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LISTĂ DE VERIFICARE 

 

nr. 12 

cerințe privind spațiile de joacă 

 
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 a corturilor de joacă 

1.  Sunt cel puțin 2 guri de aerisire  de 

≥650mm
2
 fiecare? 

NOTĂ:sau o altă deschizătură 

pentru ventilare 

Art.3 alin.(4) lit.a) 

Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.14.1.a SM 

EN71-1+A1:2018    

 8 

2.  Cortul este asigurat cu ieșire pentru 

ca copilul să poată ieși fără ajutorul 

cuiva din afară ? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.14.1.b SM 

EN71-1+A1:2018    

 16 

3.  Dacă acesta are o ușă, se  asigură ca 

aceasta să fie posibil de deschis pe 

dinăuntru ? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.14.1., A.18, 

SM EN71-

1+A1:2018 

    16 

4.  Dacă cortul este destinat copiilor 

sub 3 ani, acesta poate fi spălat sau 

nu? Verificați instrucțiunile de 

spălare. 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
A26 SM EN71-1  

    15 

5.  Dacă rata de răspândire a flăcării 

este cuprinsă între 10 mm/s și 30 

mm/s, partea (părțile) adecvată a 

jucăriei și a ambalajului sunt 

marcate permanent cu următorul 

avertisment: „Avertizare. Stai 

departe de foc.” ? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.4 SM EN 

71-2+A1:2014 

    9 

 
Cerințe esențiale de siguranță a terenurilor, spațiilor de joacă și instalațiilor montate pe acestea 

6.  Nu sunt găuri sau deschizături sub 

formă de litera V care pot produce 

prinderea șireturilor și hainelor? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.3.1 SM EN 

71-8:2018 

   

 17 

7.  Nu sunt găuri sau deschizături care 

pot fi accesate de copii cu 

dimensiunile în intervalul 5 – 12mm 

care pot produce prinderea 

degetelor? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.3.4 SM EN 

71-8:2018 

   

 18 

8.  Sunt fixate bariere la înălțimea de 

peste 1 m deasupra pământului 

pentru a evita căderea de la 

înălțime? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.2.1 SM EN 

71-8:2018 

   

 20 

9.  Lățimea treptelor este de 24 cm sau 

mai mare? 
Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.2.2 lit. b) 

SM EN 71-8:2018 

   

 18 

10.  Distanța dintre trepte este de 

maximum 31 cm? 
Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.2.2 lit. c) 

SM EN 71-8:2018 

   

 18 



11.  Dacă înălțimea toboganului este 

≥1200 mm, acesta este asigurat cu o 

bară, distanța de la pământ până la 

bară nu depășește 600 mm? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.2.2 lit. h) 

SM EN 71-8:2018 

   

 18 

12.  Suprafața treptelor nu este 

alunecoasă ? 
Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.2.2 SM EN 

71-8:2018 

   

 15 

13.  Barele de susținere a treptelor sunt 

≥10cm pentru toboganele cu o 

înălțime mai mare de 1 m și ≥5cm 

dacă înălțimea toboganului mai mică 

de 1 m? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.2.2 SM EN 

71-8:2018 

   

 11 

14.  Toboganul este stabil (imposibil a 

cădea peste) cînd un copil cu o 

greutate de 50 kg alunecă pe el 

(pentru copiii cu vîrsta peste 36 

luni)? 

Art.3 alin.(4) lit.a) 

Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.5.2, 
4.1.1, 6.2.3 SM 

EN 71-8:2018 

   

 20 

15.  Vârfurile și muchiile sunt rotunjite ? Art.3 alin.(4) lit.a) 

Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.7,4.8, A.8, 

A.9 SM EN71-

1+A1:2018; 
Pct. 4.1.4 SM EN 

71-8:2018 

   

 15 

16.  Părțile proeminente sunt izolate sau 

ascunse? 
Art.3 alin.(4) lit.a) 

Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 4.1.5 SM EN 

71-8:2018 

   

 15 

17.  Toboganul are aplicat marcajul 

privind vârsta și greutatea 

utilizatorului? 

Art.3 alin.(4) lit.a) 

Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 5.1.1 SM EN 

71-8:2018 

   

 11 

18.  Toboganul are aplicat marcajul 

privind destinația (în interior sau 

exterior)? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 5.1.1 SM EN 

71-8:2018 

   

 11 

19.  Cortul este asigurat cu ieșire pentru 

ca copilul să poată ieși fără ajutorul 

cuiva din afară? 

Pct. 6  Anexa 2 a 

HG nr. 808/2015 
    16 

20.  Cablurile folosite pentru fixarea 

corturilor nu creează muchii ascuțite 

sau penetrează materialul? 

Pct. 2 Anexa 

2aHG nr. 

808/2015 

    16 

21.  Dacă cortul este destinat copiilor 

sub 3 ani, acesta poate fi spălat 

conform instrucțiunilor de spălare? 

Cap. V, pct. 2, 

Anexa 2 aHG nr. 

808/2015 

    15 

22.  Nu există muchii și vârfuri ascuțite a 

produselor exploatate pe terenul de 

joacă? 

Pct. 2, Anexa 2, 

HG nr. 808/2015 
    16 

23.  Există informații privind greutatea 

minimă sau/și maximă admisibilă a 

produselor exploatate pe terenul de 

joacă? 

Art.3 alin.(4) lit. 

a) Legea 

nr.422/2006; 
Pct. 5.1.1 SM EN 

   

 11 



71-8:2018 

24.  Există informații privind vîrsta 

recomandabilă la exploatarea 

dispozitivelor pe terenul de joacă? 

Art. 24 Legea nr. 

105/2003 
    11 

25.  Există instrucțiuni privind 

exploatarea corectă a dispozitivelor 

pe terenul de joacă? 

Art. 24 Legea nr. 

105/2003 
    11 

 

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. 105-XV din 13.03.2003 Privind protecția consumatorilor 

3 Legea nr.422-XVI din 22.12.2006 Privind securitatea generală a produselor 

4 Hotărîrea Guvernului nr.808 din 

29.10.2015 
Pentru aprobarea Reglementării tehnice privind siguranța 

jucăriilor 
5 SM EN71-1+A1:2018 

 

Siguranța jucăriilor. Partea 1: Proprietăți mecanice şi 

fizice 

6 SM EN 71-2+A1:2014 
 

Securitatea jucăriilor. Partea 2: Inflamabilitate 

7 SM EN 71-8:2018 

 
Securitatea jucăriilor. Partea 8: Jucării de activitate pentru 

uz casnic 

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

referitoare la proprietățile mecanice şi fizice 

 

 
Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura inspectorilor prezenți la realizarea controlului: 

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

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