Clasificarea Nisa (ediţia 10)

TITLURILE CLASELOR
PRODUSE
Clasa 1

Produse chimice pentru industrie, ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi
silvicultură; răşini articificale în stare brută, materiale plastice în stare brută;
îngrăşăminte; compoziţii pentru stingerea incendiilor; preparate pentru călirea şi
lipirea metalelor; produse chimice pentru conservarea alimentelor, tananţi; adezivi
folosiţi în industrie.

Clasa 2

Coloranţi, lacuri şi vopsele; produse pentru prevenirea coroziunii şi a
deteriorării lemnului; materiale pentru vopsit; mordanţi; răşini naturale în stare brută,
metale sub formă de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori, tipografi şi artişti.

Clasa 3

Înălbitori şi alte preparate pentru spălare; preparate pentru curăţare, lustruire,
degresare şi preparate abrazive; săpunuri, parfumerie, uleiuri esenţiale,
cosmetice, loţiuni pentru păr, pastă de dinţi

Clasa 4

Uleiuri şi unsori industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi
legarea prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru motoare) şi materiale
pentru iluminat; lumânări şi fitiluri.

Clasa 5

Produse farmaceutice şi de uz veterinar; produse sanitare de uz medical;
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; suplimente dietetice,
plasturi, materiale de pansat; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi; produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide

Clasa 6

Metale comune şi aliajele acestora; materiale de construcţii metalice ; construcţii
metalice transportabile; materiale metalice pentru căi ferate ; cabluri şi fire metalice
neelectrice ; fierărie, articole mici din metal; ţevi şi tuburi metalice; produse
nemetalice cuprinse în alte clase; minereuri.

Clasa 7

Maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule
terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule
terestre); unelte agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru
ouă; maşini automate pentru vânzare.

Clasa 8

Unelte şi scule (acţionate manual); cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de
ras.

Clasa 9

Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, topografic, pentru fotografie,
cinematografie, optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare, salvare şi
învăţământ; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuţia,
transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate
pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetului sau imaginii;
suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice; automate de vânzare şi
mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise; case de marcat, maşini de
calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare; echipament
pentru stingerea incendiilor

Clasa 10

Aparae şi instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice şi de uz veterinar,
membre, ochi şi dinţi artificiali; articole ortopedice, material de sutură.

Clasa 11

Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de
uscare, de ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.

Clasa 12

Vehicule; aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe apă.
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Clasa 13

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

Clasa 14

Metale preţooase şi aliaje ale acestora, produse din sau placate c u metale
preţioase, care nu sunt cuprinse în alte clase; bijuterii, pietre preţioase; ceasuri.

Clasa 15

Instrumente muzicale

Clasa 16

Hârtie, carton şi produse din aceste materiale neincluse în alte clase; tipărituri;
articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi pentru papetărie sau menaj;
materiale pentru artişi; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia
mobilierului); material didactic sau pentru învăţămant (cu excepţia aparatelor);
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase); caractere tipografice;
forme de tipar.

Clasa 17

Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale, care nu
sunt incluse în alte clase; materiale plastice extrudate; materiale de etanşare,
de umplutură, materiale izolante; ţevi flexibile nemetalice.

Clasa 18

Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase ;
piei de animale; geamantane şi valize; umbrele şi bastoane; bice şi articole de
şelărie;

Clasa 19

Materiale de construcţii nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru
construcţii ;asfalt, smoală şi bitum; construcţii nemetalice transportabile;
monumente (cu excepţia celor din metal).

Clasa 20

Mobilier, oglinzi, rame; produse din lemn (neincluse în alte clase), plută, stuf,
trestie, răchită, os, fildeş, os de balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai
acestora sau material plastic.

Clasa 21

Ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie; piepteni şi bureţi; perii;
materiale pentru perii; materiale de curăţare; lână metalică; sticlă brută sau
semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite in construcţii); sticlărie, porţelan şi
faianţă neincluse în alte clase.

Clasa 22

Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (neincluse în alte clase);
materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului şi a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.

Clasa 23

Fire de uz textil.

Clasa 24

Ţesături şi produse textile neincluse în alte clase; cuverturi de pat şi de masă.

Clasa 25

Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru acoperirea capului.

Clasa 26

Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi; nasturi, capse, copci; ace şi ace
cu gămălie; flori artificiale.

Clasa 27

Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte articole de pardoseală; tapet, cu
excepţia celui din material textil.

Clasa 28

Jocuri, jucării; articole de gimnastică şi sport necuprinse în alte
clase ; decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

Clasa 29

Carne, peşte, păsări şi vânat; extracte de carne; fructe şi legume conservate,
congelate, uscate şi gătite; jeleuri, dulceţuri ; compoturi; ouă, lapte şi produse
lactate; uleiuri şi grăsimi comestibile.
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Clasa 30

Cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină şi
preparate din cereale, pâine, patiserie şi cofetărie, îngheţată; miere, sirop de
melasă; drojdie, praf de copt; sare, muştar; oţet, sosuri; condimente; gheaţă.

Clasa 31

Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase ;
animale vii; fructe şi legume proaspete; seminţe, plante şi flori naturale;
mâncare pentru animale; malţ.

Clasa 32

Bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi şi sucuri din
fructe; siropuri şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

Clasa 33

Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

Clasa 34

Tutun, articole pentru fumători, chibrituri.

SERVICII
Clasa 35

Publicitate; conducerea şi administrarea afacerilor; lucrări de birou.

Clasa 36

Asigurări; afaceri financiare, monetare, imobiliare.

Clasa 37

Construcţii, reparaţii, instalaţii.

Clasa 38

Telecomunicaţii.

Clasa 39

Transport; ambalare şi depozitare a mărfurilor; organizare de călătorii.

Clasa 40

Prelucrarea materialelor.

Clasa 41

Educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

Clasa 42

Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea
aferente; servicii de analiză şi cercetare industrială; proiectare şi dezvoltare
hardware şi software.

Clasa 43

Restaurante şi cazare temporară.

Clasa 44

Servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni
sau pentru animale; servicii din agricultură, horticultură şi silvicultură.

Clasa 45

Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia bunurilor şi persoanelor ;
servicii personale şi sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi
individuale.
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LISTA CLASELOR, CU NOTE EXPLICATIVE
PRODUSE
CLASA 1
Produse chimice pentru industrie, ştiinţe, fotografie, agricultură, horticultură şi silvicultură ;
răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută;
Îngrăşăminte;
compoziţii pentru stingerea incendiilor;
preparate pentru călirea şi lipirea metalelor;
produse chimice pentru conservarea
alimentelor; tananţi;
adezivi pentru industrie.

Notă explicativă
Clasa 1 cuprinde în general produse chimice pentru industrie, ştiinţe şi agricultură,
inclusiv cele care intră în compoziţia produselor care aparţin altor clase.
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
– compost;
- sare pentru conservat, cu excepţia celei pentru conservat alimente.
- anumiţi aditivi pentru industria alimentară (consultaţi Lista alfabetică a produselor).

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- răşini naturale în stare brută (clasa 2) ;
- produse chimice destinate ştiinţei medicale (clasa 5);
- fungicide, erbicide şi produse pentru distrugerea dăunătorilor (clasa 5);
- adezivi pentru papetărie sau menaj (clasa 16) ;
- sare pentru conservarea alimentelor (clasa 30) ;
gunoi de grajd amestecat cu paie (cl. 31).
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CLASA 2
Coloranţi, lacuri şi vopsele;
produse pentru prevenirea coroziunii şi a deteriorării lemnului;
Coloranţi;
Mordanţi;
Răşini naturale în stare brută;
metale sub formă de folie sau pulbere pentru pictură, decoraţiuni, tipografie şi artă.
Notă explicativă
Clasa 2 cuprinde în general vopsele, coloranţi şi produse anticorozive.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- coloranţi, lacuri şi vopsele pentru uz industrial, artizanal şi artistic;
- coloranţi pentru vopsirea articolelor de îmbrăcăminte ;
- coloranţi pentru alimente şi băuturi.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- răşini artificiale, în stare brută (clasa 1) ;
- înălbitori pentru rufe (cl. 3).
- înălbitori pentru rufe (cl. 3).
- cutii de acuarele, tempera etc. (articole de uz şcolar) (clasa I6) ;
- vopsele şi lacuri izolante (clasa I7).

CLASA 3
Înălbitori şi alte substanţe pentru spălare ; preparate pentru
curăţare, lustruire, degresare şi preparate abrazive ; săpunuri
parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr;
pastă de dinţi.
Notă explicativă
Clasa 3 cuprinde în general produse de curăţat şi produse de toaletă.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- deodorante de uz personal sau veterinar;
– odorizante de cameră;
- produse igienice care reprezintă articole de toaletă.
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Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- produse chimice pentru curăţarea coşurilor de fum (clasa 1);
- produse de degresare utilizate în cursul proceselor de fabricaţie (clasa 1);
- deodorante, altele decât cele de uz personal sau veterinar (Clasa 5);
- pietre de ascuţit sau de şlefuit manual (scule manuale) (clasa 8).

CLASA 4
Uleiuri şi unsori industriale;
Lubrifianţi ;
produse pentru absorbţia, umezirea şi legarea
prafului; combustibili (inclusiv benzina pentru
motoare) şi materiale pentru iluminat; lumânări şi
fitiluri.

Notă explicativă
Clasa 4 cuprinde în general uleiuri şi unsori industriale, comustibili şi materiale
pentru iluminat.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite uleiuri şi unsori industriale speciale (consultaţi Lista alfabetică a produselor).

CLASA 5
Produse farmaceutice şi de uz veterinar;
produse sanitare de uz medical ;
substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari ;
suplimente dietetice pentru uz uman şi veterinar;
plasturi, materiale de pansat; materiale
pentru plombarea dinţilor şi pentru
amprente dentare; dezinfectanţi;
produse pentru distrugerea dăunătorilor;
fungicide, erbicide.

Notă explicativă
Clasa 5 cuprinde în general produse farmaceutice şi alte produse de uz
medical şi veterinar.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- produse pentru igienă intimă, altele decât articolele de toaletă;
- deodorante, altele decât cele de uz personal sau veterinar;
- suplimentete dietetice, destinate a completa o dietă normală sau a avea
beneficii asupra sănătăţii;
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- înlocuitori ai meselor, alimente şi băuturi dietetice, adaptate pentru uz medical sau
veterinar;
- ţigarete fără tutun, pentru uz medical.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- produse igienice care reprezintă articole de toaletă (clasa 3);
- deodorante de uz personal sau veterinar (clasa 3);
- bandaje ortopedice (clasa 10);
- înlocuitori de masă, alimente şi băuturi dietetice, care nu sunt destinate uzului
medical sau veterinar (clasa 29, 30, 31, 32 sau 33).

CLASA 6
Metale comune şi aliajele acestora ;
materiale de construcţii metalice;
construcţii metalice transportabile ;
materiale metalice pentru căi ferate ;
cabluri şi fire metalice neelectrice; fierărie,
articole mici din metal ; ţevi şi tuburi metalice
seifuri;
produse metalice necuprinse în alte clase;
minereuri.

Notă explicativă
Clasa 6 cuprinde în general metale comune neprelucrate şi semiprelucrate, ca şi
produse simple fabricate din acestea.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- bauxită (clasa 1);
- mercur, antimoniu, metale alcaline şi metale alcalino-pământoase (clasa 1);
- metale sub formă de folie sau pulbere pentru pictori, decoratori, tiporafi şi artişti (clasa
2).
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CLASA 7
Maşini şi maşini-unelte;
motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehicule terestre);
cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehicule terestre) ;
unelte agricole, altele decât cele acţionate manual;
incubatoare pentru ouă;
maşini automate pentru vânzare.

Notă explicativă
Clasa 7 cuprinde în general maşini, maşini-unelte şi motoare.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- părţi de motoare (de orice fel) ;
- maşini şi aparate electrice de curăţat.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite maşini şi maşini-unelte speciale (v. Lista alfabetică de produse);
- unelte şi instrumente manuale acţionate manual (clasa 8) ;
- motoare pentru vehicule terestre (clasa 12).

CLASA 8
Unelte şi scule acţionate manual;
cuţite, furculiţe şi linguri;
arme albe;
aparate de ras.

Notă explicativă
Clasa 8 cuprinde în general unelte şi instrumente de mână acţionate manual, care
au funcţie de unelte în cadrul diferitor profesii.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- cuţite, furculiţe şi linguri din metale preţioase;
- aparate electrice manuale de ras, de tuns şi de tăiat unghii.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite instrumente speciale (v. Lista alfabetică de produse);
- unelte şi instrumente acţionate de un motor (clasa 7);
- cuţite de uz chirurgical (clasa 10);
- arme albe care sunt arme de foc (clasa 13) ;
- cuţite de tăiat hârtie (articole de birou) (clasa 16);
- arme de scrimă (cl. 28).
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CLASA 9
Aparate şi instrumente de uz ştiinţific, nautic, topografic, pentru fotografie, cinematografie,
optică, cântărire, măsurare, semnalizare, verificare, salvare şi învăţământ; aparate şi
instrumente pentru conducerea, distribuţia, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda
curentului electric ;
aparate pentru înregistrarea, transmiterea şi reproducerea sunetului sau imaginii;
Suporturi magnetice de înregistrare, discuri acustice;
discuri compacte, DVD-uri şi alte medii de înregistrare;
mecanisme pentru aparate care funcţionează cu fise;
case de marcat; maşini de calculat, echipamente de prelucrare a datelor şi calculatoare ;
software pentru computere;
echipament pentru stingerea incendiilor.

Notă explicativă
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- aparate şi instrumente de cercetare ştiinţifică de laborator ;
- aparate şi instrumente utilizate pentru comanda navelor, de ex. aparate şi
instrumente de măsură şi de transmitere a ordinelor ;
- raportoare;
- maşini pentru carduri perforate;
- programe de calculator de orice tip, indiferent de suportul de înregistrare sau
difuzare, programe înregistrate pe suport magnetic sau descărcate dintr-o reţea
informatică externă.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- următoarele aparate şi instrumente electrice:
(a) aparate electromecanice de bucătărie (maşini de măcinat sau mixere pentru
alimente, storcătoare de fructe, râşniţe electrice de cafea etc.) şi anumite
aparate şi instrumente acţionate cu motor electric, care aparţin clasei 7;
(b) aparate pentru pomparea sau distribuirea combustibililor (clasa 7);
(c) aparate electrice manuale de ras, de tuns şi de tăiat unghii (clasa 8) ;
(d) aparate electrice pentru încălzirea încăperilor, încălzirea lichidelor, gătit, ventilaţie
etc. (clasa 11) ;
(e) periuţe de dinţi electrice şi perii (clasa 21);
- orologerie şi alte instrumente pentru măsurarea timpului (clasa 14);
- ceasuri de control (clasa 14);
- aparate de jocuri şi distracţii adaptate uzului cu ecran sau monitor extern (clasa 28).
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CLASA 10
Aparate şi instrumente chirurgicale, medicale, stomatologice şi de uz veterinar, membre, ochi
şi dinţi artificiali.
articole ortopedice;
material de sutură.

Notă explicativă
Clasa 10 cuprinde în general aparate, instrumente şi articole medicale.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- mobilier special de uz medical ;
- anumite articole de igienă din cauciuc (v. Lista alfabetică de produse);
- bandaje ortopedice.

CLASA 11
Aparate de iluminat, de încălzire, de producere a aburului, de gătit, frigorifice, de uscare, de
ventilare, de distribuţie a apei şi instalaţii sanitare.

Notă explicativă
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- aparate de aer condiţionat ;
- dispozitive pentru încălzit, buiote, încălzitoare de pat electrice sau neelectrice ;
- perne şi pături electrice de încălzit, cu excepţia celor de uz medical;
- ceainice electrice;
- ustensile electrice de gătit.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- aparate de producere a aburului (organe de maşini) (clasa 7) ;
- articole de îmbrăcăminte încalzite electric (clasa 9).
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CLASA 12
Vehicule;
aparate de locomoţie pe uscat, în aer sau pe apă.

Notă explicativă
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- motoare pentru vehicule terestre;
- cuplaje şi organe de transmisie pentru vehicule terestre ;
- vehicule pe pernă de aer.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite instrumente speciale (v. Lista alfabetică de produse);
- material rulant din metal pentru căi ferate (clasa 6) ;
- motoare, cuplaje şi organe de transmisie, altele decât cele pentru
vehicule terestre (clasa 7) ;
- părţi de motoare (de orice fel) (clasa 7) ;

CLASA 13
Arme de foc;
Muniţie şi proiectile;
explozivi;
artificii.

Notă explicativă
Clasa 13 cuprinde în general arme de foc şi produse pirotehnice.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- chibrituri (clasa 34);
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CLASA 14
Metale preţioase şi aliaje ale acestora, produse din sau placate cu metale preţioase
care nu sunt cuprinse în alte clase;
bijuterii, pietre preţioase;
ceasuri şi instrumente de măsurare a timpului.

Notă explicativă
Clasa 14 cuprinde în general metale preţioase, produse fabricate din acestea,
neincluse în alte clase, şi articole de bijuterie şi orologerie.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- bijuterii (adică bijuterii veritabile şi imitaţii din metale şi pietre preţioase);
- butoni de manşete, ace de cravată.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- produse din metale preţioase clasificate dupa funcţie sau destinaţie, de exemplu metale
sub forma de folie sau pudră pentru pictori, decoratori, tipografi sau artişti (clasa 02);
amalagame dentare din aur pentru dentişti (clasa 05); cuţite, furculiţe şi linguri
(clasa 08); contacte electrice (clasa 09); peniţe de aur (clasa 16); ceainice (clasa
21); broderie în aur şi argint (clasa 26); tabachere (clasa 34) ;
- obiecte de artă, cu excepţia celor din metale preţioase (clasificate dupa metalul din
care sunt făcute).

CLASA 15
Instrumente muzicale.

Notă explicativă
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- piane mecanice şi accesorii ;
- cutii muzicale ;
- instrumente muzicale electrice şi electronice.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- aparate pentru înregistrarea, transmiterea, amplificarea şi reproducerea sunetului
(clasa 9).
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CLASA 16
Hârtie, carton şi produse din aceste materiale, neincluse în alte clase ;
Tipărituri ;
articole de legătorie;
fotografii ;
papetărie ;
adezivi pentru papetărie sau menaj ;
materiale pentru artişti;
pensule ;
maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilierului);
material didactic sau pentru învăţământ (cu excepţia aparatelor) ;
materiale plastice pentru ambalaj (neincluse în alte clase) ;
caractere tipografice;
forme de tipar.

Notă explicativă
Clasa 16 cuprinde în general hârtie, articole din hârtie şi articole de birou.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- cuţite de tăiat hârtia;
- copiatoare;
- folii, saci şi saculeţi din material plastic pentru ambalat.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite produse din hârtie sau carton (v. Lista alfabetică de produse) ;
- culori (clasa 2);
- unelte de mână pentru artişti (de ex.: spatule, dălţi pentru sculptură) (clasa 8).
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CLASA 17
Cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică şi produse din aceste materiale, care nu sunt
incluse în alte clase ;
materiale plastice extrudate pentru uzul în
manufactură ; materiale pentru ambalaje, de
umplutură, materiale izolante ; ţevi flexibile
nemetalice.

Notă explicativă
Clasa 17 cuprinde în general izolatori electrici, termici şi acustici şi material plastic
sub formă de foi, plăci sau baghete.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- cauciuc pentru reşaparea pneurilor ;
- materiale de umplutură din cauciuc sau plastic;
- bariere plutitoare împotriva poluării.

CLASA 18
Piele şi imitaţii de piele, produse din aceste materiale neincluse în alte clase;
piei de animale;
geamantane şi valise;
umbrele şi bastoane ; bice
şi articole de şelărie
bice şi articole de şelărie.

Notă explicativă
Clasa 18 cuprinde în general piele, imitaţii de piele, articole de voiaj neincluse în alte
clase şi şelărie.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- articole de îmbrăcăminte, încălţăminte şi pentru acoperirea capului (v. Lista alfabetică
de produse);
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CLASA 19
Materiale de construcţii
(nemetalice) ;
Construcţii nemetalice transportabile;
monumente, nemetalice.

Notă explicativă
Clasa 19 cuprinde în general materiale de construcţii nemetalice.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- semifabricate din lemn (de ex. grinzi, plăci, panouri) ;
- furnir;
- sticlă pentru construcţii (de ex. plăci de pardoseală, plăci de acoperiş din sticlă) ;
- sticlă granulată pentru marcaje rutiere;
- cutii de scrisori din zidărie.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- produse pentru conservarea şi impermeabilizarea cimentului (clasa 1) ;
- produse ignifuge (cl. 1).

CLASA 20
Mobilier, oglinzi, rame;
produse din lemn (neincluse în alte clase), plută, stuf, trestie, răchita, os, fildeş, os de
balenă, scoici, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai acestora sau material plastic.

Notă explicativă
Clasa 20 cuprinde în general mobilier şi părti componente ale acestuia şi produse din
material plastic neincluse în alte clase.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- mobilier metalic şi mobilier pentru camping ;
- articole pentru pat (de ex. saltele, somiere, perne) ;
- oglinzi, inclusiv în cadrul pieselor de mobilier, sau oglinzi de toaletă ;
- plăci de înmatriculare nemetalice;
- cutii de scrisori, cu excepţia celor din metal sau din zidărie.
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Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite oglinzi speciale clasificate dupa funcţie sau destinaţie
(v. Lista alfabetică de produse) ;
- mobilier special pentru laboratoare (clasa 9) ;
- mobilier special pentru uz medical (clasa 10) ;
- lenjerie de pat (clasa 24);
- pilote (clasa 24);

CLASA 21
Ustensile şi recipiente de menaj sau de bucătărie;
Piepteni şi bureţi;
Perii (cu excepţia pensulelor);
materiale pentru perii;
materiale de curăţare; lână
metalică;
sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei folosite în construcţii);
sticlărie, porţelan şi faianţă neincluse în alte clase.

Notă explicativă
Clasa 21 cuprinde în general mici ustensile şi aparate manuale de menaj şi
bucătărie, ca şi ustensile de toaletă, sticlărie şi articole din porţelan.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- ustensile şi recipiente pentru menaj şi bucătărie, de ex. : ustensile de bucătărie, oale,
cratiţe şi tigăi din tablă, din aluminiu, din plastic sau altele, mici aparate acţionate
manual pentru tocat, măcinat, presat etc.;
- piepteni electrici;
- periuţe de dinţi electrice;
- suporturi pentru farfurii şi carafe (veselă).

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite produse din sticlă, porţelan şi faianţă (v. Lista alfabetică de produse);
- produse de curăţare, săpun etc. (clasa 3);
- mici aparate electrice de tocat, măcinat, presat etc. (clasa 7) ;
- lame şi aparate de ras, maşini de tuns, instrumentar metalic pentru manichiură şi
pedichiură (clasa 8) ;
- ustensile electrice de gătit (clasa 11) ;
- oglinzi de toaletă (clasa 20).
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CLASA 22
Frânghii, sfori, plase, corturi, prelate, vele, saci (neincluse în alte clase) ;
materiale de umplutură (cu excepţia cauciucului şi a materialelor plastice);
materiale textile fibroase brute.

Notă explicativă
Clasa 22 cuprinde în general frânghii şi vele, materiale de umplutură şi
materiale textile fibroase brute.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- frânghii şi sfori din fibre textile naturale sau artificiale, din hârtie sau din material plastic.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite tipuri de plase sau saci (v. Lista alfabetică de produse);
- corzi pentru instrumente muzicale (clasa 15).

CLASA 23
Fire de uz textil.

CLASA 24
Ţesături şi produse textile neincluse în alte clase;
cuverturi de pat şi de masă;
feţe de masă.

Notă explicativă
Clasa 24 cuprinde în general ţesături şi cuverturi pentru uz caznic.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- lenjerie de pat din hârtie.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite ţesături speciale (v. Lista alfabetică de produse);
- pături electrice de uz medical (clasa 10) şi nemedical (clasa 11);
- feţe de masă din hârtie (clasa I6)
- pături pentru cai (cl. 18).
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CLASA 25
Articole de îmbrăcăminte şi încălţăminte, articole pentru acoperirea capului.

Notă explicativă
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite articole speciale de îmbrăcăminte şi încălţăminte (v. Lista alfabetică a
produselor).

CLASA 26
Dantelă şi broderie, panglici şi şnururi;
nasturi, capse, copci; ace şi ace cu
gămălie; flori artificiale.

Notă explicativă
Clasa 26 cuprinde în general articole de mercerie şi pasmanterie.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- fermoare.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite tipuri de croşete (v. Lista alfabetică de produse);
- anumite tipuri de ace (v. Lista alfabetică de produse);
- Fire de uz textil (clasa 23).

CLASA 27
Covoare, preşuri, rogojini, linoleum şi alte articole de pardoseală; tapet, cu excepţia celui
din material textil.

Notă explicativă
Clasa 27 cuprinde în general produse pentru amenajarea prin acoperire sau
îmbrăcare a podelelor sau pereţilor gata construiţi.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- pardoseli din lemn (cl. 19).
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CLASA 28
Jocuri, jucării;
articole de gimnastică şi sport necuprinse în alte clase;
decoraţiuni pentru pomul de Crăciun.

Notă explicativă
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- aparate de divertisment concepute pentru a fi utilizate cu ecran de afişaj independent
sau cu monitor .
- articole de pescuit ;
- aparate pentru sporturi şi jocuri diverse.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- lumânări pentru pomul de Crăciun (clasa 4) ;
- echipament de scufundare (cl. 9).
- beculeţe (ghirlande) pentru pomii de Crăciun (clasa 11);
- plase de pescuit (clasa 22);
- costume de gimnastică şi sport (clasa 25) ;
- bomboane şi ciocolată pentru pomul de Crăciun (clasa 30).

CLASA 29
Carne, peşte, păsări şi vânat;
extracte de carne;
fructe şi legume conservate, congelate, uscate şi gătite ;
jeleuri, dulceţuri, compoturi ;
ouă;
lapte şi produse lactate;
uleiuri şi grăsimi comestibile.

Notă explicativă
Clasa 29 cuprinde în general alimente de origine animală, ca şi legume sau alte
produse horticole comestibile preparate pentru consum sau conservare.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- băuturi pe bază de lapte (sau cu conţinut predominant de lapte).
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Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite produse alimentare de origine vegetală (v. Lista alfabetică de produse);
- alimente pentru sugari (clasa 5);
- substanţe dietetice de uz medical (clasa 5) ;
- suplimente dietetice (clasa 5);
- sosuri pentru salate (cl. 30).
- ouă fecundate pentru clocit (clasa 31) ;
- hrană pentru animale (clasa 31) ;
- animale vii (clasa 31) ;

CLASA 30
Cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea ;
orez;
tapioca şi sago;
făina şi preparate din cereale;
pâine, patiserie şi cofetărie;
gheaţă;
zahăr, miere, melasă,
drojdie, praf de copt,
sare;
Muştar;
oţet, sosuri (condimente);
Condimente;
Gheaţă.

Notă explicativă
Clasa 30 cuprinde în general alimente de origine vegetală preparate în vederea
consumului sau a conservării, ca şi aditivi pentru ameliorarea gustului alimentelor.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- băuturi pe baza de cafea, cacao, ciocolată ;
- cereale preparate pentru consumul uman ( de ex. fulgi de ovăz sau de alte cereale).

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- anumite produse alimentare de origine vegetală (v. Lista alfabetică de produse);
- sare pentru conservat, cu excepţia celei pentru conservat alimente (clasa 1);
- infuzii medicinale şi substanţe dietetice de uz medical (clasa 5) ;
- alimente pentru sugari (clasa 5);
- suplimente dietetice (clasa 5);
- cereale brute (clasa 31);
- hrană pentru animale (clasa 31) ;
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CLASA 31
Produse agricole, horticole, forestiere şi cereale, neincluse în alte clase ;
animale vii;
fructe proaspete şi legume ;
Seminţe;
plante şi flori naturale;
hrană pentru animale;
malţ.

Notă explicativă
Clasa 31 cuprinde în general produse agricole care nu au suferit niciun proces de
preparare în vederea consumului, animale şi plante vii ca şi hrana pentru animale.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- lemn brut;
- cereale brute;
- ouă fecundate pentru clocit ;
- moluşte şi crustacee (vii).

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- culturi de microorganisme şi sânge de uz medical (clasa 5) ;
- suplimente alimentare pentru animale (clasa 5);
– semifabricate din lemn (clasa 19);
- momeli artificiale pentru pescuit (clasa 28) ;
- orez (clasa 30);
- tutun (clasa 34);
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CLASA 32
Bere;
ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice;
băuturi şi sucuri din fructe;
siropuri şi alte produse pentru prepararea băuturilor.

Notă explicativă
Clasa 32 cuprinde în general băuturi nealcoolice şi bere.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- băuturi fără alcool.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- băuturi de uz medical (clasa 5) ;
- băuturi pe bază de lapte (sau cu conţinut predominant de lapte) (clasa 29).
- băuturi pe baza de cafea, cacao, ciocolată (clasa 30).

CLASA 33
Băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

Notă explicativă
Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- poţiuni medicinale (clasa 5);
- băuturi fără alcool (clasa 32).

CLASA 34
Tutun, articole
pentru fumători,
chibrituri.

Notă explicativă
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- înlocuitori de tutun (cu excepţia celor de uz medical).

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- ţigarete fără tutun, pentru uz medical (clasa 5).
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SERVICII
CLASA 35
Publicitate;
conducerea şi
administrarea afacerilor;
lucrări de birou.

Notă explicativă
Clasa 35 cuprinde în general servicii prestate de persoane sau organizaţii al căror scop
principal este :
(1)

să ofere asistenţă în exploatarea sau conducerea unei întreprinderi comerciale sau

(2)

să ofere asistenţă în ceea ce priveşte conducerea afacerilor sau a funcţiilor
comerciale ale întreprinderilor industriale sau comerciale,

ca şi serviciile asigurate de firme de publicitate care se ocupă în principal de comunicare
publică, declaraţii sau anunţuri prin toate mijloacele de difuzare, pentru toate tipurile de
produse sau servicii.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- strângerea la un loc, în beneficiul terţior, a unor produse diverse (exceptând
transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai
comod; aceste servicii pot fi asigurate de magazine en gros sau en detail, prin
cataloage de vânzare prin corespondenţă sau prin mijloace electronice, de
exemplu prin intermediul site-urilor web sau al emisiunilor de teleshopping;
- servicii care constau în înregistrarea, transcrierea, compunerea, compilarea sau
sistematizarea unor comunicări scrise sau înregistrări, ca şi compilarea datelor
matematice sau statistice;
- serviciile agenţiilor de publicitate, ca şi servicii ca distribuirea de prospecte, direct sau
prin poştă, sau distribuirea de mostre. Această clasă se poate referi şi la
publicitate în legătura cu alte servicii, cum ar fi publicitatea pentru credite bancare
sau publicitatea prin radio.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- servicii cum sunt cele de evaluare şi rapoarte ale inginerilor, care nu sunt în directă
legatură cu exploatarea sau conducerea afacerilor într-o întreprindere industrială
sau comercială (v. Lista alfabetică a serviciilor).
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CLASA 36
Asigurări;
afaceri financiare,
monetare;
afaceri imobiliare.

Notă explicativă
Casa 36 cuprinde în general servicii în domeniul afacerilor financiare şi
monetare şi al asigurărilor de orice tip.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii în domeniul afacerilor financiare sau monetare, care cuprind:
a) servicii ale instituţiilor bancare sau în relaţie cu acestea, de ex. case de schimb
sau servicii de cliring ;
(b) servicii ale instituţiilor de credit, altele decât băncile, cum sunt asociaţiile de
credit cooperativ, companii financiare individuale etc.;
(c) servicii de “trusturi de investiţii”, holdinguri;
(d) servicii de brokeraj de acţiuni şi proprietăţi ;
(e) servicii în domeniul afacerilor monetare, asigurate de agenţi fiduciari ;
(f) servicii în domeniul emisiunilor de cecuri de călătorie şi acreditive ;
- finanţare pentru achiziţia în rate sau prin închiriere;
- servicii de administrare de imobile, şi anume servicii de închirieri, estimare a
bunurilor imobiliare şi finanţare ;
- servicii în domeniul asigurărilor, cum sunt serviciile asigurate de agenţi sau
brokeri de asigurări, serviciile oferite asiguraţilor şi servicii de subscriere de
asigurări.

CLASA 37
Construcţii ;
reparaţii;
servicii de instalaţii.

Notă explicativă
Clasa 37 cuprinde în general servicii oferite de antreprenori sau subcontractori în
domeniul construcţiilor ca şi servicii oferite de persoane şi organizaţii care se ocupă de
restaurarea obiectelor sau de conservarea proprietăţilor fizice sau chimice ale acestora.
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Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii referitoare la construcţia de clădiri, drumuri, poduri, baraje sau linii de
transmisie şi la servicii ale firmelor specializate în domeniul construcţiilor, cum
sunt cele de zugravi, instalatori de instalaţii sanitare şi de încălzire, de
montare a acoperişurilor;
- servicii anexe celor de construcţii, de ex. inspecţia planurilor de construcţii ;
- servicii de construcţii navale ;
- servicii de închiriere de echipamente sau material de construcţii ;
- servicii de reparaţii, şi anume servicii destinate recondiţionării obiectelor în urma uzurii,
defec- tării, deteriorării sau distrugerii parţiale (readucerea unui edificiu sau a altui
obiect în starea iniţială);
- diverse servicii de reparaţii, cum sunt cele în domeniul electricităţii,
mobilierului, instrumentelor şi uneltelor, etc. ;
- servicii de întreţinere destinate menţinerii unui obiect în starea sa iniţială, fără
schimbarea proprietăţilor acestuia (pentru distincţia între această clasă şi clasa
40, v. nota explicativă de la clasa 40).

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- servicii de depoziatre pentru produse cum sunt articolele de îmbrăcăminte sau
vehiculele (clasa 39) ;
- servicii referitoare la vopsirea ţesăturilor sau a articolelor de îmbrăcăminte (clasa 40).

CLASA 38
Telecomunicaţii.

Notă explicativă
Clasa 38 cuprinde în general servicii care permit cel puţin unei persoane să comunice
cu altă persoană prin mijloace senzoriale. Aceste servicii sunt cele care:
(1)

permit unei persoane să vorbească cu altă persoană,

(2)

transmit mesaje de la o persoană la alta şi

(3)

pun o persoana în comunicare orală sau vizuală cu altă persoană
(radio şi televiziune).

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii care constau în general în difuzarea de programe de radio şi televiziune.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- servicii de publicitate prin radio (clasa 35) ;
- servicii de marketing telefonic (telemarketing) (clasa 35).
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CLASA 39
Transportul;
ambalare şi depozitare a mărfurilor;
organizare de călătorii.

Notă explicativă
Clasa 39 cuprinde în general servicii de transport al persoanelor sau mărfurilor dintr-un
loc în altul (pe şine, pe şosea, pe apă, prin aer sau prin conducte) ca şi serviciile în mod
necesar legate de aceste transporturi, cum sunt serviciile de depozitare a mărfurilor în
depozite sau alte clădiri, pentru a fi conservate sau păzite.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii prestate de companiile care exploatează gări, poduri, instalaţii de transbordare
pentru trenuri etc. utilizate de transportator ;
- servicii de închiriere de vehicule de transport ;
- servicii referitoare la activităţi din domeniul naval: remorcare, descărcare, porturi şi
docuri, salvarea navelor eşuate şi a încărcăturii acestora;
- servicii referitoare la ambalarea şi împachetarea bunurilor înainte de expediţie;
- servicii de informaţii referitoare la călătorii şi transporturi de mărfuri oferite de
agenţii şi brokeri de turism, informaţii referitoare la tarife, orare şi modalităţi de
transport;
- servicii referitoare la inspecţia vehiculelor sau mărfurilor înaintea transportului.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- serviciile de publicitate pentru întreprinderi de transport, cum sunt distribuirea de
prospecte sau publicitatea prin radio (clasa 35) ;
- servicii referitoare la emiterea de cecuri de călătorie sau acreditive de către brokeri
sau agenţii de voiaj (clasa 36);
- servicii referitoare la asigurări (comerciale, de incendiu sau de viaţă) pe timpul
transportului persoanelor sau mărfurilor (clasa 36) ;
- servicii de întreţinere şi reparaţii pentru vehicule, inclusiv întreţinerea sau reparaţiile
obiectelor care se referă la transportul persoanelor sau mărfurilor (clasa 37);
– servicii de rezervare de spaţii de cazare de către brokeri sau agenţii de voiaj
(clasa 43).
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CLASA 40
Prelucrarea materialelor.

Notă explicativă
Clasa 40 cuprinde în general servicii neincluse în alte clase de prelucrare sau
transformare mecanică sau chimică a substanţelor anorganice sau organice sau a
obiectelor.
Pentru necesităţi de clasificare, marca se consideră marcă de serviciu numai în cazul în
care prelucrarea sau transformarea se fac pentru terţi. Pentru aceleaşi necesităţi de
clasificare, în toate celelalte cazuri, marca se consideră marcă de fabrică, dacă substanţa
sau obiectul în discuţie este comercializat de către cel care l-a prelucrat sau transformat.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii de transformare a obiectelor sau substanţelor şi tratamente care presupun
modifi- carea proprietăţilor lor esenţiale (de ex. vopsirea articolelor de
îmbrăcăminte); un serviciu de întreţinere, deşi în mod normal se clasifică în
clasa 37, va fi inclus în clasa 40 daca implică o astfel de modificare (de ex.
cromarea barei de protecţie la automobile);
- servicii de prelucrare a materialelor care pot interveni în cursul fabricării unei
substanţe sau unui obiect, altul decât o cladire; de pildă serviciile care se referă la
tăierea, fasonarea sau lustruirea prin abraziune sau la acoperiri metalice.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- servicii de reparaţii (clasa
37).

CLASA 41
Educaţie;
instruire;
Divertisment;
activităţi sportive şi culturale.

Notă explicativă
Clasa 41 acoperă în general serviciile oferite de persoane sau instituiţii pentru a
dezvolta facultăţile mentale ale persoanelor sau animalelor, ca şi serviciile destinate
divertismentului sau captării atenţiei.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii de educaţie a persoanelor şi de dresaj al animalelor, sub toate formele;
- servicii al caror scop esenţial este divertismentul, amuzamentul sau recreerea
persoanelor;
- servicii de prezentare a operelor de artă plastică sau de literatura
publicului, în scopuri culturale sau educative.
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CLASA 42
Servicii în domeniile ştiinţei şi tehnologiei ca şi cercetarea şi proiectarea aferente;
servicii de analiză şi cercetare industrială;
proiectare şi dezvoltare hardware şi software.

Notă explicativă
Clasa 42 cuprinde în general servicii oferite de persoane, cu titlu individual sau
colectiv, referitor la aspecte teoretice şi practice ale unor domenii complexe de activitate;
aceste servicii sunt prestate de reprezentanţi ai unor profesiuni cum sunt: chimişti, fizicieni,
ingineri, programatori etc.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii oferite de ingineri care efectuează: evaluări, estimări, cercetări şi
rapoarte în domeniile ştiinţific şi tehnologic;
- servicii de cercetare ştiinţifică în scopuri medicale.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- cercetări şi evaluări în domeniul afacerilor (clasa 35);
- servicii de prelucrare de texte şi de gestionare de fişiere informatice (clasa 35);
- evaluări în domeniul financiar şi fiscal (clasa 36);
- servicii în domeniul extracţiei de petrol sau în cel minier (clasa 37) ;
- servicii de instalare şi reparaţii pentru calculatoare (clasa 37) ;
- servicii oferite de reprezentanţi ai unor profesiuni cum sunt: medici,
veterinari, psihanalişti (clasa 44) ;
- servicii de tratamente medicale (clasa 44) ;
- servicii oferite de grădinari-peisagişti (clasa 44).
- servicii juridice (clasa 45).

CLASA 43
Restaurante;
cazare temporară.

Notă explicativă
Clasa 43 cuprinde în general servicii oferite de persoane sau unităţi al caror scop este
acela de prepara alimente şi băuturi pentru consum, ca şi servicii de cazare şi masă în
hoteluri, pensiuni şi alte unităţi de cazare temporară.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii de rezervare de spaţii de cazare pentru turişti, oferite în special de brokeri
sau agenţii de voiaj;
- pensiuni pentru animale.
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Aceasta clasă nu cuprinde în mod
particular :
- servicii de închiriere de proprietăţi imobiliare: case, apartamente etc. destinate utilizării
permanente (clasa 36) ;
- servicii de organizare de călătorii oferite de agenţii de turism (clasa 39) ;
- servicii de conservare a alimentelor şi băuturilor (clasa 40) ;
- servicii de discotecă (clasa 41).
- şcoli cu internat ( clasa 41);
- case de odihnă şi de convalescenţă (clasa 44).

CLASA 44
Servicii medicale;
servicii veterinare;
servicii de igienă şi frumuseţe pentru oameni sau pentru animale;
servicii din agricultură, horticultură şi silvicultură.

Notă explicativă
Clasa 44 cuprinde în general îngrijiri medicale, de igienă corporală şi de frumuseţe
oferite de persoane sau de unităţii persoanelor şi animalelor; ea cuprinde în aceeaşi măsură
şi servicii referitoare la agricultură, horticultură şi silvicultură.

Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii de analize medicale pentru tratarea persoanelor (examene radiografice
şi analize de sânge) ;
- servicii de inseminare artificială ;
- consiliere farmaceutică;
- creşterea animalelor ;
- servicii referitoare la cultura plantelor, de ex. grădinărit ;
- servicii de artă florală: de ex. compoziţii florale şi servicii de grădinărit-peisagistică.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- servicii de distrugere a dăunătorilor (cu excepţia celor din agricultură, horticultură
şi silvicultură) (clasa 37);
- servicii de instalare şi reparaţii pentru dispozitivele de irigaţii (clasa 37) ;
- servicii de transport cu ambulanţe (clasa 39).
- servicii de sacrificare a animalelor şi taxidermie (clasa 40) ;
- servicii de tăiere şi debitare a lemnului (clasa 40) ;
- servicii de dresare a animalelor (clasa 41).
- servicii ale cluburilor de sănatate şi cultură fizică (clasa 41);
- servicii de cercetare ştiinţifică în scopuri medicale (clasa 42);
- pensiuni pentru animale (clasa 43) ;
- case pentru pensionari (clasa 43).
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CLASA 45
Servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia bunurilor şi persoanelor; servicii
personale şi sociale oferite de terţi pentru satisfacerea unor nevoi individuale.

Notă explicativă
Aceasta clasă cuprinde în mod particular :
- servicii oferite de jurişti unor persoane, grupuri de persoane, organizaţii sau
întreprinderi ;
- servicii de investigaţii şi supraveghere referitoare la siguranţa persoanelor şi a
colectivităţilor ;
- servicii oferite unor persoane pentru evenimente sociale, de ex. servicii de escortă,
agenţii matrimoniale, servicii funerare.

Aceasta clasă nu cuprinde în mod particular :
- servicii profesionale de asistentă directă pentru operaţii sau funcţii ale unor
întreprinderi comerciale (clasa 35);
- servicii referitoare la afaceri financiare sau monetare şi asigurări
(clasa 36);
- servicii de însoţire a turiştilor (clasa 39) ;
- servicii de transport securizat (clasa 39).
- servicii de educaţie pentru persoane, sub toate formele (clasa 41);
- interpretări ale cântăreţilor şi dansatorilor (clasa 41);
- servicii informatice referitoare la protecţia programelor (clasa 42) ;
- servicii oferite de terţi care asigură îngrijiri medicale, de igienă şi de frumuseţe
pentru oameni şi animale (clasa 44);
- anumite servicii de închirieri (consultaţi lista alfabetică de servicii şi indicaţia generală
b), privind clasificarea serviciilor).

*

*

*
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