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LISTĂ DE VERIFICARE 

nr.10 

cerințe privind introducerea și punerea la dispoziție pe piață a jucăriilor 

 

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care au efectuat controlul: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

II. Persoana și obiectul supuse controlului:  

Denumirea persoanei 

_____________________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia  

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea)___________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Alte date caracteristice ale unității (după caz) 

______________________________________________________________________________________ 

 

III. Informații despre persoana supusă controlului necesare pentru evaluarea riscului
1
: 

Criteriul
2 Informația curentă  

(deținută de APCSP 

la data inițierii 

controlului) 

Gradul  
de risc 

Informația 

curentă 

este 

valabilă 
(se bifează 

dacă este 

cazul) 

Informația revizuită în 

cadrul controlului (se 

completează dacă este 

cazul) 

Domeniul activității 

economice  
    

Data ultimului control     
Veniturile din vânzări (cifra 

de afaceri) 
    

Categoria de consumatori     
1
În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, 

tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2
 Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. 

 

IV. Lista produselor supuse controlului: 

Nr. 

crt. 

Denumire produsului Model, 

articol, 

modificare 

 

Nr. 

lotului 

Nr. de 

serie 

Nr. total de 

unitățiîn 

lot 

1.      

2.      

3.      

…..      

 

V. Lista de întrebări: 

mailto:info@apc.gov.md


Nr. 
d/o 

Caracteristici Referința 

legală 
Conformitate Comentarii Punctaj 

 Da Nu N/c 

1.  Pe jucărie este indicat tipul, lotul sau 

numărul de serie sau al modelului sau 

alt element de identificare sau 

informația respectivă este prevăzută 

pe ambalaj sau într-un document care 

însoțește produsul respectiv?  

Pct.10 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     

2.  Pe jucărie este indicat numele 

producătorului, denumirea lui 

comercială sau marca lui înregistrată, 

precum şi adresa la care poate fi 

contactat pe ambalaj sau într-un 

document care însoțește jucăria? 

Pct.11 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

3.  Jucăriile sunt însoțit de instrucțiuni şi 

informații de siguranță traduse în 

limba de stat, pentru a fi înțelese de 

către consumatori? 

Pct.12 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     20 

2.     
3.     
…     

4.  Jucăriile sunt însoțite de avertismente 

generale care specifică limitele 

utilizării adecvate și care includ cel 

puţin vîrsta minimă sau maximă a 

utilizatorului şi, dacă este cazul, 

capacitatea utilizatorilor jucăriei, 

greutatea minimă sau maximă a 

utilizatorilor şi necesitatea de a se 

asigura că jucăria este utilizată numai 

sub supravegherea unui adult? 

Pct.44 și 

partea A din 

anexa nr.5 la 

Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

5.  Jucăriile sunt însoțite de avertismente 

specifice şi indicații privind 

precauțiilede utilizare pentru anumite 

categorii de jucării, cum ar fi: 

- jucăriile de activitate „Numai 

pentru uz domestic”? 
- jucăriile funcționale „A se 

folosi sub directa supraveghere a 

unei persoane adulte”? 
- jucăriile chimice  

„Contraindicat copiilor mai mici de 

… (vîrsta urmează a fi specificată de 

către producător) ani. A se utiliza 

sub supravegherea unei persoane 

adulte.” ? 

- patinele, patinele cu rotile, 

patinele cu role în linie, 

skateboardurile, trotinetele și 

bicicletele de jucărie pentru copii*„A 

se utiliza cu echipament de protecție. 

A nu se utiliza în trafic” ? 

- jucăriile acvatice „A se utiliza 

numai acolo unde copilul poate sta 

în picioare în apă și este sub 

supraveghere” ? 
- imitațiile de măști și căști de 

protecție „Această jucărie nu oferă 

protecție”? 
- jucăriile destinate suspendării 

deasupra unui leagăn, a unui pătuț sau 

a unui landou cu ajutorul sforilor, al 

Pct.45 și 

partea B din 

anexa nr.5 la 

Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     



corzilor, al elasticelor sau al 

curelelor„Pentru a evita orice risc de 

rănire din cauza agățării, îndepărtați 

această jucărie de îndată ce copilul 

este capabil să se ridice în mîini și 

genunchi în poziție de-a bușilea”? 

- ambalajul substanțelor de 

parfumare din jocurile de masă 

olfactive, trusele cosmetice și jocurile 

gustative care conțin substanțele de 

parfumare„Conține substanțe de 

parfumare care ar putea provoca 

alergii.”? 

6.  Este aplicat corect marcajul CE sau 

marcajul de conformitate SM pe 

fiecare produs? 

Pct.7, 57 și 58 

Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

7.  Marcajul CE sau  marcajul de 

conformitate SM este 

lizibil/vizibil/durabil? 

Pct.64 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

8.  Marcajul CE sau  marcajul de 

conformitate SM respectă 

forma/dimensiunile prevăzute de 

lege? 

Pct.65 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

9.  Exista aplicate marcaje suplimentare 

de conformitate care pot induce 

confuzii? 

Art.23
1 

alin.(6) Legea 

nr. 235/2011; 
Pct.61 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

 Producătorul (reprezentantul autorizat) 

10.  Producătorul a emis declarația de 

conformitate? 
Pct.7, 54 și 56 

Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

11.  Declarația de conformitate este 

completa? 
Pct. 55 și 

anexa nr 3 la 

Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

12.  Declarația de conformitate este 

redactata/tradusa in limba de stat? 
Pct.55 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

13.  Producătorul a ales corect procedura 

de evaluare a conformității 

produsului? 

Pct. 68 și 70-

71 Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

14.  Documentația tehnică a produsului 

este completa și cuprinde, în special, 

în măsura în care sunt relevante 

pentru evaluare:  
1) descrierea detaliată a 

proiectării şi fabricației, inclusiv lista 

componentelor şi materialelor utilizate 

în jucării, precum şi fișa tehnică de 

Pct. 80 și 

anexa nr.4 la 
Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     



securitate privind substanțele chimice 

folosite, care urmează a fi obținută de 

la furnizorii de produse chimice;  
2) evaluarea (evaluările) privind 

siguranța, efectuată(e) în conformitate 

cu punctul 68 din prezenta 

Reglementare tehnică;  
3) descrierea procedurii urmate de 

evaluare a conformității;  
4) copia declarației de 

conformitate;  
5) adresa locurilor de fabricare şi 

depozitare;  
6) copiile documentelor pe care 

producătorul le-a înaintat 

organismului notificat, în cazul în care 

acesta este implicat;  
7) rapoartele încercărilor şi 

descrierea mijloacelor prin care 

producătorul garantează conformitatea 

producției cu standardele armonizate, 

dacă acest producător a urmat 

procedura de control intern al 

producției;  
8) copia certificatului de examinare 

CE de tip, descrierea mijloacelor prin 

care producătorul garantează 

conformitatea producției cu tipul de 

produs descris în certificatul de 

examinare CE de tip şi copiile 

documentelor pe care producătorul le-

a înaintat organismului notificat, dacă 

producătorul a supus jucăria 

examinării CE de tip şi a urmat 

procedura conformității CE de tip? 

15.  Producătorul (reprezentantul 

autorizat) păstrează documentația 

tehnică şi declarația de conformitate 

pentru o perioadă de 10 ani după ce 

jucăria a fost introdusă pe piață? 

Pct. 8 și 17 

subpct.1)Ane

xa HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

16.  Reprezentantul 

autorizatfurnizeazăautorităților 

competente, la solicitarea acesteia 

toate informațiile şi documentația 

necesară pentru a demonstra 

conformitatea unei jucării pusă la 

dispoziție pe piață? 

Pct. 17 

subpct.2) 

Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

 Importatorul 

17.  Este garantat de importator că, 

producătorul a îndeplinit următoarele: 
a) procedura corespunzătoare de 

evaluare a conformității a fost 

îndeplinită; 
 b) a fost întocmită documentația 

tehnică; 
c) jucăria poartă marcajul CE sau  

marcajul de conformitate SM;  
d) pe jucărie este indicat tipul, lotul 

sau numărul de serie sau al modelului 

sau alt element de identificare sau 

Pct. 19 și 20 

Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     



informația respectivă este prevăzută 

pe ambalaj sau într-un document care 

însoțește produsul respectiv? 

18.  
 

A indicat importatorul pe produs sau 

dacă acest lucru nu este posibil, pe 

ambalaj sau într-un document care 

însoțește jucăria numele lor, 

denumirea sau marca lor înregistrată, 

precum şi adresa la care pot fi 

contactați, în limba de stat? 

Pct. 22 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     

19.  S-a asigurat importatorul că, jucăria 

este însoțită de instrucțiuni şi 

informații de siguranță traduse în 

limba de stat, pentru a fi înțelese de 

către consumatori? 

Pct. 23 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     

20.  S-a asigurat importatorul că, condițiile 

de depozitare sau transport al 

jucăriilor nu periclitează 

conformitatea lor cu cerințele 

esențiale de securitate? 

Pct. 24 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     

21.  Păstrează importatorii o copie a 

declarației de conformitate pe o 

perioadă de 10 ani după introducerea 

pe piață a jucăriei? 

Pct. 27 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

22.  S-a asigurat importatorul că, 

documentația tehnică de fabricație sta 

la dispoziția autorităților competente 

10 ani după introducerea pe piață a 

jucăriei? 

Pct. 28 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     

 Distribuitorul 

23.  A verificat distribuitorul dacă  jucăria: 
a) poartă marcajul CE;  
b) este însoțit de documentația tehnică 

necesară;  
c) este însoțit de instrucțiunile şi 

informațiile de siguranță traduse în 

limba de stat; 
d) dacă producătorul şi importatorul 

au respectat cerințele prevăzute 

privind indicarea: 

 tipului, lotului sau numărului de serie 

sau al modelului sau alt element de 

identificaresau alt element care 

permite identificarea jucăriei; 

 numele lor, denumirea sau marca lor 

înregistrată, precum şi adresa la care 

pot fi contactați, în limba de stat? 

Pct. 30 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     

24.  S-a asigurat distribuitorul că, 

condițiile de depozitare sau transport 

al jucăriilor nu periclitează 

conformitatea lor cu cerințele 

esențiale de securitate? 

Pct. 32 Anexa 

HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

 Cerințe esențiale de siguranță 

 Cerințe generale de siguranță 

25.  Jucăriile, inclusiv substanțele chimice 

pe care le conțin, nu pun în pericol 

siguranța sau sănătatea utilizatorilor 

sau a părților terțe atunci cândsunt 

utilizate în conformitate cu destinația 

Pct.39 
Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     20 

2.     
3.     

     



lor sau atunci cândsunt utilizate în 

mod previzibil, ținând seama de 

comportamentul obișnuit al copiilor? 
 

26.  Abilitatea utilizatorilor și, dacă este 

cazul, a supraveghetorilor acestora 

este luată în considerare, în special, în 

cazul jucăriilor care sunt destinate 

utilizării de către copiii mai mici de 

36 de luni sau altor grupe de vârstă 

specifice? 

Pct.40 
Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     

     

27.  Etichetele aplicate și instrucțiunile de 

utilizare care însoțesc jucăriile atrag 

atenția utilizatorilor sau a 

supraveghetorilor acestora asupra 

pericolelor inerente și riscurilor de 

vătămare legate de utilizarea jucăriilor 

și asupra modului de a le evita? 

Pct.41 
Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

 Cerințe speciale de siguranță: 

 I. Proprietăți fizice și mecanice 

28.  Jucăriile și părțile acestora, precum și 

elementele de fixare, în cazul 

jucăriilor montate, au rezistență 

mecanică și, după caz, stabilitatea 

necesară pentru a rezista solicitărilor 

la care sunt supuse în timpul utilizării, 

fără a se distruge sau a se deforma cu 

riscul de a provoca răniri fizice? 

Pct. 1Cap. I. 

anexa nr.2 la 

Anexa HG nr. 

808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     

29.  Muchiile, proeminențele, șnururile, 

cablurile și elementele de fixare 

accesibile ale jucăriilor sunt 

concepute și fabricate astfel încât 

pericolul unei răniri fizice să fie redus 

pe cât posibil la minimum la contactul 

cu acestea? 

Pct. 2 Cap. I. 

anexa nr.2 la 

Anexa HG nr. 

808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     

30.  Jucăriile destinate în mod evident 

copiilor mai mici de 36 de luni, părțile 

lor componente și orice parte 

detașabilă a acestora au dimensiunile 

care nu permit înghițirea sau 

inhalarea? 

Pct. 4 lit. d) 

Cap. I. anexa 

nr.2 la Anexa 

HG nr. 

808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     

31.  Ambalajele în care jucăriile sunt 

introduse în vederea vânzării cu 

amănuntul nu prezintă pericol de 

strangulare sau de asfixiere prin 

obstrucția externă a căilor respiratorii 

ale gurii și ale nasului? 

Pct.4 lit. e) 

Cap. I. anexa 

nr.2 la Anexa 

HG nr. 

808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     

32.  Jucăriile conținute în produsele 

alimentare sau amestecate cu un 

produs alimentar dispun de propriul 

lor ambalaj? Acest ambalaj, așa cum 

se prezintă, are dimensiunile în așa fel 

încât să împiedice înghițirea și/sau 

inhalarea acestuia? 

Pct. 4 lit. f) 

Cap. I. anexa 

nr.2 la Anexa 

HG nr. 

808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     

33.  Jucăriile în care se poate pătrunde și 

care constituie astfel un spațiu închis 

pentru ocupanți dispun de ieșire pe 

care utilizatorul să o poată deschide 

cu ușurință acționând din interior spre 

exterior? 

Pct. 6 Cap. I. 

anexa nr.2 la 

AnexaHG nr. 

808/2015 

1.   0  10 

2.     
3.     
…     



34.  Jucăriile care conferă mobilitate 

utilizatorilor sunt dotate, pe cât 

posibil, cu un dispozitiv de frânare 

adecvat tipului de jucărie și energiei 

cinetice generate de aceasta? 

Pct. 7 Cap. I. 

anexa nr.2 la 

Anexa HG nr. 

808/2015 

1.     10 

2.     
3.     
…     

 II. Inflamabilitatea 

35.  Prezintă risc jucăriile care nu trebuie 

să constituie un material inflamabil 

periculos pentru mediul înconjurător 

al copilului și sunt realizate din 

materiale corespunzătoare cel puțin 

uneia dintre următoarele condiții:  
a) să nu ardă sub acțiunea 

directă a unei flăcări, scântei sau a 

unei alte surse potențiale de foc; 
b) să nu fie ușor inflamabile 

(flacăra să se stingă imediat ce dispare 

cauza focului);  
c) dacă se aprind, trebuie să 

ardă încet şi să prezinte o viteză mică 

de propagare a flăcării;  
d) jucăriile sânt concepute, 

oricare ar fi compoziția chimică a 

acestora, astfel încât să întârzie 

mecanic procesul de ardere? 

Pct. 1 Cap. II. 

anexa nr.2 la 

Anexa HG nr. 

808/2015 

1.     11 

2.     
3.     
…     

36.  Jucăriile şi, în special, jocurile şi 

jucăriile tip truse chimice conţin 

substanţe sau amestecuri care: 
a) amestecate, pot exploda prin 

reacție chimică sau prin încălzire;  
b) amestecate cu substanţe 

oxidante pot exploda;  
c) conţin componente volatile 

inflamabile în aer care sunt capabile 

să formeze amestecuri de vapori/aer 

inflamabile sau explozibile? 

Pct. 4 Cap. II. 

anexa nr.2 la 

Anexa HG nr. 

808/2015 

1.     11 

2.     
3.     
…     

 III.Proprietăți chimice  

37.  Jucăriile sunt proiectate şi fabricate 

astfel încât să nu existe riscul unor 

efecte nocive asupra sănătăţii umane, 

cauzate de expunerea la substanţe 

chimice sau preparate care intră în 

compoziția jucăriilor sau pe care 

acestea le conțin? 

Pct. 1 Cap. III. 

anexa nr.2 la 

Anexa HG nr. 

808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

38.  Jucăriile care constituie în sine 

substanţe sau amestecuri respectă 

prevederile legislaţiei naționale 

referitoare la clasificarea, etichetarea 

şi ambalarea substanţelor şi 

amestecurilor? 

Pct. 2 Cap. 

III. anexa 

nr.2 la Anexa 

HGnr. 

808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

39.  Se respectă interdicția neutilizării în 

jucării, în compoziţia pârților 

componente ale jucăriilor sau în 

pârțile componente ale acestora cu o 

microstructură distinctă a substanţelor 

clasificate drept cancerigene, 

mutagene sau toxice pentru 

reproducere (în continuare – CMR) 

din categoriile 1A, 1B sau 2, în 

Pct. 3 Cap. 

III. anexa 

nr.2 la Anexa 

HG nr. 

808/2015 

1.     15 
 

 
2.     
3.     
…     



conformitate cu legislațianațională 

referitoare la clasificarea, etichetarea 

şi ambalarea substanţelor şi 

amestecurilor? 
 

 

40.  Se respectă interdicția ne utilizării în 

jucării a nitrosaminelor şi a 

substanţelor nitrozabile în jucăriile 

destinate uzului de către copiii mai 

mici de 36 de luni sau în alte jucării 

destinate a fi introduse în cavitatea 

bucală, dacă migrarea substanţelor 

este egală cu sau mai mare de 0,05 

mg/kg pentru nitrosamine şi 1 mg/kg 

pentru substanțele nitrozabile? 

Pct. 8 Cap. III. 

anexa nr.2 la 

Anexa HG nr. 

808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

41.  Jucăriile respectă interdicția de a 

conține substanțe de parfumare 

potențial alergene? 

Pct. 11 Cap. 

III. anexa nr.2 

la Anexa HG 

nr. 808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

42.  Jucăriile sau părțile componente ale 

acestorarespectă valorile-limită de 

migrare ale metalelor ? 

Pct. 13 Cap. 

III. anexa nr.2 

la Anexa HG 

nr. 808/2015 

1.     15 

2.     
3.     
…     

 IV. Proprietăți electrice 

43.  Jucăriile sunt alimentate la o sursă de 

energie a cărei tensiune nominală nu 

depășește 24 de volți curent continuu 

sau curent alternativ echivalent și nici 

un reper accesibil nu depășește 24 de 

volți curent continuu sau curent 

alternativ echivalent? 

Pct. 1 Cap. IV 

anexa nr.2 la 

Anexa HG nr. 

808/2015 

1.     11 

2.     
3.     
…     

44.  Piesele jucăriilor care sunt în contact 

sau care pot fi în contact cu o sursă de 

electricitate capabilă să provoace 

șocuri electrice, precum şi cablurile 

sau alte fire conductoare prin care 

trece electricitatea către aceste piese 

sunt bine izolate şi protejate din punct 

de vedere mecanic, astfel încât să se 

prevină pericolul unor asemenea 

șocuri?  

Pct. 8 Cap. IV 

anexa nr.2 la 

Anexa HG nr. 

808/2015 

1.     11 

2.     
3.     
…     

45.  Jucăriile sunt proiectate şi fabricate 

astfel încât să nu prezinte nici un 

pericol pentru sănătate şi nici un 

pericol de vătămare a ochilor sau a 

pielii prin lasere, diode emițătoare de 

lumină (LED-uri) sau orice alt tip de 

radiație? 

Pct. 1 Cap. IV 

anexa nr.2 la 

Anexa HG nr. 

808/2015 

1.     11 

2.     
3.     
…     

 V. Igienă 

46.  Jucăriilesunt proiectate şi fabricate 

astfel încât să respecte cerințele de 

igienă şi de curățenie, pentru a se 

evita orice pericol de infectare, 

îmbolnăvire sau contaminare? 

Pct. 1 Cap. V. 

anexa nr.2 la 

Anexa HG 

nr.808/2015 

1.     11 

2.     
3.     
…     

 VI. Radioactivitate  

47.  Jucăriile corespund interdicției de a 

conține elemente sau substanțe 

Cap. VI. 

anexa nr.2 la 

1.     20 

2.     



radioactive în forme sau proporții care 

să pună în pericol sănătatea copiilor? 
Anexa HG nr. 

808/2015 
3.     
…     

 

 

 

 

 

 

VI. Punctajul pentru evaluarea riscului 
Încălcări Numărul de 

întrebări 

conform 

clasificării 

încălcărilor 

(toate 

întrebările 

aplicate) 

Numărul de 

încălcări 

constatate în 

cadrul 

controlului 

(toate 

întrebările 

neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului de 

încălcări % 

(1-(col 3/col 2) 

x100%) 

Ponderea 

valorică 

totală 

conform 

clasificării 

încălcărilor 

(suma 

punctajului 

tuturor 

întrebărilor 

aplicate) 

Ponderea 

valorică a 

încălcărilor 

constatate în 

cadrul 

controlului 

(suma 

punctajului 

întrebărilor 

neconforme) 

Gradul de 

conformare 

conform 

numărului de 

încălcări % 

(1-(col 6/col 5) 

x100%) 

 

Minore       

Grave       

Foarte grave       

Total       
 

VII. Ghid privind sistemul de apreciere a întrebărilor 

Clasificarea încălcărilor  Punctajul 
Minore 1 – 5 
Grave 6 – 10 
Foarte grave 11 - 20 

 

VIII. Lista actelor normative relevante: 

Nr. 
d/o 

Indicativul Titlul 

1. Legea nr. 235 din 01.12.2011 Privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității 
2. HotărâreaGuvernului nr.808 

29.10.2015 
Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța 

jucăriilor 
 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

___________________________                   __________________                _______________________ 
              (Nume, prenume)                                         (Semnătura)                              (Data aducerii la cunoștință) 

___________________________                   __________________                _______________________ 
(Nume, prenume)                                         (Semnătura)                              (Data aducerii la cunoștință) 


