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Denumirea mărfii

2
Carne şi organe comestibile, sărate sau în saramură, uscate sau afumate; făină şi pudră comestibilă de
carne sau de organe
Peşte congelat, exclusiv file şi carne de peşte de la poziţia tarifară 0304
Peşte uscat, sărat sau în saramură; peşte afumat, fiert sau nefiert, înainte sau în timpul afumării;
făinuri, pudre şi pelete de peşte pentru consum uman
Moluşte, în cochilie sau nu, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate, sărate sau în saramură;
nevertebrate acvatice, altele decît crustacee şi moluşte, vii, proaspete, refrigerate, congelate, uscate,
sărate sau în saramură; făinuri, pudre şi pelete de nevertebrate acvatice, altele decît crustacee, pentru
consum uman
Lapte şi smîntînă, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)
Lapte şi smîntînă din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)
Lapte acru, lapte prins şi smîntînă, iaurt, chefir şi alte sorturi de lapte şi smîntînă fermentate sau
acidulate, chiar concentrate, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi), sau aromatizate,
sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao
Zer, chiar concentrat sau cu adaos de zahăr ori de alţi îndulcitori (edulcoranţi); produse din compuşi
naturali ai laptelui, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi), nedenumite şi necuprinse
în altă parte
Unt şi alte substanţe grase provenite din lapte; paste lactate pentru tartine
Brînzeturi şi caşuri
Ouă de păsări, în coajă, proaspete, conservate sau preparate
Gălbenuşuri de ou uscate, preparate prin fierbere în apă sau în vapori de apă, mulate, conservate,
chiar cu adaos de zahăr sau îndulcitori (edulcoranţi)*
Cartofi, în stare proaspătă sau refrigeraţi
Tomate, în stare proaspătă sau refrigerate
Ceapă, ceapă franţuzească (Allium ascalonicum), usturoi, praz şi alte legume aliacee, în stare
proaspătă sau refrigerate
Varză, conopidă, gulii, varză creaţă şi legume comestibile similare din genul Brassica, în stare
proaspătă sau refrigerate
Salată verde (Lactuca sativa) şi cicoare (Cichorium spp.), în stare proaspătă sau refrigerate
Morcovi, napi, sfeclă roşie pentru salată, floare de cîmp galbenă (barba caprei), ţelină, ridiche şi
rădăcinoase comestibile similare, în stare proaspătă sau refrigerate
Castraveţi şi cornişon, în stare proaspătă sau refrigerată
Legume cu păstăi, curăţate sau nu de păstăi, proaspete sau refrigerate
Alte legume în stare proaspătă sau refrigerate
Legume, pregătite sau nu prin fierbere în apă sau în aburi, congelate
Nuci de cocos, nuci de Brazilia, nuci de caju, proaspete sau uscate, chiar fără coajă sau decorticate
Alte fructe cu coajă, proaspete sau uscate, chiar fără coajă sau decorticate
Banane, inclusiv din specia Musa paradisiaca (plantains), proaspete sau uscate
Curmale, smochine, ananas, avocado, guava, mango şi mangustan, proaspete sau uscate
Citrice, proaspete sau uscate
Struguri, proaspeţi sau uscaţi (stafide)
Pepeni (inclusiv pepeni verzi) şi Papaya, proaspeţi
Mere, pere şi gutui, proaspete
Caise, cireşe, vişine, piersici (inclusiv nectarine), prune şi porumbe, proaspete
Alte fructe, proaspete
Fructe, fierte sau nu în apă sau în vapori de apă, congelate, chiar cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori
(edulcoranţi)
Coji de citrice sau de pepeni (inclusiv pepeni verzi), proaspete, congelate, uscate sau semiconservate
în saramură, în apă sulfitată sau în alte soluţii conservante
Cafea, chiar prăjită sau decafeinizată; înlocuitori de cafea conţinînd cafea, indiferent de proporţiile
amestecului:
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Ceai, chiar aromatizat
Piper (din genul "Piper"); ardei din genul Capsicum sau din genul Pimenta, uscat sau măcinat, sau
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pulverizat
Vanilie
Scorţişoară şi flori de scorţişoară
Cuişoare (fructe întregi, cuişoare şi codiţe)
Nucşoară, mirodenie din coajă uscată a nucşoarei şi cardamon:
Seminţe de anason, de badian, de mărar, de coriandru, de chimion, de chimen; bace de ienupăr
Ghimbir, şofran, curcumă, cimbru, frunze de dafin, curry şi alte mirodenii*
Grîu şi meslin (amestec de grîu cu secară în proporţie de doi la unu)
Secară
Orz
Ovăz
Porumb
Orez decorticat, semialbit sau albit, chiar sticlos sau glasat*
Hrişcă, mei, alte cereale*
Făină de grîu sau meslin*
Făină de cereale, altele decît grîu sau meslin
Crupe, grişuri şi aglomerate sub formă de pelete din cereale
Boabe de cereale altfel prelucrate (de exemplu: decojite, presate, sub formă de fulgi, lustruite, tăiate
sau zdrobite); germeni de cereale, întregi, presaţi, sub formă de fulgi sau zdrobiţi
Făină, griş, pudră, fulgi, granule şi aglomerate sub formă de pelete, din cartofi
Făină, griş şi pudră din legume cu păstaie uscate, din Sago sau din rădăcini sau tuberculi
Boabe de sorg
Hrişcă, mei, seminţe de Phalaris Canariensis; alte cereale
Boabe de soia, chiar sfărîmate*
Arahide, neprăjite şi nici altfel preparate termic, chiar decorticate sau sfărîmate*
Seminţe de floarea-soarelui, chiar sfărîmate*
Sîmburi şi miez de sîmburi de fructe şi alte produse vegetale (inclusiv rădăcini de cicoare neprăjite
din varietatea Cichorium intybus sativum) destinate în principal alimentaţiei umane, nedenumite şi
necuprinse în altă parte*
Şelac; gumă arabică*
Extracte vegetale amestecate între ele, destinate fabricării băuturilor sau preparatelor alimentare
Substanţe pectice, pectinaţi şi pectaţi*
Agar-Agar*
Mucilagii şi agenţi de mărire a viscozităţii, derivaţi din roşcove, din boabe de roşcove şi din seminţe
de guar, chiar modificaţi*
Ulei de soia şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic*
Ulei de arahide şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic*
Ulei de măsline şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic*
Alte uleiuri şi fracţiunile lor, obţinute exclusiv din măsline, chiar rafinate, dar nemodificate chimic,
inclusiv amestecuri ale acestor uleiuri sau fracţiuni cu uleiuri sau fracţiuni*
Ulei de palmier şi fracţiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic*
Uleiuri din seminţe de floarea-soarelui, de şofrănaş, de bumbac şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar
nemodificate chimic*
Uleiuri din nuci de cocos (copra), de palmier sau de babasu şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar
nemodificate chimic
Uleiuri de rapiţă sau de muştar şi fracţiunile lor, chiar rafinate, dar nemodificate chimic*
Alte grăsimi şi uleiuri vegetale (inclusiv ulei de jojoba) şi fracţiunile lor, stabile, chiar rafinate, dar
nemodificate chimic
Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile lor, hidrogenate total sau parţial interesterificate,
reesterificate, chiar rafinate, dar nepreparate altfel*
Margarină; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din
fracţiuni de diferite grăsimi sau uleiuri
Grăsimi şi uleiuri animale sau vegetale şi fracţiunile lor, fierte, oxidate, deshidratate, sulfurate,
polimerizate prin căldură în vacuum sau gaz inert sau altfel modificate chimic, exclusiv cele de la
poziţia tarifară 1516; amestecuri sau preparate nealimentare din grăsimi şi uleiuri animale sau
vegetale sau din fracţiuni de diferite grăsimi sau uleiuri prevăzute la acest capitol, nedenumite şi
neincluse în altă parte
Cîrnaţi, cîrnăciori şi produse similare, din carne, organe sau sînge; preparate alimentare pe bază de
aceste produse
Alte preparate sau conserve din carne, organe sau sînge
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Preparate sau conserve de peşte; icre negre (caviar) şi înlocuitori preparaţi din icre de peşte
Crustacee, moluşte şi alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate
Zahăr din trestie sau din sfeclă de zahăr şi zaharoză pură din punct de vedere chimic, în stare solidă
Alte zaharuri, inclusiv lactoză, maltoză, glucoză şi fructoză (levuloză), pure din punct de vedere
chimic în stare solidă; siropuri de zaharuri fără adaosuri de substanţe aromatizante sau colorante;
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miere artificială, amestecată sau neamestecată cu miere naturală; zaharuri şi melase caramelizate
Melase rezultate din extragerea sau rafinarea zahărului*
Produse zaharoase (inclusiv ciocolată albă), care nu conţin cacao*
*Cu excepţia poziţiilor 1704 90 100, 1704 90 550
Boabe de cacao, întregi sau sparte, crude sau prăjite*
Coji de boabe de cacao, pelicule şi alte resturi de cacao*
Pastă de cacao, degresată sau nedegresată*
Unt, grăsimi şi ulei de cacao*
Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)*
Ciocolată şi alte preparate alimentare care conţin cacao
Pudră de cacao, cu adaos de zahăr sau alţi îndulcitori (edulcoranţi)
Extracte de malţ; preparate alimentare din făinuri, grişuri, amidonuri sau extracte de malţ, care nu
conţin cacao sau care conţin cacao în proporţie de sub 40% din greutate, calculată pe o bază complet
degresată, nedenumite sau necuprinse în altă parte; preparate alimentare din produsele prevăzute la
poziţiile tarifare 0401-0404, care nu conţin cacao sau care conţin cacao într-o proporţie de sub 5% din
greutate calculată pe o bază complet degresată, nedenumite şi necuprinse în altă parte:
- Preparate pentru alimentaţia copiilor, condiţionate pentru vînzarea cu amănuntul
Aluat alimentar chiar fiert, umplut (cu carne sau alte substanţe) sau altfel preparat, ca de exemplu:
spaghete, macaroane, fidea, lazane, gnochi, ravioli, caneloni; cuşcuş chiar preparat
Tapioca şi înlocuitori preparaţi din fecule, în formă de fulgi, granule, tărîţe, boabe, cernute sau alte
forme similare
Produse pe bază de cereale obţinute prin expandare sau prăjire (corn flakes, de exemplu); cereale
(altele decît porumb) sub formă de grăunţe, fulgi sau alte grăunţe preparate (cu excepţia făinii sau
grişului), parţial prăjite sau altfel preparate
Produse de brutărie, de patiserie şi biscuiţi, chiar cu cacao; hostii, vafe cu capac, paste uscate de făină,
din amidon sau de fecule în foi şi alte produse similare*
Legume, fructe şi alte părţi comestibile de plante, preparate sau conservate în oţet sau acid acetic
Tomate preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic
Ciuperci şi trufe, preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic
Alte legume preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic, congelate
Alte legume preparate sau conservate altfel decît în oţet sau acid acetic, necongelate
Legume, fructe, sîmburi, coji de fructe şi alte părţi de plante, preparate cu zahăr (îmbibate cu sirop de
zahăr, glasate sau cristalizate)
Gemuri, dulceţuri, jeleuri, marmelade, paste şi piureuri de fructe sau de sîmburi, obţinute prin fierbere,
cu sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi)
Fructe, nuci şi alte părţi comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de
zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi), sau de alcool
Sucuri de fructe (inclusiv must de struguri) şi sucuri de legume, nefermentate, fără adaos de alcool, cu
sau fără adaos de zahăr sau de alţi îndulcitori (edulcoranţi)
Extracte, esenţe şi concentrate de cafea, de ceai sau de mate şi preparate avînd la bază aceste produse
sau avînd la bază cafea, ceai sau mate; cicoare prăjită şi alţi înlocuitori organici de cafea şi extracte,
esenţe şi concentrate din acestea
Drojdii (active sau inactive); alte microorganisme monocelulare moarte; prafuri de copt preparate*
Sosuri şi preparate pentru acestea; compoziţii din condimente şi din produse de asezonare; făină de
muştar şi muştar preparat
Preparate pentru supe, ciorbe şi bulionuri; supe, ciorbe şi bulionuri preparate; preparate alimentare din
compoziţii omogenizate
Îngheţate şi alte forme de gheaţă comestibilă cu sau fără cacao
Preparate alimentare nedenumite şi necuprinse în altă parte
Ape, inclusiv apele minerale naturale sau artificiale şi apele gazeificate care nu conţin zahăr sau alţi
îndulcitori şi nici aromatizanţi*
Ape, inclusiv ape minerale şi ape gazeificate, care conţin zahăr sau alţi îndulcitori sau aromatizanţi şi
alte băuturi nealcoolice
Bere fabricată din malţ
Vin din struguri proaspeţi, inclusiv vinuri îmbogăţite cu alcool; must din struguri, altul decît cel de la
poziţia tarifară 2009
Vermuturi şi alte vinuri din struguri proaspeţi, aromate cu plante sau cu substanţe aromatizante
2
Alte băuturi fermentate (de exemplu, obţinute din suc de pere proaspete, cidru, hidromel); amestecuri
de băuturi fermentate, amestecuri de băuturi fermentate şi băuturi nealcoolice, nedenumite şi
necuprinse în altă parte
Alcool etilic nedenaturat cu o concentraţie de alcool în funcţie de volum de pînă la 80% vol; distilate,
rachiuri, lichioruri şi alte băuturi spirtoase
Oţet comestibil şi înlocuitori de oţet comestibil obţinuţi din acid acetic
Tutunuri brute sau neprelucrate; deşeuri de tutunuri
Ţigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri şi ţigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun
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Tutunuri şi înlocuitori de tutun fabricate
Sare destinată alimentaţiei umane
Sare iodurată
Bentonit*
Hidrogen, gaze inerte şi alte nemetale*
Acid fosforic; acizi polifosforici, cu compoziţie chimică definită sau nu*
Dioxid de carbon*
Dioxid de sulf*
Anhidridă sulfurică*
Sulfiţi; tiosulfaţi*
Sulfaţi de aluminiu
Sulfaţi de fier
Nitriţi de potasiu sau de sodiu; nitraţi de potasiu sau de sodiu*
Fosfaţi; polifosfaţi, cu compoziţie chimică definită sau nu*
Carbonaţi; percarbonaţi*
Propilen glicol (propan-1,2-diol)*
Manitol*
D-glucitol (sorbitol)
Vanilină (aldehidă metilprotocatehică)*
Etilvanilină (aldehidă etilprotocatehică)*
Ionone şi metilionone*
Acizi monocarboxilici aciclici saturaţi şi anhidridele lor, halogenuri, peroxizi şi peroxiacizi; derivaţii
lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi*
Acid acetic
Acid benzoic şi sărurile lui*
Acizi carboxilici conţinînd funcţii oxigenate suplimentare şi anhidridele, halogenurile, peroxizii şi
peroxiacizii lor; derivaţii lor halogenaţi, sulfonaţi, nitraţi sau nitrozaţi*
Acid glutamic şi sărurile lui*
Lecitine şi alte fosfoaminolipide*
Zaharină şi sărurile acesteia*
Provitamine şi vitamine, naturale sau obţinute prin sinteză (inclusiv concentratele naturale), precum şi
derivaţii lor utilizaţi în principal ca vitamine, amestecaţi sau nu între ei, chiar în diferite soluţii*
Chinină şi sărurile acesteia*
Cafeină şi sărurile acesteia*
Zaharuri chimic pure, cu excepţia zaharozei, a lactozei, a maltozei, a glucozei şi a fructozei (levuloză);
eteri, acetali şi esteri ai zaharurilor şi sărurile lor*
Substanţe colorante organice sintetice, chiar cu compoziţie chimică definită; preparate bazate pe
substanţe colorante organice sintetice
Lacuri şi vopsele (inclusiv emailuri) pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificaţi,
dispersaţi sau dizolvaţi într-un mediu neapos
Lacuri şi vopsele (inclusiv emailuri) pe bază de polimeri sintetici sau de polimeri naturali modificaţi,
dispersaţi sau dizolvaţi într-un mediu apos
Lacuri şi vopsele pe bază de ulei (inclusiv emailuri)
Masticuri pentru finisarea construcţiilor, grunduri şi chituri pentru lucrări de construcţie
Uleiuri esenţiale
Amestecuri de substanţe odoriferante şi amestecuri (inclusiv soluţiile alcoolice) pe baza uneia sau mai
multor substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate ca materie primă pentru industrie; alte preparate
pe bază de substanţe odoriferante, de tipul celor utilizate pentru fabricarea băuturilor*
Parfumuri şi ape de toaletă
Produse de înfrumuseţare sau de machiaj şi preparate pentru întreţinerea sau îngrijirea pielii (altele
decît medicamentele); inclusiv preparate de protecţie împotriva soarelui şi preparate pentru bronzare,
preparate pentru manichiură sau pedichiură
Preparate pentru îngrijirea părului
Preparate pentru curăţarea dinţilor
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Preparate pentru preras, ras sau după ras, deodorante corporale, preparate pentru baie, depilatoare;
deodorante pentru încăperi, preparate, chiar parfumate, avînd sau nu proprietăţi dezinfectante
Săpunuri; produse şi preparate organice tensioactive folosite ca săpun
Agenţi organici de suprafaţă (alţii decît săpunurile); preparate tensioactive, preparate pentru spălat
(inclusiv preparatele auxiliare pentru spălat) şi preparate de curăţat, chiar conţinînd săpun
Ceară şi cremă pentru încălţăminte, ceară de parchet, materiale de lustruit pentru caroserii, sticlă sau
metal, pastă şi praf pentru curăţat şi preparate similare (chiar sub formă de hîrtie, vată, fetru, materiale
neţesute, materiale plastice sau cauciuc alveolar, impregnate, îmbibate sau acoperite cu astfel de
preparate), fără a include ceara de la poziţia tarifară 3404
Gelatine (inclusiv cele prezentate în foi de formă pătrată sau dreptunghiulară, chiar prelucrate la
suprafaţă sau colorate) şi derivaţii acestora; clei de peşte; alte cleiuri de origine animală, exclusiv clei
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de cazeină de la poziţia tarifară 3501
Dextrine şi alte amidonuri şi fecule modificate*
Enzime; enzime preparate nedenumite şi necuprinse în altă parte
Cărbune activ*
Tuburi, ţevi, furtunuri şi accesorii ale acestora (de exemplu, îmbinări, coturi, flanşe), din materiale
plastice:
Alte plăci, folii, pelicule, benzi şi lame din material plastic
Căzi de baie, căzi de duş, chiuvete, lavoare, bideuri, vase de closet, scaune şi capace pentru closete,
rezervoare de apă şi articole similare pentru utilizări sanitare sau igienice, din materiale plastice
Articole de transport sau de ambalare din materiale plastice; buşoane, dopuri, capace, capsule şi alte
dispozitive de închidere, din materiale plastice
Veselă, alte articole de menaj sau obiecte de uz casnic şi articole de igienă sau de toaletă, din materiale
plastice
Articole pentru echiparea construcţiilor din materiale plastice nedenumite şi necuprinse în altă parte
Articole de igienă sau de farmacie (inclusiv tetinele), din cauciuc vulcanizat, nedurificat, chiar cu părţi
din cauciuc durificat (ebonită)
Hîrtii de tipul celor utilizate pentru hîrtie igienică, pentru şerveţele demachiante, de şters mîinile,
pentru şerveţele sau hîrtii similare pentru utilizări casnice, de igienă sau de toaletă, vată de celuloză şi
straturi subţiri din fibre celulozice creponate sau necreponate, gofrate sau negofrate, perforate sau
neperforate, ştanjate sau neştanjate, colorate sau necolorate la suprafaţă, decorate la suprafaţă sau
imprimate, în rulouri sau în coli
Hîrtii de tipul celor utilizate pentru hîrtie igienică şi pentru hîrtii similare, vată de celuloză sau straturi
subţiri din fibre celulozice, de tipul celor de uz casnic sau sanitar, în rulouri cu o lăţime de maximum
36 cm, sau tăiate la dimensiune; batiste, şerveţele demachiante, şerveţele pentru şters mîinile, feţe de
masă, şerveţele, scutece, şerveţele şi tampoane igienice, lenjerie de pat şi articole similare pentru uz
casnic, de toaletă, de uz igienic sau spitalicesc, îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, din pastă
de hîrtie, vată de celuloză sau straturi subţiri din fibre celulozice
Lăzi, cutii, saci, pungi, cornete şi alte ambalaje din hîrtie, carton, vată de celuloză sau straturi subţiri
din fibre celulozice; obiecte din carton pentru birou, pentru magazine sau similare
Albume sau cărţi cu ilustraţii şi cărţi de desenat sau colorat, pentru copii
Mărfuri pentru copii (jocuri, jucării, îmbrăcăminte şi altele)
Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte pentru copii
Articole pentru igiena personală, lenjerie de pat
Încălţăminte etanşă cu tălpi exterioare şi feţe din cauciuc sau din material plastic, a cărei faţă nu a fost
nici fixată de talpa exterioară prin coasere, sau prin nituri, cuie, şuruburi sau dispozitive similare, nici
formată din diferite părţi aplicate prin procedee similare
Încălţăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală sau reconstituită şi cu feţe
din piele naturală
Mai mică de 24 cm
Încălţăminte cu tălpi exterioare din cauciuc, material plastic, piele naturală sau reconstituită şi cu feţe
din materiale textile
Rezervoare, butoaie, bidoane, cutii şi recipiente similare, pentru orice fel de substanţe (cu excepţia
gazelor comprimate sau lichefiate), din fontă, din fier sau din oţel, cu o capacitate de maximum 300 l,
fără dispozitive mecanice sau termice, chiar căptuşite sau izolate termic:
Obiecte din sticlă pentru servicii de masă, pentru bucătărie, toaletă, birou, pentru decorarea locuinţelor
sau pentru utilizări similare, altele decît cele de la poziţia tarifară 7010 sau 7018
Articole de menaj sau de uz gospodăresc şi părţile lor, din fontă, din fier sau din oţel; sîrmă de parchet
din fier sau din oţel; bureţi, spălătoare de vase, mănuşi şi articole similare pentru curăţat, lustruit sau
utilizări similare, din fier sau din oţel
Din fier sau din oţel, emailate:
– – Din fontă, emailate
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Rezervoare, butoaie, bidoane, cutii şi recipiente similare, pentru orice fel de substanţe (cu excepţia
gazelor comprimate sau lichefiate), din fontă, din fier sau din oţel, cu o capacitate de maximum 300 l,
fără dispozitive mecanice sau termice, chiar căptuşite sau izolate termic:
Articole de uz casnic sau de uz gospodăresc, sanitare, de igienă sau de toaletă şi părţile lor, din aluminiu;
bureţi de sîrmă, spălătoare de vase, mănuşi şi articole similare pentru curăţare, pentru lustruire sau pentru
utilizări similare, din aluminiu
Frigidere, congelatoare şi alte echipamente pentru producerea frigului, electrice sau nu; pompe de
căldură altele decît maşinile şi aparatele pentru condiţionarea aerului de la poziţia tarifară 8415
– Lăzi, dulapuri, vitrine, tejghele şi mobilă similară pentru producerea frigului:
Maşini de spălat vesela. De tip menajer (pentru uz gospodăresc)
Articole pentru sport

9501 00
9502
9502 10 100

Albume sau cărţi cu ilustraţii şi cărţi de desenat sau colorat, pentru copii
Păpuşi care reprezintă fiinţe umane
Păpuşi care reprezintă fiinţe umane din material plastic

* Se supun certificării igienice numai produsele destinate consumului alimentar uman.

