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LISTĂ DE VERIFICARE 

 

nr. 11 

cerinţe de securitate pentru mașinile electrice, bicicletele, tricicletele și  

trotinetele pentru copii 

 

I. Numele, prenumele și funcțiile inspectorilor care efectuează 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 

unități în 

lot 

1.      

2.      

3.      

…..      

mailto:info@apc.gov.md


 

V. Lista de întrebări 

Nr. 
d/o 

Caracteristici Referința legală Conformitate Comentarii Punctaj 

   

 
Cerințe esențiale de siguranță pentrubiciclete și triciclete 

1. Bicicletele și tricicletele pentru 

copii sunt însoțite de instrucțiuni 

privind posibilele pericole la 

utilizarea produsului și 

avertismente? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) din Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.15.1.2 
4.15.2.2, 7.15 SM 

EN 71-1+A1:2018 

    11 

2. Bicicletele și tricicletele pentru 

copii sunt însoțite de instrucțiuni de 

utilizare care conțin un avertisment 

privind faptul că acestea nu pot fi 

conduse pe drumurile publice? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) din Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.15.1.2, 7.15 

SM EN 71-

1+A1:2018  

    11 

3. Bicicletele pentru copii sunt 

însoțite de instrucțiuni de utilizare 

corectă a sistemului de frânare? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) din Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.15.2, 

4.15.5.5 SM EN 

71-1+A1:2018   

    11 

4. Bicicletele pentru copii sunt 

însoțite de avertismentul „Atenție! 

A se purta echipamentul de 

protecție”? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 7.10, 7.15, 

7.16 SM EN 71-

1+A1:2018   

    11 

5. Bicicletele pentru copii sunt 

însoțite de avertismentul „Atenție! 

Casca de protecție se va purta în 

timpul plimbării cu bicicleta!”? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 7.10, 7.15, 

7.16 SM EN 71-

1+A1:2018 

    11 

 
Cerințe esențiale de siguranță pentrutrotinete 

6. Trotinetele sunt însoțite de 

instrucțiuni privind riscurile 

posibile la utilizarea jucăriei și 

avertismente despre cum se strânge 

și desface jucăria în siguranță? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 7.18 SM EN 

71-1+A1:2018 

   

 11 

7. Trotinetele sunt însoțite de 

recomandarea de folosire a 

echipamentului de protecție, cum ar 

fi căști, mănuși, genunchiere și 

cotiere? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) din Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.15.5.2, 7.18 

SM EN 71-

1+A1:2018 

   

 11 

8. Trotinetele sunt însoțite de 

specificația privind greutatea 

(pentru copiii cu o greutate mai 

mică de 20 kg sau mai mică de 50 

kg) aplicată pe produs? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.15.5.2, 7.18 

SM EN 71-

1+A1:2018 

   

 10 

9. Partea pliabilă a trotinetelor au 

dispozitiv de fixare? 
Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.15.5.4-b din 

   

 10 



SM EN 71-

1+A1:2018 

10. Distanța dintre elementele în 

mișcare, a trotinetelor, capabile să 

cauzeze leziuni ale degetelor 

permite introducerea unei tije de 12 

mm, dacă o altă tijă de 5 mm poate 

fi introdusă? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.15.5.4-c SM 

EN 71-1+A1:2018   

   

 19 

11. Deschizăturile accesibile din părțile 

în mișcare capabile să cauzeze 

tăieturi ale degetelor, a trotinetelor, 

nu permit introducerea unei bare de 

5mm ? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006 
Pct. 4.15.5.4 SM 

EN 71-1+A1:2018 

   

 19 

12. Trotinetele dispun de cel puțin un 

sistem de frânare fixat la roata din 

spate, cu ajutorul căruia se va 

reduce gradual viteza (acest sistem 

nu este obligatoriu la trotinetele 

destinate copiilor cu greutatea de 

20 kg sau mai mică) ? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 

4.15.5.5,8.26.3.1, 

8.26.3.2 SM EN 

71-1+A1:2018 

   

 20 

13. Diametrul roții(lor) din față ale 

unei trotinete este de 120 mm sau 

mai mare? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.15.5.6 SM 

EN 71-1+A1:2018 

   

 8 

14. Mânerele trotinetei au un diametru 

de 40 mm sau mai mare? 
Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.15.5.7 SM 

EN 71-1+A1:2018 

   

 8 

 
Cerințe esențiale de siguranță pentrumașinile electrice  

15. Cablurile și firele electrice sunt 

izolate pentru a evita contactul cu 

marginile ascuțite sau margini 

similare, care pot distruge izolația 

acestora? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 15.1 SM EN 

62115 

   

 20 

16. Acumulatoarele reîncărcabile nu se 

scurg indiferent de poziția în care 

mașinuța este plasată? Electrolitul 

nu poate fi accesat, chiar dacă se va 

folosi un instrument pentru a 

înlătura învelișul sau alte părți? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 14.8 SM EN 

62115 

   

 20 

17. Tensiunea nu depășește 24 V? Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 14.1 SM EN 

62115  

   

 20 

18. Transformatorul jucăriei cu 

transformator face parte integrantă 

din jucărie? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 14.2 din SM 

EN 62115 

   

 20 

19. Jucăriile sunt prevăzute cu motoare 

serie cu Puterea mai mare de 20 

W? 
 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) din Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 14.13 SM EN 

62115 

   

 20 

 

 



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.422-XVI din 22.12.2006 Privind securitatea generală a produselor 

2 SM EN 71-1:2016  Siguranţa jucăriilor. Partea 1: Proprietăţi mecanice şi fizice 

3 SM SR EN 62115:2010/A2+AC:2013  Jucării electrice. Securitate 

4 SM EN 62115:2005/A11:2016  Jucării electrice. Securitate 

5 SM EN 62115:2005/A12:2016  Jucării electrice. Securitate 

6 SM ISO 8124-1:2016  Securitatea jucăriilor. Partea 1: Aspecte de securitate 

referitoare la proprietăţile mecanice şi fizice 
7 SM SR EN 62115:2010/A2+AC:2013  Jucării electrice. Securitate 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

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

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

 


