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Cu privire la mоdфсаrеа si completarea
Procedurii gепеrаlе de сопtrоl репtru
рrоdusё пеаlimепtаrе

in scopul ajustёrii сеriп!еlоr generale de сопtrоl pentru produsele nealimentare, а
procedurii generale de сопtrоl pentru produse nealimentarebazatй ре analTza de
management а riscurilor,

ORDON:
1. se арrоьа Рrосеdчrа gепеrаlй de control репtru produse nealimentare
bazatй ре analiza de management а riscurilor, in noua redaclie, сопfоrm
anexei.

2. Se аЬrоgё punctul 1 din Ordinul rff.79 din 18.12.2015 'ocu privire la арrоЬаrеа
Procedurilor de control bazatб ре analiza de management а riscurilor", din data
intrйrii in vigoare а prezentului ordin.

З. Se aduce 1а cunoqtinta personalului operalional а1 Agenliei, Procedura gепеrаlй
de control pentru produse nealimentare Ъаzаtй ре ana|iza de management а
riscurilor, in noua redaclie.

5. Controlul asupra executйrii prezentului ordin mi-l asum.

Апехй: Procedura gепеrаlй de control
aпaliza de management а riscurilor арrо

Director

contrasemnat
Director adj.

tru produse nealimentare Ьаzйd ре

Iurie EREMIA
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1. Obiectiv: 
 
Procedura descrie metodologiile urmate pentru a asigura că produsele puse la dispoziție pe 
piață se conformează cu cerințele esențiale de siguranță și protecție a sănătății stipulate în 
reglementările tehnice în vigoare în Republica Moldova. 
 
2. Domeniu de aplicare: 
 
Procedura include toate activitățile de supraveghere a pieței desfășurate de inspectorii APC 
privitor la produsele plasate pe piață, în conformitate cu Legea privind supravegherea pieței 
(Monitorul Oficial Nr.79-89 Art Nr. 146) și Legea privind siguranța generală a produselor 
(Monitorul Oficial Nr. 36-38 art. 145 și Nr.2-12 Art. 21). Procedura are drept obiectiv doar 
verificarea cerințelor esențiale de siguranță și protecție a sănătății ale produselor, în cazul în 
care siguranța este reglementată de Legea privind siguranța generală a produselor și nu de alte 
legi sectoriale, de exemplu Regementarea tehnică "Punerea la dispoziție pe piață a 
echipamentelor electrice destinate utilizării în cadrul anumitor limite de tensiune" (Monitorul 
Oficial Nr. 297-300 art Nr.: 838) și Reglementarea tehnică privind siguranța jucăriilor (Monitorul 
Oficial Nr. 306-310 art. Nr: 902), etc. 
 
3. Noțiuni: 
 
3.1 Produs - orice bun material cunoscut sub denumirea de produs, care, inclusiv în cadrul 

unei prestări de servicii, este destinat consumatorilor sau poate fi utilizat de 
consumatori în condiţii previzibile, chiar dacă nu le este destinat, şi care este furnizat sau 
pus la dispoziţie în cadrul unei activităţi comerciale cu titlu oneros sau gratuit, fie că este 
în stare nouă, este folosit sau recondiţionat, indiferent de metoda de vînzare. Prezenta 
noţiune nu se aplică produselor care sînt furnizate ca antichităţi sau ca produse ce 
trebuie să fie reparate ori recondiţionate înainte de utilizarea lor, numai în cazul în care 
furnizorul informează în mod clar persoana căreia îi furnizează produsul respectiv despre 
necesitatea acestei reparaţii sau recondiţionări. Prezenta lege nu se aplică: 
a) produselor alimentare; 
b) hranei pentru animale, plantelor şi animalelor vii;  
c) produselor de origine umană şi produselor de origine vegetală şi animală care sînt 
direct legate de reproducerea lor viitoare; 
d) substanţelor narcotice, psihotrope şi precursorilor; 
e) dispozitivelor medicale, dispozitivelor medicale implantabile active, dispozitivelor 
medicale pentru diagnostic in vitro;  
f) produselor medicamentoase de uz uman şi veterinar 

3.2 Produs sigur – orice produs care, în condiţii normale sau rezonabil previzibile de 
utilizare, inclusiv de durată şi, după caz, de punere în funcţiune, de instalare şi de 
întreţinere, nu prezintă nici un risc sau prezintă numai riscuri minime, compatibile cu 
utilizarea produsului şi considerate ca acceptabile şi corespunzătoare unui nivel înalt de 
protecţie a sănătăţii şi securităţii oamenilor, luîndu-se în considerare: 
a) caracteristicile produsului, în special compoziţia, ambalarea, condiţiile de asamblare 
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şi, după caz, de montare şi de întreţinere; 
b) efectul asupra altor produse, în cazul în care se poate prevedea în mod rezonabil că va 
fi utilizat împreună cu alte produse; 
c) prezentarea produsului, etichetarea acestuia, orice avertizări şi instrucţiuni privind 
utilizarea şi distrugerea lui, precum şi orice altă indicaţie sau informaţie referitoare la 
produs; 
d) categoriile de consumatori expuse riscului în cazul utilizării produsului, în special copiii 
şi persoanele în vîrstă. 

3.3 produs periculos – orice produs care nu corespunde noțiunii de produs sigur  

3.4 punerea la dispoziție pe piață a produselor - furnizare pe piaţă a unui produs pentru 
distribuţie, consum sau utilizare pe piața Republicii Moldova în cadrul unei activităţi 
comerciale în schimbul unei plăţi sau în mod gratuit 

3.5 plasare pe piață a produselor – punerea la dispoziție pentru prima dată a unui produs 
pe piața moldovenească  

3.6 supravegherea pieței – activităţi desfăşurate şi măsuri aplicate de autorităţile de 
supraveghere a pieţei pentru a asigura că produsele sînt conforme cu cerinţele esenţiale 
aplicabile sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranţa ori alte aspecte ce țin de 
protecţia intereselor publice. 

3.7 producător – oricare persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau are un 
produs creat sau fabricat, și comercializează produsul respectiv sub numele său sau 
marca sa comercială; 

3.8 importator - oricare persoană fizică sau juridică cu sediul în Repulica Moldova, care 
plasează un produs pe piața moldovenească; 

3.9 distribuitor - oricare persoană fizică sau juridică din lanțul de aprovizionare alta decât 
producătorul sau importatorul, care pune la dispoziție pe piață un produs; 

3.10 agent economic – producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul și/sau 
distribuitorul; 

3.11 controlul produselor – activitatea autorităţii de supraveghere a pieţei de verificare a 
caracteristicilor unui produs prin controlul documentaţiei şi, unde este cazul, prin 
prelevarea și examinarea mostrelor de produse şi efectuarea încercărilor de laborator pe 
baza eşantioanelor corespunzătoare; 

3.12 identificarea produselor – examinarea produselor în baza documentelor şi/sau a 
controlului organoleptic, fără aplicarea metodelor de încercări, pentru determinarea 
corespunderii acestora cu tipul (model, articol, modificare) specificat în documentele 
normative şi/sau de provenienţă; 
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3.13 inspector – persoană împuternicită, din cadrul APC, prin delegaţie de control, să 
efectueze controlul respectării prevederilor actelor legislative şi normative, precum şi a 
conformităţii produselor puse la dispoziţie pe piaţă cu cerinţele esenţiale; 

3.14 monitorizarea pieței – totalitatea acţiunilor întreprinse de autorităţile de supraveghere 
a pieţei, prin analiza neîntreruptă sau periodică a unor informaţii sau probe ce 
caracterizează cu probabilitate abaterile de la prevederile actelor legislative şi normative 
şi/sau neconformităţile produselor puse la dispoziţie pe piaţă cu cerinţele esenţiale, fără 
a interveni în activitatea agenţilor economici; 

3.15 specificație tehnică - un document care prescrie cerințele tehnice a fi întrunite de un 
produs, proces sau serviciu; 

3.16 program sectorial – program conform căruia autoritatea de supraveghere a pieţei 
efectuează activităţi de supraveghere a produselor în domeniul său de competenţă şi 
determină categoriile de produse sau de riscuri; 

3.17 rechemare – orice măsură ce are drept scop returnarea unui produs  care a fost pus deja 
la dispoziţia utilizatorului final (consumatorului); 

3.18 retragere - orice măsură ce are drept scop împiedicarea punerii la dispoziţie pe piaţă a 
unui produs în lanţul de distribuţie; 

3.19 APC – Agenția pentru Protecția Consumatorilor 

3.20 grup de produse – produse proiectate în conformitate cu o reglementare tehnică 
specifică, de exemplu legea privind siguranța generală a produselor (port-bebe-uri, 
carucioare, dispozitive ajutătoare la plutire pentru învățarea înotului, biciclete, etc) 

 
4. Responsabilități: 
 
Responsabilitățile sunt definite în secțiunea (5). 
 
5. Procedura: 
 
5.1 În conformitate cu planual anual de supraveghere a pieței al APC, șeful Direcției 

supravegherea pieței/ șeful grupului de control numește cel puțin doi inspectori să 
efectueze controlul de supraveghere a pieței. 

5.2 Inspectorul începe controlul după cum urmează: 

5.2.1 Inspectorul vizitează magazinele/companiile indicate (la sediul agentului economic), 
planificate, conform planului anual sau în baza plângerii depuse de un consumator, sau 
o altă sursă de informație. 
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5.2.2 Inspectorul se prezintă în baza legimației și explică reprezentantului (manager sau 
vânzător) agentului economic scopul controlului. 

5.2.3 Inspectorul efectuează controlul vizual și fizic al produsului, în baza listei de verificare 
pentru grupul respectiv de produse. 

5.2.4 În cazul în care produsul se conformează cu reglementările tehnice relevante ale 
Republicii Moldova, inspectorul închide cazul și înregistrează informațiile necesare în 
baza de date a APC, dar informează agentul economic despre faptul că produsul suspus 
verificării întrunește cerințele esențiale de securitate și protecție a sănătății stipulate în 
reglementarea tehnică;  

5.2.5 În cazul în care s-au depistat neconformități ale produsului, inspector va efectua 
evaluarea inițială a riscurilor produsului neconform și va lua măsurile necesare conform 
legii Republicii Moldova privind supravegherea pieței și reglementării tehnice relevante. 

5.2.6 În caz de dubii, inspectorul va solicita următoarele: 

5.2.6.1 Documentația tehnică relevantă în conformitate cu cerințele reglementării tehnice 
aplicabilă, de exemplu dosarul tehnic. Dacă documentele respective sunt disponibile 
și nu există alte dubii privind conformitatea produsului, atunci nu se întreprinde 
nicio acțiune 

5.2.6.2 Dacă agentul economic nu dispune de documentația tehnică, dar aceasta poate fi 
obținută, agentului economic i se acordă timp suficient pentru a o obține. 

5.2.6.3 În cazul în care nu este posibil a obține documentația tehnică și/sau există un dubiu 
ferm privind produsul, inspectorul: 

5.2.6.3.1 Va interzice temporar vânzarea produsului. 

5.2.6.3.2 Va preleva probe pentru a efectua încercările necesare  

5.2.6.3.3 Va expedia probele la un laborator acreditat. 

5.2.6.3.4 După primirea rezultatelor încercărilor: 

5.2.6.3.4.1 În cazul în care produsul este conform cu cerințele de siguranță și protecție a 
sănătății în raport cu reglementarea tehnică aplicabilă: inspectorul va informa 
imediat agentul economic (prin scrisoare oficială, hotărârea privind controlul) că 
produsul a întrunit cerințele esențiale de siguranță și protecție a sănătății.  

5.2.6.3.4.2 În caz de neconformitate a produsului, procedura va fi încheiată conform evaluării 
riscurilor și procedurilor de luare a deciziei. Agentul economic va fi informat prin 
scrisoare oficială privind următoarele: 
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- Informația privind încheierea testării produsului și APC a evaluat rezultatele 
încercării; 

- Descrierea rezultatelor încercărilor 
- Concluzia conform evaluării riscurilor de APC  
- Măsurile propuse 
- Oferirea oportunității agentului economic de a prezenta comentariile privid 

rezultatele 
- Termenul limită pentru măsurile ulterioare a fi luate 

 
5.3 Inspectorul va documenta toate acțiunile desfășurate în cadrul controlului și va păstra 

copiile formularelor utilizate.  

5.4 Inspectorul va include toate informațiile în baza de date a APC  

5.5 Șeful direcției va desemna inspectorul responsabil de acțiunea de urmărire, după o 
perioadă specifică, pentru a verifica cum agentul economic se conformează cu măsurile 
luate în următoarele cazuri: 

5.5.1 Retragerea și rechemarea, întreprinse la inițiativa agentului economic sau impuse 
agentului economic, vor fi monitorizate și supravegheate cu atenție. Aceasta include 
verificarea dacă modul de retragere/rechemare a produsului este planificat 
corespunzător în vederea realizării obiectivului stabilit, monitorizarea contactului cu 
distribuitorii din lanțul de vânzare cu amănuntul și verificarea dacă rezultatele acțiunilor 
de returnare a produselor din lanțul de vânzare cu amănuntul și, dacă se aplică, de la 
consumatori. Controlul comercianților cu amănuntul se va efectua pentru a asigura că 
retragerea a avut drept rezultat scoaterea completă a produselor de pe rafturi. Dacă 
este posibil, rata de success privind retragerea/rechemarea ar trebui evaluată. 

5.5.2 Dacă măsura luată este interzicerea comercializării în incinta 
producătorului/importatorului, inspectorul va verifica dacă vânzările de produs au fost 
încetate, fie prin controale administrative privind fluxul de produse de la și spre 
companie, sau în baza înregistrărilor la comercianții cu amănuntul. 

5.5.3 Dacă se permite punerea la dispoziție pe piață a produselor după ce au fost aduse în 
conformitate, un control repetat după o anumită perioadă (de exemplu 2 luni) se va 
efectua pentru a stabili că produsul modificat este sigur și că încălcările constatate au 
fost înlăturate. 

6. Documente conexe (Anexe): 

6.1 Lista de verificare a cărucioarelor pentru copii (Anexa 1) 

6.2 Lista de verificare a cerințelor de siguranță pentru biciclete (Anexa 2) 

6.3 Lista de verificare a cerințelor de siguranță pentru biciclete pentru copii (Anexa 3) 
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Planul anual SP

Pregătirea controlului SP

Verificarea vizuală/
fizică a produslui

Verificarea 
documentației

Nicio acțiuneNu există/ sau nu se confomează

dubiu

dubiu

Prelevare probe + încercări

Șef Direcția SP

Vizitarea magazinului/ 
Inspectorii au două formulare / 

Formular SP și lista de verificare a 
produsului

Inspectorii se prezintă

ConformNeconform

Rezultatele

ConformitateNeconformitate

Evaluarea riscurilor

Luarea deciziei

Procesul de documentare / 
completare
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 Anexa 1       

EN 
1888:2012 

Cărucioare pentru copii - EN 1888:2012 Cerințe de siguranță și 
metode de testare 

   

 Sursa   da nu n.a. 

8.7 Muchii și proeminențe periculoase       

  Toate muchiile, suprafețele și proeminențele observabile la produs 
vor avea forma rotunjită sau plată, și fără margini crestate sau 
ascuțite. 

      

  Toate celelalte suprafețe vor fi la fel fără margini ascuțite sau 
crestate. 

      

         

8.8 Dispozitivul de frânare și blocare       

8.8.1 Cerințe       

  Produsul va dispune de un dispozitiv de blocare, mecanismul căruia 
poate fi pus în funcțiune de părinte la apăsarea mânerului. 

      

  Dacă dispozitivul de blocare sau mecanismul de funcționare a 
acestuia se află în raza de cuprindere a copilului, acesta va fi 
proiectat astfel încât să nu poată fi pus în funcțiune de copil când 
stă în cărucior. Cerința este întrunită dacă: 

      

  a) o forță minimă de 50 N sau o forță de răsucire minimă de 0,34 
Nm este necesară pentru a pune în funcțiune dispozitivul de 
blocare; sau 

      

  b) cel puțin 2 acțiuni consecutive sunt necesare pentru a pune în 
funcțiune dispozitivul de blocare, prima din care este menținută, iar 
cea de-a doua este operată; sau 

      

  c) cel puțin 2 acțiuni simultane independente sunt necesare pentru 
a pune în funcțiune dispozitivul de blocare; sau  

      

  d) cel puțin 3 acțiuni independente sunt necesare pentru a pune în 
funcțiune dispozitivul de blocare. 
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  Dispozitivele de blocare ale cărucioarelor cu roata(le) din față 
pivotantă vor fi angajate simultan la toate roțile din față sau din 
spate, sau la seturile de roți cu o singură acțiune. 

      

 Dacă căruciorul are un dispozitiv de frânare, persoana va fi capabilă 
să activeze frâna în timpul plimbării. 

   

  Cînd dispozitivul de frânare și blocare sunt combinate într-un singur 
mecanism, acțiunea de activare a dispozitivului de frânare va fi 
diferită de acțiunea de activare a dispozitivului de blocare. Acțiunea 
de înclinare nu va pune în funcțiune dispozitivul de blocare. 

      

  Nicio platformă nu va împiedica accesibilitatea la mecanismul de 
punere în funcțiune a dispozitivului de blocare sau a celui de 
frânare. 

      

          

9 Durabilitatea marcajului       

  Etichetele permanente vor fi șterse cu o stofă din bumbac înmuitaă 
în apă pentru 20 de secunde. 

      

  După ștergere, textul ar trebuie să fie clar lizibil        

          

10 Informația despre produs       

10.1 General       

  Informația despre produs, conform prezentului standard, va fi 
prezentată în limba(le) națională(e) a(ale) țării de comercializare. 

      

  Avertismentele vor fi scrise cu un șrift de minimum 2,5 mm în 
înălțime. Cuvântul AVERTISMENT va fi scris cu majuscule. 

      

  Pentru anvelopele gonflabile, presiunea maximă va fi marcată pe 
anvelopă sau indicată în instrucțiuni  

      

          

10.2 Marcarea produsului       

  Căruciorul va avea aplicat pe el marcajele în mod lizibil, vizibil și       
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permanent, cel puțin următoarele: 

  Cuvântul AVERTISMENT! poate fi menționat în capul listei cu 
avertismente: 

      

10.2.1 Denumirea sau marca comercială a producătorului, importatorului 
sau a organizației responsabilă de comercializarea acestuia. În cazul 
în care produsul poate fi comercializat în piese separate, cum ar fi 
cadrul și/sau corpul căruciorului, și/sau scaunul, fiecare parte va fi 
marcată. 

      

10.2.2 Mijloace de identificare a modelului. În cazul în care căruciorul 
poate fi vândut pe piese, cum ar fi șasiul și/sau scaunul, fiecare 
piesă va fi marcată. 

      

10.2.3 Avertisment:“AVERTISMENT Nu lăsați niciodată copilul 
nesupravegheat în cărucior.” Acest avertisment va fi vizibil pe 
produs. 

      

10.2.4 Corpul căruciorului cu o lungime mai mai mare de 800 mm, va avea 
aplica marcajul: "AVERTISMENT Folosiți centurile de siguranță 
imediat ce copilul poate sta în șezut fără ajutor." 

      

10.2.5 Cărucioarele care nu sunt destinate copiilor mai mici de 6 luni vor 
avea aplicat marcajul privind plierea, deplierea sau ajustarea 
acestuia și anume: "AVERTISMENT Locul pentru șezut nu este 
destinat copiilor mai mici de 6 luni." 

      

10.2.6 Locul pentru șezut va fi marcat cu următorul avertisment: 
"AVERTISMENT Folosiți întotdeauna sistemul de fixare " Pentru 
scaune care se conformează cu 8.1.1.1.1 b) avertismentul va fi 
vizibil doar atunci când vehicului utilizat ca cărucior. 

      

10.2.7 Pe corpul căruciorului va fi indicată greutatea maximă a saltelei 
pentru a asigura conformarea cu cerințele privind înălțimea 
interioară minimă (8.1.2.1, excepție dacă salteaua este oferită. În 
acest caz producătorul va indica clar că nu se oferă o saltea 
suplimentară. 

      

10.2.8 Numărul și data standardului european respectiv       

          

10.3 Informația privind cumpărătura       
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  Producătorul, importatorul sau organizația responsabilă de 
vânzarea produsului va prezenta următoarea informație în mod 
vizibil. 

      

10.3.1 Informația privind greutatea, vârsta și/sau abilitatea copilului 
pentru care produsul respectiv este destinat (până la 15 kg). 

      

10.3.2 Avertisment: "AVERTISMENT Produsul nu este destinat pentru 
alergat sau patinaj." 

      

10.3.3 Pentru corpul căruciorului cu o lungime de 800 mm sau mai mică, a 
se oferi indicația precum că produsul nu vafi folosit atunci cînd 
copilul poate sta în șezut fără ajutor: "Produsul nu este destinat 
copiilor care stau în șezut fără ajutor, se rostogolesc și se ridică în 
mâini și genunchi. Greutatea maximă a copilului: 9 kg".  

      

  Cerința dată nu se aplică corpurilor de cărucioare care se 
conformează cu ECE44 

      

          

10.4 Instrucțiuni de utilizare       

  Instrucțiunile privind utilizarea în siguranță a vehiculului se vor 
prezenta ca o listă de instrucțiuni, un manual al utilizatorului, un 
pliant sau o altă formă. Instrucțiunile vor vor avea următorul titlu: 
"Important – Păstrați  instrucțiunile pentru utilizări ulterioare" 

      

10.4.1 Următoarele avertismente vor fi aplicate.       

  - "AVERTISMENT Nu lăsați copilul nesupravegheat în cărucior."       

  - " AVERTISMENT Asigurați-vă că toate sistemele de prindere sunt 
bine fixate înainte de a folosi produsul." 

      

  - " AVERTISMENT Nu pliați sau ajustați căruciorul cu copilul în el."       

  - " AVERTISMENT Nu lăsați copilul să se joace cu produsul."       

  - Pentru cărucioarele care au lungimea corpului mai mare de 800 
mm: " AVERTISMENT Folosiți centurile de siguranță imediat ce 
copilul poate sta în șezut fără ajutor." 

      

  - Dacă se aplică, " AVERTISMENT Scaunul nu este destinat copiilor 
mai mici de 6 luni" 
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  - Dacă se aplică, " AVERTISMENT Folosiți întotdeauna 
harnașamentul" 

      

  - " AVERTISMENT Verificați ca corpul căruciorului sau unitatea 
atașată pe care stă copilul sunt corect prinse înainte de utilizare." 

      

  - " AVERTISMENT NU lăsați copilul să se joace cu produsul"       

  Cuvântul AVERTISMENT! poate fi menționat în capul listei cu 
avertismente: 

      

10.4.2 Următoarea informație va fi inclusă.       

  - Denumirea sau marca comercială a producătorului, importatorului 
sau a organizației responsabilă de comercializarea acestuia. 

      

  - Mijloace de identificare a produsului.       

  - Informația privind greutatea, vârsta și/sau abilitatea copilului 
pentru care este destinat acest produs (până la 15 kg). 

      

  - Cărucioarele destinate a fi utilizate de la nașterea copilului vor fi 
recomandate a utiliza cea mai înclinată poziție pentru nou-născut. 

      

  - Instrucțiuni de asamblare, pliere și montare, dacă se aplică.       

  - Declarația privind compatibilitatea șasiului și corpul căruciorului, 
și/sau locul pentru șezut și/sau scaunul, dacă se aplică. 

      

  - Instrucțiunile corpului căruciorului vor specifica greutatea maximă 
a saltelei, pentru a asigura conformarea cu cerințele privind 
înălțimea minimă, excepție dacă o saltea inclusă. În acest caz, 
producătorul va indica clar că nu se oferă o saltea adițional, 
excepție dacă recomandat de producător. 

      

  - Instrucțiuni privind funcțiile produsului.       

  - Instrucțiuni privind punerea în funcțiune a dispozitivului(lor) de 
blocare și/sau frânare. 

      

  - Instrucțiunea privind asigurarea angajării dispozitivului de blocare 
când punem sau scoatem copilul din cărucior. 

      

  - În cazul cărucioarelor cu coș pentru cumpărături, informații 
privind greutatea maximă a cumpărăturilor. 
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  - Informația privind faptul că nu este permisă atârnarea genților sau 
a bagajelor de mâner pentru că pot duce la răsturnarea 
căruciorului. 

      

  - Instrucțiuni privind întreținerea căruciorului.       

  - Informația privind numărul maxim de copii pentru care este 
destinat produsul. 

      

  - Se va indica clar dacă scaunul suplimentar este compatibil cu 
produsul specific. 

      

  - Informația privind neutilizarea accesoriile neaprobate de 
producător. 

      

  - Dacă dispozitivele de fixare și ajustare ale sistemului de fixare pot 
fi demontate, se va include informația privind reasamblarea 
acestora. 

      

  - Instrucțiuni privind utilizarea sau nu a sistemului de fixare, dacă 
locul de șezut este indicat de la naștere, inclusiv  cum poate fi 
detașat sau ascuns sistemul de fixare 

      

  - Instrucțiuni privind utilizarea harnașamentului.       

  - Alte informații de utilizare, dacă relevant.       

  - Instrucțiuni de utilizare a platformei, inclusiv indicația privind 
greutatea copilului (până la 20 kg) 

      

  Pentru cărucioarele care au lungimea corpului mai mică de 800 
mm, și odată ce copilul poate sta în șezut de unul singur, produsul 
nu se va folosi: "Produsul este destinat copiilor care nu stau în 
șezut fără ajutor, nu se rostogolesc și nu se târăsc de-a bușilea. 
Greutatea maximă a copilului: 9 kg" 

      

  Cerința nu se aplică corpurilor de cărucioare care se conformează cu 
ECE44. 

      

  - În cazul cărucioarelor, informația privind mânerile care trebuie 
lăsate ieșite în afară când folosite 

      

  - În cazul scaunelor auto pentru copii cu suport, produsul nu 
înlocuiește pătuțul pentru copii. Când copil vrea să doarmă, ar 
trebui pus în cărucior sau pătuț  
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  - Se vor folosi doar piesele furnizate sau recomandate de 
producător/distribuitor. 

      

 

Important: Lista de verificare se va completa în caseta Control și constituie parte integrantă a 
dosarului de control
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  Anexa 2        

 Lista de verificări privind cerințele de sigurană pentru biciclete EN 
ISO 4210-2:2014 

   

  Cerințe pentru biciclete pentru oraș și drumuri dificile,bicilete pentru 
tineri, biciclete pentru traseu montan și de curse 

      

    da nu n.a. 

          

DOMENIU 
DE 
APLICARE 

Lista de verificare se aplică bicicletelor pentru tineri cu înălțimea 
maximă a șeii de 635 mm sau mai mare și mai mică de 750 mm, 
bicicletelor pentru oraș și drumuri dificile, bicicletelor pentru traseu 
montan și de curse cu înălțimea maximă a șeii de 635 mm sau mai 
mare, inclusiv bicicletele pliante. Lista de verificare nu se aplică  
bicicletelor specializate, cum ar fi bicicletele pentru livrare, bicicletele 
orizontale, bicicletele tandem, bicicletele BMX și bicicletele create și 
echipate a fi utilizate în exerciții complicate, cum ar fi competiții 
sancționate, stunting sau manevre acrobatice. 

      

          

          

5 Instrucțiuni       

  Instrucțiunile pot fi oferite în orice format (pe suport de hârtie, CD, 
website…), în conformitate cu reglementările naționale și vor fi scrise în 
limba țării în care produsul va fi comercializat sau prin instrumente vizuale, 
cum ar fi pictograme sau ilustrații, care vor fi incluse în informația privind 
siguranța produsului. Dacă informația este prezentată în format electronic, 
la solicitare, se va oferi și versiunea pe suport de hârtie. Cumpărătorul va fi 
informat privitor la informația respectivă de producător sau comerciant. 
Instrucțiunile vor include următoarele: 

      

a) scopul pentru care bicicleta a fost creată (ex. Tipul terenului pentru 
plimbarea cu bicicleta) cu un avertisment privind pericolele la utilizarea 
incorectă a produsului; 

      

b) pregătirea pentru plimbarea cu bicicleta – cum se măsoară și se ajustează 
înălțimea șeii cu avertismentele necesare aplicate pe tija pentru șa și 
capetele de ghidon. Informații clare privitor la care manetă operează frâna 
din spate, existența modulatorilor puterii de frânare, cu o explicație privind 
funcția și ajustarea acestora, și metoda corectă de folosire a frânei 
torpedo, dacă încorporată; 

      

c) indicarea înălțimii minime a șeii și cum o măsurăm;       

d) metoda recomandată de ajustare a sistemului de suspensie;       

e) recomandări de plimbare în siguranță cu bicicleta – folosirea căștii, 
verificarea regulată a frânelor, cauciucurilor, manevrabilitatea, a jantelor și 
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precauția privind distanța crescută la frânare pe timp de ploaie; 

f) notă privind riscurile specifice de imobilizare în timpul utilizării și a 
întreținerii; 

      

g) utilizarea în siguranță și ajustarea suporturilor pentru picoare (ex. curele și 
cleme la pedale); 

      

h) greutatea totală permisă a biciclistului plus bagajul și greutatea totală 
maximală (bicicleta + biciclistul + bagajul); 

      

i) indicația dacă bicicleta este posibil de echipat cu un spațiu pentru bagaj și 
(sau) un scaun pentru copil; 

      

j) recomadarea privind folosirea trailer-ului la bicicletă, dacă permis de 
producător; 

      

k) notă privind atenționarea părinților că ar putea exista cerințe în legislația 
națională privitor la conducerea bicicletei pe drumurile publice (ex. lumini 
sau reflectoare); 

      

l) reglarea recomandată a dispozitivelor de fixare a ghidonului, tijei 
ghidonului, șeii, șeii de bicicletă și a roților, cu cuplul de torsiune a 
elementelor de fixare filetate; 

      

m) metoda de determinare a ajustării corecte a dispozitivelor de eliberare, 
cum ar fi “mecanismul va include capetele furcii, când pus pe poziția 
blocat”; 

      

n) metoda de asamblare corectă a pieselor  furnizate neasamblate;       

o) lubrifiere – când și cât de des să lubrifiem bicicleta și lubrifianți 
recomandați; 

      

p) întinderea corectă a lanțului și cum să-l ajustăm (dacă este cazul);       

q) ajustarea roților și punerea în funcțiune a acestora (dacă este cazul);       

r) ajustarea frânelor și recomandări la înlocuirea componentelor de fricțiune;       

s) recomandări generale de întreținere;       

t) importanța utilizării pieselor originale la înlocuirea elementelor critice 
pentru siguranță; 

      

u) întreținerea jantelor și explicația clară privind pericolul de uzură a jantelor. 
În cazul jantelor compuse, unde se observă uzura, producătorul va explica 
consecințele uzării jantelor și cum biciclistul poate evalua gradul de uzură 
sau va recomanda returnarea jantei respective producătorului pentru 
examinare; 

      

v) tehnica corectă de lipire a roților cu cauciucuri tubulare, dacă echipat        
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w) piese de schimb corespunzătoare, ex. cauciucuri, tuburi și componente 
pentru frâna de fricțiune; 

      

x) accesorii – în cazul când acestea sunt oferite ca instalate, detalii privind 
punerea în funcțiune, întreținerea acestora (dacă este cazul) și peisele de 
schimb relevante(ex. becuri) se vor oferi. 

      

y) o notă adresată biciclistului privind posibilele daune datorate utilizării 
intensive și verificarea regulată a cadrului, furcii, suspensiilor (dacă există) 
și componentele mixte (dacă există). Textul notei poate fi următorul: 

      

  AVERTISMENT:       

  - Pentru că conține elemente mecanice, bicicleta este supusă uzurii și 
presiunilor. Materialele și componentele diferite pot reacționa la uzură sau 
presiune diferit. Dacă durata de viață a componenteu a fost depășit, 
aceasta se poate defecta dintr-odată, posibil cauzând leziuni biciclistului. 
Orice crăpătură, zgârietură sau schimbare în culoare pe suprafețele 
solicitate indică faptul că durata de viață a elementului respectiv a fost 
atinsă și ar trebui înlocuit. 

      

  - Cât privește componentele compuse impactul daunei poate să nu fie 
observat de utilizator, dar producătorul va explica consecințele impactului, 
iar în caz de impact, elementele compuse fie vor fi returnate producătorului 
pentru verificare sau distruse și înlocuite. 

      

z) privind elementele compuse, o notă privind influența temperaturilor ridicate 
(căldură) în mediu închis asupra materialelor compuse (dacă este cazul); 

      

aa) în cazul bicicletelor de oraș și drumuri dificile, importanța acoperirii 
corespunzătoare a arcurilor de sub scaun, dacă un scaun pentru copil este 
ajustat pentru a preveni prinderea degetelor; 

      

bb) în cazul bicicletelor de curse, precauție se va lua privind posibila reducere 
a clearance-ului datorat înlocuirii manivelei sau a cauciucurilor; 

      

cc) în cazul bicicletelor de curse, o notă referitor la faptul că, la utilizarea 
extensiei aerodinamice pe ghidon, răspunsul biciclistului la pivotare și 
frânare poate fi afectat nefavorabil; 

      

dd) presiunea maximă în cauciucurile convenționale sau tubulare, conform 
valorii mai mici dintre presiunea maximă recomandată în jante sau 
cauciuc. 

      

          

  Alte informații relevante pot fi incluse la discreția producătorului.       

          

6 Marcaj       

6.1 Cerințe       
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  Cadrul bicicletei va fi:       

a) marcat vizibil cu un număr la un loc vizibil, pe cadru, cum ar fi lângă 
pedală, pe scaun sau pe ghidon și 

      

b) marcat vizibil și durabil cu denumirea producătorului bicicletei sau a 
reprezentantului acestuia, dar și numărul părții din standardul ISO 4210, 
ex. ISO 4210-2. Metoda de testare a rezistenței este descrisă în p. 6.2. 

      

          

  Se recomandă ca greutatea maximă permisă (bicicist plus bagaj) să 
fie marcată de producător pe un loc vizibil, pe cadru. 

      

  Cât privește componentele, momentan nu există cerințe specifice, 
dar se recomandă a marca clar următoarele componente critice 
pentru siguranță, cu includerea denumirii producătorului și numărul 
componentei: 

      

1) furcă;       

2) ghidon și tija de ghidon;       

3) scaun;       

4) saboți de frână și/sau placuțe de frână;       

5) cabluri de frână;       

6) tub pentru frâna hidraulică;       

7) manete de frână;       

8) lanț;       

9) pedale și manivele;       

10) butuc pedalier;       

11) jante.       

          

6.2 Testul de rezistență       

6.2.1 Cerințe       

  La testarea prin metoda descrisă la p. 6.2.2, marcajul va rămâne în 
continuare lizibil. Va fi imposibil a îndepărta oricare etichetă și aceasta nu 
trebuie să fie încrețită. 

      

6.2.2 Roadeți marcajul timp de 15 s cu o bucată de pânză înmuiată în apă, apoi 
roadeți-l pentru încă 15 s cu o bucată de pânză înmuiată în benzină. 
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Important: Lista de verificare se va completa în caseta Control și constituie parte integrantă a 
dosarului de control
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 Anexa 3       

EN ISO 
8098:2014 

Lista de verificări privind cerințele de sigurană pentru biciclete 
pentru copii EN ISO 8098:2014 

   

          

    da nu n.a. 

          

DOMENIU 
DE 
APLICARE 

Lista de verificări se aplică bicicletelor cu înălțimea șeii de peste 
435 mm sau mai puțin de 635 mm, cu propulsie în roata din spate 

      

          

5 Instrucțiuni       

  Instrucțiunile pot fi oferite în orice format (pe suport de hârtie, CD, 
website…), în conformitate cu reglementările naționale și vor fi 
scrise în limba țării în care produsul va fi comercializat sau prin 
instrumente vizuale, cum ar fi pictograme sau ilustrații, care vor fi 
incluse în informația privind siguranța produsului. Dacă informația 
este prezentată în format electronic, la solicitare, se va oferi și 
versiunea pe suport de hârtie. Cumpărătorul va fi informat privitor 
la informația respectivă de producător sau comerciant. 

      

a) scopul pentru care bicicleta a fost creată (ex. Tipul terenului pentru 
plimbarea cu bicicleta) cu un avertisment privind pericolele la 
utilizarea incorectă a produsului; 

      

b) pregătirea pentru plimbarea cu bicicleta – cum se măsoară și se 
ajustează înălțimea șeii cu avertismentele necesare aplicate pe tija 
pentru șa și capetele de ghidon. Informații clare privitor la care 
manetă operează frâna din spate, existența modulatorilor puterii 
de frânare, cu o explicație privind funcția și ajustarea acestora, și 
metoda corectă de folosire a frânei torpedo, dacă încorporată; 

      

c) importanța părinților să asigure că copiii au fost instructați 
corezpunzător privitor la folosirea bicicletei pentru copii, în special 
utilizarea în siguranță a acesteia și a sistemului de frânare (în 
special a frânei torpedo); 

      

d) indicarea înălțimii minime a șeii și cum o măsurăm;       
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e) metoda recomandată de ajustare a sistemului de suspensie;       

f) recomandări de plimbare în siguranță cu bicicleta – folosirea căștii, 
verificarea regulată a frânelor, cauciucurilor, manevrabilitatea, a 
jantelor și precauția privind distanța crescută la frânare pe timp de 
ploaie; 

      

g) greutatea totală permisă a biciclistului plus bagajul și greutatea 
totală maximală (bicicleta + biciclistul + bagajul) 

      

h) indicația dacă bicicleta este posibil de echipat cu un spațiu pentru 
bagaj și (sau) un scaun pentru copil; 

      

i) notă privind atenționarea părinților că ar putea exista cerințe în 
legislația națională privitor la conducerea bicicletei pe drumurile 
publice (ex. lumini sau reflectoare); 

      

j) notă privind riscurile specifice de imobilizare în timpul utilizării și a 
întreținerii; 

      

k) reglarea recomandată a dispozitivelor de fixare a ghidonului, tijei 
ghidonului, șeii, șeii de bicicletă și a roților, cu cuplul de torsiune a 
elementelor de fixare filetate; 

      

l) asamblarea, ajustarea și înlocuirea stabilizatorilor și avertismentul 
privind riscurile posibile la utilizarea stabilizatorilor; 

      

m) metoda de asamblare corectă a pieselor  furnizate neasamblate;       

n) lubrifiere – când și cât de des să lubrifiem bicicleta și lubrifianți 
recomandați; 

      

o) întinderea corectă a lanțului și cum să-l ajustăm sau un alt 
mecanism de antrenare; 

      

p) ajustarea roților și punerea în funcțiune a acestora;       

q) ajustarea frânelor și recomandări la înlocuirea componentelor de 
fricțiune; 

      

r) recomandări generale de întreținere;       

s) importanța utilizării pieselor originale la înlocuirea elementelor 
critice pentru siguranță; 
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t) piese de schimb corespunzătoare, ex. cauciucuri, tuburi și 
componente pentru frâna de fricțiune; 

      

u) accesorii – în cazul când acestea sunt oferite ca instalate, detalii 
privind punerea în funcțiune, întreținerea acestora (dacă există) și 
peisele de schimb relevante(ex. becuri) se vor oferi. 

      

          

  Alte informații relevante pot fi incluse la discreția producătorului.       

          

6 Marcaj       

6.1 Cerințe       

  Cadrul bicicletei va fi:       

a) marcat în mod vizibil cu un  număr de serie pentru a facilita 
trasabilitatea 

      

b) marcat vizibil și durabil cu denumirea producătorului sau a 
reprezentantului acestuia, dar și numărul standardului, ex. ISO 
8098. Metodele de testare a rezistenței sunt specificate la p. 6.2. 

      

          

  Cât privește componentele, momentan nu există cerințe specifice, 
dar se recomandă a marca clar următoarele componente critice 
pentru siguranță, cu includerea denumirii producătorului și 
numărul componentei: 

      

1) furcă;       

2) ghidon și tija de ghidon;       

3) șea;       

4) saboți de frână și/sau placuțe de frână;       

5) cabluri de frână;       

6) tub pentru frâna hidraulică;       

7) manete de frână;       
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8) lanț;       

9) pedale și manivele;       

10) butuc pedalier;       

11) jante.       

          

6.2 Testul de rezistență       

6.2.1 Cerințe       

  La testarea prin metoda descrisă la p. 6.2.2, marcajul va rămâne în 
continuare lizibil. Va fi imposibil a îndepărta oricare etichetă și 
aceasta nu trebuie să fie încrețită. 

      

6.2.2 Roadeți marcajul timp de 15 s cu o bucată de pânză înmuiată în 
apă, apoi roadeți-l pentru încă 15 s cu o bucată de pânză înmuiată 
în benzină. 

      

 

Important: Lista de verificare se va completa în caseta Control și constituie parte integrantă a 
dosarului de control 


