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I. NOTE EXPLICATIVE PENTRU SECȚIUNILE A-M PRIVIND 
MATERIALELE ȘI LUCRĂRILE DE CONSTRUCȚIE 

 
Vocabularul suplimentar este compus din 19 secțiuni (și 42 de grupe). Unele secțiuni sunt utilizate mai mult 
pentru a adăuga descrieri ale materialelor și lucrărilor de construcție, precum secțiunile A-M, și a 
serviciilor, precum secțiunile P-U. 
 
O secțiune precum Secțiunea M, „Atribute reziduale pentru transport”, poate fi utilizată pentru o descriere 
suplimentară a codurilor pentru bunuri sau servicii.  
 
Codurile suplimentare sunt generice și nu sunt destinate să se potrivească unui cod specific din Vocabularul 
principal. Se recomandă utilizatorilor să folosească cel mai apropiat atribut din Vocabularul suplimentar 
care se potrivește nevoilor acestora, cu condiția ca acesta să aparțină unei secțiuni compatibile cu 
semnificația codului din Vocabularul principal. 
 
SECȚIUNEA A — MATERIALE 
 
Grupa A – Metale și aliaje 

Această grupă include: 
- Metale de bază, precum aluminiu, nichel �i aur 
- Aliaje metalice, precum o�el, alamă 

 
Grupa B - Nemetale 

Această grupă include atribute pentru materiale nemetalice precum: 
- Plastic, precum poliester, polietenă �i PVC 
- Piatră, precum marmură, ardezie 
- Lemn, precum bambus, plută �i lemn de conifere 
- Fibre naturale, precum mătase �i lână 

 
Defini�ii suplimentare: 

- Pere�i interiori din sticlă: bucă�i mici de sticlă, frecvent rotunjite, pentru a se adapta în orice aparat 
pentru izolare, de exemplu pentru vase în vid sau garnituri pentru cabluri electrice. 

 
SECȚIUNEA B — FORMĂ, PREZENTARE, AMBALARE ȘI CONDIȚIONARE  
 
Grupa A - Formă 

Această grupă include: 
- Starea �i proprietă�ile fizice, precum fierbinte, rece, lichid, solid, tare �i moale. 
- Forma, precum praf/pulbere, lingouri �i tije. 
- Prepararea specifică a unui material de bază, precum învelit, brut �i vulcanizat. 
 

Defini�ii suplimentare: 
- Brut: produs sau material care a trecut prin prima(primele) etapă(etape) a(ale) unui proces de 
prelucrare  
- Prelucrat: produs sau material care a trecut printr-un proces de prelucrare 
- Rafinat: produs sau material care a trecut printr-un proces complet de prelucrare pentru a se elimina 

impurită�ile 
 
Grupa B - Prezentare 

Această grupă include toate formele geometrice precum rotund sau pătrat. 
 
Grupa C — Ambalare și condiționare 

Această grupă include: 
- Ambalarea, de exemplu în pungi, în cartoane, în sticlă. Aceste atribute descriu modul în care va fi 

primit produsul de către utilizatorul final. 
- Condi�ionarea, de exemplu în saramură, în vrac. Aceste atribute descriu starea în care va fi găsit 

produsul în ambalaj de către utilizatorul final. 
 

Această grupă nu include: 
- Atribute reziduale pentru alimente, băuturi �i mâncăruri, care se găsesc în sec�iunea H. 
 

SECȚIUNEA C — MATERIALE/PRODUSE CU CALITĂȚI ȘI MOD DE FUNCȚIONARE 
SPECIALE 

Această secțiune nu include: 
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- Atribute de mediu, precum reciclare și tratament, care sunt clasificate în secțiunea D. 
 
Grupa A — Materiale/produse cu calități speciale 

Această grupă include atribute referitoare la: 
- Caracteristici privind rezisten�a, precum impermeabil, rezistent la foc, armat �i consolidat 
- Caracteristici privind confortul/sănătatea, precum ergonomic, fără azbest �i steril 
- Utilizarea specifică, precum submersibil �i portabil 
- Agricultură, precum organic, domestic �i cultivat 

 
Defini�ii suplimentare: 

- De uz limitat: produs destinat a fi utilizat o dată �i apoi aruncat, dar care poate fi reutilizat 
- De unică folosin�ă: produs destinat a fi utilizat doar o singură dată �i în cazul căruia prima utilizare 

deteriorează produsul în a�a fel încât nu mai poate fi reutilizat 
- Reutilizabil: produs destinat a fi reutilizat 

 
Grupa B — Mod de funcționare 

Această grupă include: 
- Atribute referitoare la presiune �i tensiune 
- Tipul de energie utilizat pentru un vehicul, echipament �i alte aparate 
- Alte proprietă�i ale vehiculelor, motoarelor, ma�inilor �i aparatelor, de exemplu trac�iune integrală, 

automat, monofazic 
 
SECȚIUNEA D — GENERAL, ADMINISTRAȚIE 
 
Grupa A — Atribute generale și administrative 

Această grupă include: 
- Tip specific, mai ales pentru servicii, precum na�ionale/interna�ionale, publice/private etc. 
- Gestionare, administrativ etc. 
- Atribute sociale, precum asisten�ă socială, orientare etc. 
- Atribute de mediu, precum reciclare, tratament etc. 

 
SECȚIUNEA E — UTILIZATORI/BENEFICIARI 
 
Grupa A — Utilizatori sau beneficiari 

 Această grupă include: 
- Orice fel de utilizatori sau beneficiari, men�ionând intervalul de vârstă (sugari, copii, adolescen�i…), 

sexul, utilizatorii specifici (�omer, toxicoman, pasageri etc). 
- O listă cu dizabilită�i, pentru utilizatori sau beneficiari cu dizabilită�i 

 
SECȚIUNEA G — MĂRIME ȘI DIMENSIUNI 
 
Grupa A — Dimensiuni și indicații de putere 

Această grupă include atribute care men�ionează că sunt necesare o greutate , o măsură/dimensiune , un 
volum, o putere sau o presiune specifice. Pentru a indica greutatea specifică, măsura/dimensiunea, volumul, 
puterea sau presiunea specifice, se vor găsi atribute suplimentare în sec�iunea G, grupa C. 

 
Grupa B — Frecvență 

Această grupă include: 
- Zilnic, săptămânal etc. 

 
Grupa C — Alte indicații 

Această grupă include atribute suplimentare pentru indicarea unei greută�i specifice, a unei 
măsuri/dimensiuni, a unui volum, a unei puteri sau a unei presiuni specifice, a unor date �i cantită�i specifice 
sau de referin�ă. 

 
SECȚIUNEA H — ATRIBUTE REZIDUALE PENTRU ALIMENTE, BĂUTURI ȘI 
MÂNCĂRURI 
 
Grupa A – Atribute pentru alimente, băuturi și mâncăruri 
 

Această grupă include: 
- Atribute reziduale pentru a descrie un preparat alimentar specific. 
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- Atribute care descriu alimente pentru consumatori cu nevoi speciale (fără porc, mâncăruri vegetariene, 
mâncăruri fără gluten). 
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SECȚIUNEA I — ATRIBUTE REZIDUALE PENTRU CONSTRUCȚII/LUCRĂRI 
 
Această secțiune nu include: 
- Utilizarea în scopuri generale, care este clasificată în secțiunea F.  
 
Grupa A — Atribute pentru construcții/lucrări 

Această grupă include: 
- Atribute care descriu tipul de lucrări sau proprietă�i specifice ale lucrărilor 
- Atribute care descriu scopul vizat al lucrărilor 

 
SECȚIUNEA J - ATRIBUTE REZIDUALE PENTRU INFORMATICĂ, TEHNOLOGIA 

INFORMAȚIEI SAU COMUNICAȚII 
 
Această secțiune nu include: 
- Utilizarea în scopuri generale, care este clasificată în secțiunea F. 
 
Grupa A - Atribute pentru informatică, tehnologia informației sau comunicații 

Această grupă include: 
-Atribute care descriu o re�ea cu scopuri speciale (Internet, intranet etc.) 
- Atribute reziduale care definesc anumite proprietă�i ale hardware-ului �i software-ului 

 
SECȚIUNEA K — ATRIBUTE REZIDUALE PENTRU ENERGIE ȘI DISTRIBUȚIA APEI 
 
Această secțiune nu include: 
- Utilizarea în scopuri generale, care este clasificată în secțiunea F. 
 
Grupa A – Atribute pentru energie și distribuția apei 

Această grupă include: 
- Atribute din domeniul încălzirii, distribu�iei apei, electricită�ii, petrolului �i gazelor 
- Atribute reziduale care descriu utilizatori specifici din domeniul energiei �i al distribu�iei apei 

 
SECȚIUNEA L — ATRIBUTE REZIDUALE PENTRU MEDICINĂ ȘI LABORATOARE 
 
Această secțiune nu include: 
- Utilizarea în scopuri generale, care este clasificată în secțiunea F. 
 
Grupa A — Atribute pentru medicină și laboratoare 

Această grupă include utilizări în scopuri speciale în următoarele domenii: 
- Chirurgie 
- Asisten�ă medicală 
- Examinare medicală �i tratament 
- Utilizare în spital sau în laborator 
- Articole medicale 
- Medicină legală 
- Uz veterinar 

 
 
 


