgomot, nici selectoare de
canale, nici voltmetre

9503 00 95
INIŢIAL:
(Reg.442/91)
9503 90 31:
(Reg.705/2005
)
9503 90 32

Clasificarea este stabilită în conformitate cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textele
codurilor NC 9503, 950390 şi 95039031.
Aceste aparate nu pot fi încadrate la codul
85252090 şi datorită faptului că nu au o putere de
ieşire mai mare de 5 mW PAR şi nu conţin nici
amortizoare de zgomot, nici selectoare de canale,
nici voltmetre, sunt clasificate ca jucării.

86. 2087/92 din 22.7.1992
(JO L 208, 24.7.1992,
p. 24) modificat prin
Reg. 936/1999 +
1179/2009

5 Forme din material plastic pentru plastilină
denumite "cookie cutters", destinate mai ales să
fie folosite ca jucării de către copii, pentru a
modela personaje "Disney" a căror formă o au.

9503 00 95
INITIAL:
(Reg. 2087/92)
9503 90 31
INIŢIAL:
(Reg.936/1999
)
9503 90 32

Clasificarea se stabileşte în conformitate cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 litera (u) de la
capitolul 39, precum şi cu textul codurilor NC 9503,
950390 şi 95039031.

87. 2087/92 din 22.7.1992
(JO L 208, 24.7.1992,
p. 24) modificat prin
Reg. 936/1999 +
1179/2009

6 Baloane de plajă, gonflabile, din foi de material
plastic lipite, prevăzute cu valvă.

9503 00 95
INITIAL:
(Reg. 2087/92)
9503 90 31

Clasificarea se stabileşte în conformitate cu
dispoziţiile regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9503, 950390 şi 95039031. Aceste
baloane nu pot fi încadrate la poziţia 9506 datorită
consistenţei lor şi a rezistenţei reduse la şocuri.

88. 2184/97 din 3.11.1997 9 Panou din material plastic (aproximativ 29 x 22 9503 00 95 Clasificarea conformă cu dispoziţiile cuprinse în
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(JO L 299, 4.11.1997,
p. 6) modificat prin
Reg. 1179/2009

cm) introdus într-o copertă de carton.
Panoul cu imagini cu animale este fixat pe
pagina interioară dreaptă. Acesta conţine un
mod electronic alimentat de baterie, butoane
situate sub imaginile cu animale, un întrerupător
şi un difuzor.
Modulul este activat prin apăsarea butoanelor şi
reproduce, în principal, o înregistrare vocală şi
numai câteva note muzicale.
Un caiet neimprimat este lipit pe pagina
interioară stângă.

INIŢIAL:
(Reg.2184/97)
9503 90 32

regulile generale 1, 3 litera (b) şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9503, 950390 şi 95039032.
Panoul conferă ansamblului caracterul principal de
jucărie. Coperta de carton are rol exclusiv de
protecţie.

89. 981/98 din 7.5.1998
(JO L 137, 9.5.1998,
p. 9) modificat prin
Reg. 1179/2009

2 Aparat sub formă de computer portabil, într-o
cutie colorată, în material plastic, cu
dimensiunile aproximative de 20 cm lăţime, 23
cm lungime şi 6 cm grosime.
Aparatul conţine următoarele elemente:
- un difuzor;
- o unitate de prelucrare electronică (care nu
este programabilă liber);
- o tastatură cu contacte sub o folie groasă din
material plastic;
- un ecran cu cristale lichide de 6 pe 3 cm;
- dispozitive de reglare a puterii difuzorului şi a
contrastului.
Aparatul este dotat cu 16 programe integrate
care permit efectuarea exerciţiilor de scriere, de
calcul, de logică şi de muzică.
Programele sunt destinate copiilor de la 5 la 8
ani.

9503 00 95
INIŢIAL:
(Reg.981/98)
9503 90 32

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9503, 950390 şi 95039032.
Patru din cele 16 programe integrate constau în
exerciţii de scriere, şapte se referă la exerciţii de
aritmetică şi două reprezintă programe de
recunoaştere a notelor sau a ariilor muzicale. Deşi
15 din cele 16 programe se pot juca în doi jucători
şi răspunsurile corecte pot fi contabilizate, produsul
nu are caracterul unui joc de societate de la poziţia
9504. Caracterul esenţial al acestui articol este
acela al unei jucării educative.

90. 2518/98 din
23.11.1998 (JO L 315,
25.11.1998, p. 3)

6 Aparat electronic cu baterie, într-o carcasă din
material plastic, de formă plată şi rotunjită, cu un
diametru de aproximativ 6 cm, care conţine un

9503 00 95
INITIAL:
(Reg. 2518/98)

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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modificat prin Reg.
1179/2009

dispozitiv de afişare cu cristale lichide, un difuzor
miniaturizat, mai multe butoane şi un port-chei.
Jucăria reprezintă o "creatură virtuală", care
trebuie să fie "păstrată vie" prin utilizarea
butoanelor de acces.
În afară de aceasta, aparatul poate indica ora.
A se vedea ilustraţia

9503 90 32 codurilor NC 9503, 950390 şi 95039032.
Produsul nu prezintă caracteristicile unui joc de
societate de la codul NC 9504, întrucât lipseşte
elementul de competiţie necesar.

91. 2518/98 din
23.11.1998 (JO L 315,
25.11.1998, p. 3)
modificat prin Reg.
1179/2009

7 Inel gonflabil, cu prelungiri care reprezintă
caracteristici animale (aripioare înotătoare
dorsale, abdominale şi caudale ale unui peşte),
confecţionat din folii din material plastic
imprimate şi colorate. Acest inel este destinat
utilizării în apă.
Inelul are diametrul exterior de aproximativ 40
cm şi interior de aproximativ 20 cm.
Are o valvă de siguranţă.
A se vedea fotografia

9503 00 95
INITIAL:
(Reg. 2518/98)
9503 90 32

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC
9503, 950390 şi 95039032.
Această jucărie este un articol de divertisment sau
de amuzament pentru copii, fiind conceput pentru
utilizarea în ape de mică adâncime şi nu prezintă
caracteristicile adecvate ale unui dispozitiv de
siguranţă adaptat să fie utilizat în ape adânci în caz
de urgenţă.
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92. 184/2000 din
26.1.2000 (JO L 22,
27.1.2000, p. 48)
modificat prin Reg.
1179/2009

Aparatul se prezintă sub forma unui calculator
portabil, într-o cutie de material plastic,
cuprinzând:
- o unitate de prelucrare electronică;
- un ecran cu cristale lichide (LCD);
- o tastatură;
- dispozitive care permit selecţionarea
activităţilor, reglarea puterii difuzorului şi a
contrastului;
- un difuzor;
- o conectare la un mouse şi
- o imprimantă
Aparatul este prezentat impreună cu un mouse
Aparatul nu posedă sistem de operare propriu
Aparatul cuprinde următoarele programe:
- peste 40 de programe predefinite referitoare la
învăţarea limbilor, a scrierii, a citirii, a calculului
sau la realizarea unor exerciţii de logică;
- programe de birotică, cum ar fi prelucrarea
textelor şi agenda zilnică;
- crearea şi execuţia de programe scrise în

9503 00 95
INIŢIAL:
(Reg.184/2000
)
9503 90 32

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 1 p) din
secţiunea XVI, precum şi cu textul codurilor NC
9503, 950390 şi 95039032.
Cu toate că majoritatea programelor se pretează la
participarea a două persoane şi că răspunsurile
corecte sunt contabilizate, produsul nu trebuie
considerat ca un joc de societate, ci ca un joc
educativ, având în vedere numeroasele programe
incorporate
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limbaj BASIC
Funcţiile sale sunt extensibile cu ajutorul unor
cartuşe adiţionale
Programele sunt destinate copiilor de la 9 ani

93. 442/2000 din
25.2.2000 (JO L 54,
26.2.2000, p. 33)
modificat prin Reg.
1179/2009

3 Balon din foi de material plastic şi film de
aluminiu sudate. Foaia de material plastic
formează exteriorul balonului.
Baloanele au un vârf de umplere, care cuprinde
o valvă de umplere sub forma unei benzi de
material sintetic. Această bandă de material
sintetic se închide ermetic în mod automat şi
împiedică ieşirea gazului.
Baloanele sunt umflate cu gaz (aer sau heliu).

9503 00 95
INIŢIAL:
(Reg.442/2000
)
9503 90 32

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, cu nota 2 v) din capitolul
39, precum şi cu textul codurilor NC 9503, 950390
şi 95039032.
Aceste produse pot fi imprimate cu diferite motive,
ceea ce nu influenţează clasificarea lor ca baloane
de joc.

94. 652/2007 din 8.6.2007
(JO L 153, 14.6.2007,
p. 6)

4 O machetă la scară redusă a unui stadion de
fotbal, realizată în principal din materiale plastice
fixate pe un suport din placă fibrolemnoasă.
Nu are piese mobile.

9503 00 95 Clasificarea este determinată de dispoziţiile
Regulilor generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate şi a textului de la
subpoziţiile 950300 şi 95030095.
Produsul nu se încadrează la poziţia 9023,
deoarece nu este realizat în scop demonstrativ.
Produsul nu se încadrează în conformitate cu
materialul din care este realizat, deoarece este o
machetă la scară redusă, utilizată în scopul
recreativ de la poziţia 9503. Aceste machete nu au
neapărat un scop funcţional şi sunt concepute
pentru a fi expuse sau privite, nu ca obiecte de
joacă.

95. 860/2014 din 5.8.2014
(JO L 235, 8.8.2014,
p. 7-9)

Produs format dintr-un disc luminos (un frisbee
luminos) și dintr-un sistem manual de lansare cu
o coardă retractabilă, din material plastic. Discul
conține LED-uri alimentate de baterii.

9503 00 95 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
precum și pe baza textului de la codurile NC 9503
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Discul luminos se lansează în aer prin tragerea
corzii și poate fi propulsat până la o distanță de
20 m înainte de a ateriza.
Este un produs care se utilizează ca jucărie
zburătoare, cu elice.
A se vedea imaginea

și 9503 00 95.
Ea rezultă din caracteristicile obiective ale
produsului, care este destinat utilizării ca jucărie
zburătoare cu elice și nu ca articol sau echipament
pentru jocul în aer liber asociat cu practicarea unor
activități fizice. Produsul nu este comparabil cu un
frisbee, în sensul notelor explicative la
Nomenclatura combinată, subpoziția 9506 99 90,
care este folosit în jocurile de aruncare și prindere.
Clasificarea la poziția 9506 ca articol sau
echipament pentru jocuri în aer liber este, așadar,
exclusă.
Prin urmare, produsul trebuie clasificat la codul NC
9503 00 95 ca altă jucărie din material plastic.
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96. 2016/302 din
25.02.2016 (JO L 58,
4.3.2016, p. 21-23)

Un articol sub formă de tăbliță de plastic cu
dimensiuni de aproximativ 31 cm × 32 cm, cu o
suprafață din plastic magnetic lucios pentru
desenare și ștergere. Suprafața este înconjurată
și fixată de către un cadru din plastic.
Pentru desen există un creion din material
plastic, cu un vârf metalic, atașat de tăbliță cu un

9503 00 95 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor
generale 1, 3(a), 3(b) și 6 pentru interpretarea
Nomenclaturii combinate și pe baza textelor
codurilor NC 9503 00 și 9503 00 95.
Clasificarea drept plăci de ardezie și table pentru
scris sau desen la poziția 9610 este exclusă,
deoarece articolul nu este destinat a fi folosit pentru
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șnur și cu care, prin apăsarea pe tăbliță, se
poate desena, se pot scrie litere etc., utilizând
proprietățile magnetice ale suprafeței. Există
patru ștampile magnetice de dimensiuni reduse,
din plastic, în lăcașuri pe cadrul din plastic, cu
cifre care pot fi imprimate pe suprafața
respectivă.
Ștergerea se efectuează prin desprinderea
stratului superior din material plastic de cel
inferior; mecanismul de desprindere a stratului
superior este încorporat în partea de jos a
tăbliței de desen și deconectează funcția
magnetică.
Articolul este destinat divertismentului copiilor.
A se vedea imaginea (1).

scris sau desen cu creioane de ardezie, cretă,
marcatoare cu vârf de fetru sau alte vârfuri poroase
[a se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției
9610].
Articolul are caracteristicile unei jucării de la poziția
9503. Având în vedere că poziția 9503 oferă
descrierea cea mai precisă, clasificarea la
poziția 3926, ca alte articole din materiale plastice,
este, de asemenea, exclusă.
Articolul este un articol compus în sensul regulii
generale de interpretare 3(b). Se compune, în
principal, din material plastic și o suprafață
magnetică, care, împreună, formează un întreg [a
se vedea, de asemenea, Notele explicative ale
Sistemului armonizat pentru RGI 3(b), (IX)].
Cadrul și suprafața sunt realizate din materiale
plastice. Componentele din plastic domină și
conferă articolului caracterul său esențial în sensul
regulii generale de interpretare 3(b).
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
9503 00 95 ca altă jucărie din material plastic.
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97. 2087/92 din 22.7.1992
(JO L 208, 24.7.1992,
p. 24) modificat prin
Reg. 1179/2009

7 Cort-jucărie, destinat a fi folosit de copii, în
interior sau în aer liber, compus dintr-o husă din
ţesătură de nailon, un cadru tubular din material
plastic şi mici ţăruşi metalici cu rolul de a fixa
cortul atunci când este utilizat în exterior.

9503 00 99
INITIAL:
(Reg. 2087/92)
9503 90 37

Clasificarea se stabileşte în conformitate cu
dispoziţiile regulilor generale 1, 3 litera (b) şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate, cu nota 1
litera (t) de la secţiunea XI şi cu textul codurilor NC
9503, 950390 şi 95039037. Datorită dimensiunilor
sale (110 cm înălţime şi 125 cm lungime, atunci
când cortul este montat) şi construcţiei (în special
absenţa întinzătoarelor), el nu trebuie considerat ca
fiind un cort sau un articol pentru camping în sensul
notei 1 litera (u) de la capitolul 95.

98. 1488/1999 din
7.7.1999 (JO L 172,
8.7.1999, p. 25)
modificat prin Reg.
1179/2009

2 Zmeie "acrobatice", denumite "stunt kites",
prevăzute cu aripi delta, al căror cadru este
constituit din tuburi sau bare din material plastic
şi care sunt acoperite cu material plastic.
Aceste zmeie sunt dirijate de la sol prin două

sau patru
corzi.
A se vedea
ilustraţia

9503 00 99
INIŢIAL:
(Reg.1488/199
9)
9503 90 37

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9503, 950390 şi 95039037.
Cu toate că aceste zmeie pot fi utilizate pentru
competiţii sportive, acestea sunt folosite, în special,
pentru amuzamentul copiilor şi adulţilor. Regula
generală 3 litera (b) de interpretare a Nomenclaturii
Combinate se aplică subpoziţiilor.
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99. 442/2000 din
25.2.2000 (JO L 54,
26.2.2000, p. 33)
modificat prin Reg.
1179/2009

4 Zmee în formă de paraşută rectangulară, fără
cadru, compusă din celule de material plastic
care se umflă sub efectul vântului. Aceste zmee
pot fi utilizate singure. Totuşi, multe din aceste
zmee, atunci când sunt de acelaşi tip, pot fi
utilizate împreună, unul deasupra celuilalt.
Aceste zmee sunt dirijate de la sol cu două sau
patru corzi.
A se vedea ilustraţiile C şi D

9503 00 99
INIŢIAL:
(Reg.442/2000
)
9503 90 37

Clasificarea este conformă cu dispoziţiile cuprinse
în regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi cu textul
codurilor NC 9503, 950390 şi 95039037.
Deşi aceste zmee pot fi utilizate la competiţiile
sportive şi la tractarea unui cart de plajă, a unui
schior sau a unei planşe cu pânze, ele servesc în
principal la distracţia copiilor şi a adulţilor.

100. 2180/2001 din
9.11.2001 (JO L 293,
10.11.2001, p. 5)
modificat prin Reg.
1179/2009

1st
.

Produs aflat sub forma unui covor din material
textil (65 % poliester şi 35 % bumbac), având
dimensiuni de aproximativ 70 x 70 cm şi căptuşit
cu fibre de poliester. Două tije flexibile, din
material plastic, acoperite cu spumă plastică şi
cu un strat de material textil, sunt oferite
împreună cu covorul. Având o lungime de 1,5 m
fiecare, acestea se pot ataşa la colţurile
covorului.
În set intră şi următoarele accesorii care pot fi
agăţate de tijele din plastic:
- o oglindă din material textil şi plastic,
- o jucărie din plastic,

9503 00 99
INIŢIAL:
(Reg.2180/200
1)
9503 90 37

Clasificarea se face conform dispoziţiilor din regulile
generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii
Combinate, notei 1 (t) din secţiunea XI, precum şi
formulării codurilor NC 9503, 950390 şi 95039037.
Ţinând seama de destinaţia sa, precum şi de
prezenţa jucăriilor, produsul este considerat jucărie
din material textil.
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- o floare din material textil conţinând un modul
electronic care, acţionat prin apăsare, difuzează
o melodie.
Produsul este destinat copiilor până la 10 luni.
Vezi imaginea A

101. 2180/2001 din
9.11.2001 (JO L 293,
10.11.2001, p. 5)
modificat prin Reg.
1179/2009

2n
d.

Produs aflat sub forma unui covor din material
textil acoperit cu spumă de plastic, compus din 4
segmente care se pot asambla în diferite feluri
cu benzi cu arici.
Trei segmente de covor sunt delimitate şi se
oferă cu următoarele accesorii:
- oglindă din plastic,
- o minge din material textil cu o jucărie în
interior,
- o stea din material textil care produce un sunet
la apăsare,
- o pungă din plastic conţinând peşti din plastic,
ce poate fi umplută cu apă,
- imagini cu animale. Acest segment este

9503 00 99
INIŢIAL:
(Reg.2180/200
1)
9503 90 37

Clasificarea se face conform dispoziţiilor din regulile
generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii
Combinate, notei 1 (t) din secţiunea XI, precum şi
formulării codurilor NC 9503, 950390 şi 95039037.
Ţinând seama de destinaţia sa, precum şi de
prezenţa jucăriilor, produsul este considerat jucărie
din material textil.
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prevăzut în plus cu animale reproduse pe figuri
rotunde din material textil, care conţin un modul
electronic ce reproduce strigătul fiecărui animal.
Unul din segmente este un covor din material
textil prezentând accesorii în formă de motive
geometrice.
Accesoriile sunt ataşate de segmentele de covor
cu benzi cu arici sau cu şireturi din material
textil.
Produsul este destinat copiilor de până la 18
luni.
Vezi imaginea B
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102. 153/2010 din
23.2.2010 (JO L 48,
25.2.2010, p. 5)

Produs care se prezintă sub forma unei cărţi
tridimensionale, conţinând pagini de carton
tipărit, dintre care două au un text restrâns
referitor la activitatea de divertisment. Pe lângă
acestea, are şase pagini care, atunci când sunt
deschise, produc o reprezentare tridimensională
a mai multor secţiuni dintr-o staţie spaţială.
Conţine, de asemenea, o pagină cu personaje
rigide detaşabile care se pot plasa în diferitele
părţi ale staţiei spaţiale.

9503 00 99 Clasificarea este stabilită de regulile generale 1 şi 6
de interpretare a Nomenclaturii combinate, de nota
1(c) din capitolul 49 şi de definiţia codurilor NC
950300 şi 95030099. Având în vedere
caracteristicile produsului (alcătuirea), acesta este
destinat jocului. Cărţile cu ilustraţii pentru copii, care
conţin personaje rigide sau deplasabile sau porţiuni
detaşabile, trebuie clasificate la poziţia 4903
(Albume sau cărţi cu ilustraţii şi cărţi de desenat
sau colorat, pentru copii), cu excepţia articolelor
care sunt în principal jucării. Articolele care sunt
jucării nu se încadrează la poziţia 4903 şi trebuie
clasificate la capitolul 95 (a se vedea, de
asemenea, notele explicative ale Sistemului
armonizat aferente poziţiei 4903). Articolele de la
capitolul 95 sunt excluse din capitolul 49 prin
aplicarea dispoziţiilor notei 1(c) din capitolul 49. În
consecinţă, produsul trebuie considerat o jucărie şi
clasificat la poziţia 9503

103. 1508/2000 din
11.7.2000 (JO L 174,
13.7.2000, p. 3)
modificat prin Reg.
441/2013

4 Ansamblu de aparate electronice cuprinzând:
- o consolă de jocuri video;
- un modul de comandă;
- un modul portabil.
Consola de jocuri video este compusă dintr-un
procesor central, o memorie, o placă grafică, o
placă de sunet, o unitate de disc optic, un
modem pentru acces la Internet şi din mai multe
prize, de exemplu porturi pentru module de
comandă. Ea posedă un sistem de exploatare
fixat, care este adaptat pentru jocuri video.
Unitatea de disc optic este capabilă să citească
compact discurile speciale care conţin jocuri
destinate unei console de jocuri video.

9504 50 00

INIŢIAL:
(Reg.
1508/2000)
9504 10 00

Clasificare conformă cu dispoziţiile cuprinse în
normele generale 1, 3b şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate şi cu textul codurilor NC
9504, 9504 50 00. Consola de jocuri video conferă
acestui ansamblu caracterul esenţial. Se utilizează
în principal cu un receptor de televiziune.
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Programele de jocuri video nu pot fi modificate
de către utilizator.
Prizele permit consolei video să se conecteze,
de exemplu, la un post de televiziune, la ecranul
unui calculator, la o tastatură, la un mouse, la o
unitate de memorie externă sau la o imprimantă.
Modulul de comandă posedă diferite butoane de
comandă. Ele sunt utilizate pentru a juca jocuri
pe consolă. Modulul de comandă trebuie
conectat la consola de jocuri video printr-un
cablu.
Modulul portabil posedă diferite butoane de
comandă pentru a se putea juca şi un mic ecran
cu cristale lichide, care afişează informaţiile
jocului. Modulul poate să descarce informaţiile
de joc şi scorurile şi poate, de asemenea, să fie
utilizat separat pentru jocuri simple. Modulul
portabil poate fi conectat la modulul de
comandă, dar poate fi utilizat şi singur.
Vezi ilustraţia

104. 1129/2012 din
26.11.2012 (JO L 331,
1.12.2012, p. 17)

Set destinat vânzării cu amănuntul, compus din
următoarele articole:
- 2 pachete de cărţi de joc,
- 300 de jetoane de pocher,

9504 40 00 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1, 3 (b), 5 (a) şi 6 pentru interpretarea
Nomenclaturii combinate, precum şi pe baza
textului codurilor NC 9504 şi 95044000.
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- un jeton de dealer,
- un DVD cu instrucţiuni.
Se prezintă într-o cutie din aluminiu, cu un
interior conceput special pentru a conţine
articolele.
Articolele se utilizează împreună pentru a juca
pocher. Jetoanele şi DVD-ul sunt
complementare cărţilor de joc şi nu pot fi utilizate
separat.
A se vedea imaginea.

Articolele sunt grupate pentru a servi la efectuarea
unei activităţi specifice unui joc de pocher şi, în
consecinţă, îndeplinesc criteriile de clasificare ca
mărfuri prezentate în seturi condiţionate pentru
vânzarea cu amănuntul.
Cărţile de joc conferă setului caracterul său
esenţial; celelalte articole sunt complementare.
Cutia cu o concepţie specială, care conţine setul de
articole, trebuie clasificată împreună cu articolele.
Prin urmare, setul trebuie clasificat la codul NC
95044000 drept cărţi de joc.

105. 2016/1758 din
28.09.2016(JO L
269/1, 04.10.2016)

Un articol (așa-numit „joc de memorie cu cărți”),
care conține 20 de cărți de joc pătrate, din
carton, cu dimensiuni de aproximativ 60 × 60
mm. Toate cărțile de joc au același
model/aceeași imagine pe verso și diferite
imagini pe față. Fiecare carte de joc conține o
imagine care poate fi împerecheată cu o altă
carte de joc (perechi de cărți de joc care conțin

9504 40 00 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate,
precum și pe baza textului codurilor NC 9504 și
9504 40 00 .
Codul NC 9504 40 00 acoperă toate tipurile de
jocuri cu cărți. Forma cărților și modul în care sunt
utilizate (ținute în mână și/sau așezate pe masă) nu
prezintă relevanță [a se vedea, de asemenea,
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aceeași imagine pe față).
Acest joc cu cărți este adecvat pentru doi până
la patru jucători.
A se vedea imaginea (*).

Notele explicative la Sistemul armonizat aferente
poziției 9504 , punctul (11)]. Clasificarea la codul
NC 9504 90 80 ca alte jocuri este, prin urmare,
exclusă.
În consecință, produsul trebuie clasificat la codul
NC 9504 40 00 , drept cărți de joc.

106. 21/2015 din 5.1.2015
(JO L 4, 8.1.2015, p.
10)

O componentă electronică conținută într-o
carcasă dreptunghiulară din material plastic
(așa-numită „cartuș de joc”) având dimensiunile
de 35 × 33 × 4 mm.
Cartușul de joc constă dintr-o placă de circuite
imprimate ce cuprinde circuite integrate (o
memorie ROM și o memorie flash), elemente
pasive (condensatori, rezistori) și mai mulți pini
de conectare.
Memoria ROM cuprinde un program de aplicație
(un joc video) și nu poate fi schimbată sau
actualizată de către utilizator. Memoria flash este
utilizată pentru stocarea datelor create atunci
când se joacă jocul respectiv, cum ar fi
preferințele, nivelurile atinse și punctajele
obținute.

9504 50 00 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, pe
baza notei 3 de la capitolul 95, precum și pe baza
textului codurilor NC 9504 și 9504 50 00.
Cartușul conține nu numai o memorie flash, ci și o
memorie ROM ce conține jocul. Memoria flash
stochează doar informațiile necesare pentru a juca
jocul, cum ar fi preferințele jucătorilor, nivelurile
atinse și punctajele obținute. Cartușul poate fi
utilizat pentru jocurile video numai împreună cu o
consolă de jocuri. În consecință, clasificarea ca
suporturi pentru înregistrarea sunetului sau pentru
înregistrări similare de la poziția 8523 este exclusă
[a se vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 8523
al șaselea paragraf litera (f)].
Deoarece cartușul este o parte sau un accesoriu
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Având în vedere forma sa aparte și pinii de
conectare special configurați, cartușul poate fi
folosit numai în consolele de jocuri video ale
unei anume mărci sau de un anumit tip, de la
poziția 9504.
A se vedea imaginea

care poate fi folosit exclusiv sau în principal cu o
consolă de jocuri de la subpoziția 9504 50, acesta
trebuie clasificat la codul NC 9504 50 00 [a se
vedea, de asemenea, notele explicative ale
Sistemului armonizat (NESA) aferente poziției 9504
alineatul (2) al treilea paragraf].

107. 324/2007 din
23.3.2007 (JO L 85,
27.3.2007, p. 5)

2 Aparat electronic portabil, alimentat cu baterii, de
uz individual, protejat de o carcasă din material
plastic şi prevăzut cu un ecran cu cristale lichide
(LCD) şi cu butoane de comandă.
Produsul conţine peste un milion de jocuri de tip
SUDOKU încorporate şi dispune de diferite
niveluri de dificultate.
Pe ecran se afişează un tabel cu 9 căsuţe,
fiecare dintre acestea cuprinzând câte 3 × 3
celule. Fiecare căsuţă trebuie completată în aşa
fel încât pe fiecare linie, în fiecare coloană şi în
fiecare căsuţă de 3 × 3 celule să apară câte o
cifră de la 1 la 9, fără ca aceasta să se repete.
Aparatul este prevăzut şi cu o funcţie de
cronometru permiţând, printre altele, afişarea

9504 90 90 Clasificarea se stabileşte în conformitate cu regulile
generale 1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii
Combinate şi cu textul codurilor NC 9504, 950490
şi 95049090.
Produsul este un joc pentru un singur utilizator.
Este prevăzut cu un afişaj electronic care permite
stimularea gândirii logice a utilizatorului.
Având în vedere caracteristicile sale fizice
(dispozitiv electronic) şi elementele sale de natură
competitivă [confruntare cu un adversar virtual],
acest aparat nu poate fi considerat un simplu joc
puzzle sau o jucărie de la poziţia 9503.
În consecinţă, produsul trebuie clasificat ca un joc
logic, la poziţia 9504.
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timpului scurs de la începerea jocului.

108. 442/91 din 25.2.1991
(JO L 52, 27.2.1991,
p. 11)

5 Articol în formă de cuib de păsări alcătuit din
nuiele de răchită împletite, decorat cu şase
puişori, flori şi frunzişuri artificiale
(a se vedea fotografia nr. 5)

9505 90 00 Clasificarea este stabilită în conformitate cu
dispoziţiile cuprinse în regulile generale 1 şi 6 de
interpretare a Nomenclaturii Combinate şi cu textele
codurilor NC 9505, 950590 şi 95059000 datorită
faptului că este un articol decorativ, iar prezenţa
puişorilor stabileşte o legătură clară cu sărbătorile
pascale

109. 1165/95 din 23.5.1995
(JO L 117, 24.5.1995,
p. 15)

7 Steluţe şi inimioare de diferite culori (roşu, verde,
argintiu strălucitor) şi granule multicolore de
grosimea unei gămălii de ac, obţinute din folii din
material plastic şi utilizate la decorarea, de
exemplu a unei mese festive pentru diverse
ocazii (carnaval, serbare pentru copii, sărbători
religioase etc.). Efectul decorativ se obţine prin
împrăştierea produselor în cauză.

9505 90 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 9505 şi
95059000.
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110. 1578/2006 din
19.10.2006 (JO L 291,
21.10.2006, p. 13)

2 O pereche de colaci gonflabili din material
plastic, fiecare conţinând două camere de aer.
Colacii sunt destinaţi a fi purtaţi de copii, în jurul
braţelor, astfel încât să le permită să plutească
în apă puţin adâncă. Construcţia lor nu permite
garantarea unui nivel de siguranţă suficient
pentru a asigura salvarea sau securitatea.

9506 29 00 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1 şi 6 de interpretare a Nomenclaturii Combinate,
precum şi a textelor codurilor NC 9506 şi
95062900.
Ţinând seama de construcţia sa, produsul nu
prezintă nivelul de siguranţă necesar care să-i
confere caracterul de colac de plutire sau de
salvare sau de vestă de salvare (clasificare în
funcţie de materialul de fabricaţie). Produsul este
mai mult decât o jucărie şi deci se exclude de la
poziţia 9503. Deoarece produsul este suficient de
sigur pentru a menţine un copil la suprafaţa apei, se
clasifică la codul NC 95062900.

111. 399/2012 din 7.5.2012
(JO L 124, 11.5.2012,
p. 11)

Articolul nemontat (aşa-numit "plasă de
siguranţă pentru trambulină"), cuprinde:
- o plasă cu 6 capse,
- 6 bare metalice superioare, cu înveliş din
plastic alveolar,
- 6 bare metalice inferioare, cu înveliş din plastic
alveolar şi cu console de fixare sudate
- 12 benzi de cauciuc cu cârlige,
- 12 şuruburi cu piuliţe cu blocare.
Fiecare bară superioară trebuie să fie prinsă de
bara inferioară, care este apoi fixată de
picioarele trambulinei cu ajutorul şuruburilor şi al
piuliţelor cu blocare.
Plasa este cusută în formă de cilindru, iar
dimensiunea sa este special concepută pentru a
se potrivi unei anumite trambuline. Plasa are o
intrare care poate fi închisă cu un fermoar.
Capsele din partea superioară a plasei trebuie
prinse de partea superioară a barelor de metal.
Benzile de cauciuc cu cârlige sunt utilizate

9506 91 90 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1, 2 (a) şi 6 de interpretare a Nomenclaturii
combinate, a notei 1 (t) la secţiunea XI, a notei 3 la
capitolul 95 şi pe baza textului codurilor NC 9506,
950691 şi 95069190.
Având în vedere forma şi caracteristicile produsului,
în special faptul că este gata pentru a fi instalat pe
o anumită trambulină datorită prezenţei barelor
metalice, a şuruburilor, a piuliţelor, a capselor şi a
benzilor de cauciuc cu cârlige, plasa de siguranţă
trebuie instalată exclusiv pe trambulina
corespunzătoare. (a se vedea nota 3 la capitolul
95). Prin urmare, plasa de siguranţă trebuie
considerată drept un accesoriu al unui articol pentru
cultură fizică de la poziţia 9506).
Clasificarea la poziţia 5608, ca alte plase
confecţionate din materiale textile, este exclusă
deoarece articolele de la capitolul 95 sunt excluse
din secţiunea XI [a se vedea nota 1 litera (t) din
secţiunea XI].
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pentru fixarea părţii inferioare a plasei pe cadrul
trambulinei.

Prin urmare, plasa de siguranţă pentru trambulină
trebuie clasificată la codul NC 95069190, ca alte
articole şi echipamente pentru cultură fizică,
gimnastică sau atletism.

112. 2019/1404 din
06.09.2019 (JO
L236/14 din
13.09.2019)

O pereche de vârfuri fabricate din material
plastic și metal (oțel cu vârf de tungsten),
concepute special pentru a fi atașate la bețele
pentru mers nordic cu un sistem de clic. A se
vedea imaginea(*)

9506 91 90 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate, a
notei 3 de la capitolul 95, precum și pe baza
textelor codurilor NC 9506, 9506 91 și 9506 91 90.
Bețele pentru mers nordic nu pot fi considerate
bastoane pentru mers și articole similare de la
poziția 6602. Caracteristicile obiective ale bețelor
pentru mers nordic sunt diferite de bastoanele de
mers de la poziția 6602, deoarece sunt concepute
pentru a fi utilizate în pereche pentru a împinge
organismul înainte, la fel ca mișcarea din schiul-
fond. Mânerele sunt o prelungire verticală a bețelor,
la fel ca mânerele bețelor de schi- fond, iar
mânerele bastoanelor de mers sunt o prelungire
orizontală a batoanelor pentru a permite
utilizatorilor să își susțină greutatea cu ajutorul
bastonului. Mersul nordic este diferit de mersul
obișnuit, deoarece partea superioară a corpului
lucrează pentru a împinge organismul înainte cu
ajutorul bețelor și, prin urmare, poate fi considerat
un exercițiu fizic în sensul poziției 9506. Vârfurile au
o formă și un design caracteristic și un sistem de
fixare specific, care le face adecvate pentru a fi
utilizate exclusiv sau în principal cu bețe de mers
nordic (articole de la poziția 9506), în sensul notei 3
de la capitolul 95. Clasificarea la poziția 6603 ca
părți de bastoane de mers de la poziția 6602 este,
prin urmare, exclusă în temeiul notei 1 litera (c) de
la capitolul 66. Prin urmare, vârfurile trebuie
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clasificate la codul NC 9506 91 90 ca părți ale
articolelor și echipamentelor pentru cultură fizică.

113. 384/2004 din 1.3.2004
(JO L 64, 2.3.2004, p.
21)

3 Articol (rachetă pentru zăpadă) cu o lungime
aproximativă de 65 cm şi cu o lăţime maximă de
23 cm, alcătuit dintr-un cadru de aluminiu învelit
într-un material plastic, rotunjit la un capăt şi
ascuţit la celălalt. Acest cadru este prevăzut cu o
legătură din material plastic, cu o grosime de 1
mm, care prezintă pe partea inferioară crestături
pentru lame din metal care permit mersul pe
zăpadă fără a aluneca. Pe partea superioară a
cadrului este fixată o placă metalică rigidă cu
ajutorul unei chingi din material plastic. Această
placă prezintă şi nişte bucăţi din cauciuc menite
să înconjoare încălţămintea, prevăzute la rândul
lor cu chingi din material plastic sau textil care
permit ataşarea articolului la încălţăminte.
Acest articol este utilizat pentru facilitarea
mersului pe zăpadă.
A se vedea fotografia A

9506 99 90 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi conform
formulării codurilor NC 9506, 950699 şi 95069990.
Nu este vorba de un material pentru practicarea
schiului pe zăpadă, deoarece nu este utilizat pentru
a schia.
Nu este vorba de un material pentru cultură fizică.
Acest produs este considerat un articol pentru
practicarea unui sport în aer liber.

114. 386/2015 din 5.3.2015
(JO L 65, 10.3.2015,

Un skateboard cu patru roți, cu dimensiuni de
aproximativ 80 × 27 × 17 cm, o greutate de 10

9506 99 90 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1 și 6 de interpretare a Nomenclaturii combinate și
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p.5) kg și o capacitate maximă de încărcare de 65
kg. Articolul este echipat cu un motor electric
alimentat de doi acumulatori reîncărcabili de 24
V.
Articolul are următoarele caracteristici:
- roțile sunt realizate din poliuretan și au un
diametru de 85mm;
- doar cele două roți din spate sunt acționate de
o curea;
- suprafața articolului este acoperită cu un strat
antiderapant;
- motorul electric este montat sub respectivul
articol;
- are o viteză de 10-32 km/h, nu are frâne și nici
sistem de direcție.
Skateboardul este însoțit de o telecomandă de
buzunar.
Skateboardul este acționat de un motor electric
controlat, prin intermediul telecomenzii, de
persoana care îl utilizează.
În timpul mersului cu skateboardul, viteza
acestuia poate fi reglată prin acționarea unui
buton de pe telecomandă

a textului codurilor NC 9506, 950699 și 9506 99 90.
Deși articolul este acționat de un motor electric, are
mai degrabă caracteristicile unui produs de
divertisment sportiv decât pe cele ale unui vehicul
motorizat, din cauza absenței frânelor și a unui
sistem de direcție; pentru a merge cu skateboardul,
este necesară o activitate fizică (similară celei
necesare pentru a merge cu un skateboard fără
motor). În consecință, clasificarea la poziția 8703 ca
autovehicule proiectate în principal pentru
transportul persoanelor este exclusă.
Având în vedere capacitatea de viteză de până la
32 km/h, articolul nu este considerat o jucărie cu
roți proiectată pentru a fi utilizată de copii (a se
vedea, de asemenea, notele explicative ale NC de
la codul NC 9503 0010). În consecință, clasificarea
la poziția 9503 ca jucării cu roți este exclusă.
Având în vedere caracteristicile sale și modul în
care este conceput, articolul este destinat să fie
utilizat ca produs de divertisment sportiv
(skateboard). În consecință, acesta trebuie clasificat
la codul NC 9506 99 90, ca articole și echipament
pentru alte sporturi și jocuri în aer liber.

115. 1065/2010 din
19.11.2010 (JO L 304,
20.11.2010, p.7)

Un produs format dintr-un cilindru din carton cu
un mâner din material plastic (aşa-zisa "rolă
pentru îndepărtat scamele"). Cilindrul din carton
este acoperit cu o hârtie adezivă pe partea din

9603 90 91 Clasificarea se stabileşte pe baza regulilor generale
1, 4 şi 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate, precum şi pe baza textului codurilor NC
9603, 960390 şi 96039091. Produsul, care la prima
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exterior şi cu un strat din material plastic pe
partea de interior. Cilindrul din carton cu hârtia
adezivă este detaşabil şi interschimbabil. El este
învelit într-o hârtie protectoare conţinând
descrierea modului de funcţionare a produsului.
Produsul se foloseşte pentru îndepărtarea,
printre altele, a prafului, a scamelor, a firelor de
păr sau a mătreţii de pe materialele textile, etc.

vedere nu este clasificabil la o anumită poziţie, este
cel mai apropiat de periile de la poziţia 9603.
Poziţia 9603 include articole variate care diferă atât
din punctul de vedere al materialelor, cât şi din
punctul de vedere al formei (a se vedea, de
asemenea, notele explicative la Sistemul Armonizat
referitoare la poziţia 9603). În consecinţă, produsul
trebuie clasificat la codul NC 96039091, drept alte
perii.

116. 1785/2015 din
5.10.2015 (JO L 260,
7.10.2015, p. 1-3)

Un articol (numit „cap de pămătuf”) care constă
în fâșii din material textil fixate pe un dispozitiv
din plastic care servește la conectarea articolului
la un mâner.
(A se vedea fotografia) (1)

(1) Fotografia este prezentată numai cu titlu
informativ.

9603 90 99 Clasificarea se stabilește pe baza regulilor generale
1, 2 litera (a) și 6 pentru interpretarea Nomenclaturii
combinate și pe baza textelor codurilor NC 9603,
9603 90 și 9603 90 99.
Un mănunchi de fâșii din material textil fixate pe un
mâner constituie un pămătuf. Articolul este un
mănunchi de fâșii din material textil fixate pe un
dispozitiv din plastic care servește la conectarea
articolului la un mâner. În consecință, capul de
pămătuf ar trebui considerat un articol incomplet
care are caracteristicile esențiale ale unui pămătuf
în sensul regulii generale de interpretare 2 litera (a),
deoarece dispozitivul din plastic este conceput
pentru a fi montat pe un mâner [a se vedea, de
asemenea, notele explicative la Sistemul armonizat
aferente poziției 9603 (D) primul paragraf]
Prin urmare, articolul trebuie clasificat la codul NC
9603 90 99, drept „pămătuf”.
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DESCRIEREA MĂRFURILOR CLASIFICARE
COD NC

MOTIVE
(JUSTIFICAREA CLASIFICĂRII)

117. 384/2004 din 1.3.2004
(JO L 64, 2.3.2004, p.
21)

4 Roată zimţată din metal obişnuit, cu un diametru
de 6,74 mm, cu o grosime de 3,54 mm şi cu o
perforaţie centrală de 3 mm.
Acest articol este destinat integrării în
mecanismul de aprindere al brichetelor.
A se vedea fotografia B

9613 90 00 Clasificarea se stabileşte conform dispoziţiilor din
regulile generale 1 şi 6 de interpretare a
Nomenclaturii Combinate, precum şi conform
formulării codurilor NC 9613 şi 96139000.
Această roată se foloseşte, în principal, la
fabricarea dispozitivelor de aprindere pentru
brichete de la poziţia 9613.


