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CAPITOLUL I.  SCOPUL ȘI DOMENIUL DE APLICARE 

 

1.1. Prezenta procedură furnizează mecanisme practice de interpretare și aplicare a 

reglementărilor în domeniul jucăriilor, în scopul controlului acestora pe piață, evaluării riscului și 

dispunerea măsurilor pentru prevenirea comercializării și retragerii produselor periculoase din circuitul 

comercial și de la consumatori.    

1.2. Totodată, procedura stabilește responsabilitățile și pașii necesari pentru efectuarea 

controlului, testării pentru a determina conformarea produsului cu cerințele specifice ale acestuia. 

1.3. Procedura se aplică de către Agenția pentru Protecția Consumatorilor, care efectuează 

controale planificate și inopinate pe piață pentru jucării la importatori, la depozite, comerț avînd acces 

în locurile în care se află aceste produse. 

 

CAPITOLUL II. TERMINOLOGIE 

 

Alături de termenii definiti in actele normative enumerate mai sus, sunt definti si termeni din 

Legea nr. 105-XV din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor cu modificarile si completarile 

ulterioare, precum si din unele norme de certificare si acreditare, astfel:  

agent economic – orice producător, reprezentant autorizat, importator şi distribuitor; 

cerinţe prescrise – cerinţe stabilite în acte normative, inclusiv în documente normative de 

standardizare; 

control planificat – control care nu este interzis de legislația în vigoare, efectuat conform datelor 

Registrului de stat al controalelor şi despre care persoana supusă controlului este notificată cu cel puţin 

5 zile lucrătoare pînă la data desfăşurării lui. Toate controalele care nu corespund noţiunii de control 

planificat se consideră controale inopinate; 

control inopinat – control care nu este planificat din timp şi care se efectuează, în baza evaluării 

riscurilor, în scopul constatării efective a proceselor activităţii persoanei supuse controlului, pentru 

neadmiterea încălcării legislaţiei; 

control repetat – control prin care se apreciază calitatea şi se determină corectitudinea 

controalelor efectuate anterior prin verificarea şi contrapunerea rezultatelor controlului efectuat 

anterior cu rezultatele reale constatate în urma controlului repetat, considerîndu-se control inopinat şi 

efectuîndu-se în situaţia în care rezultatele controlului anterior sînt neconcludente, incomplete sau 

nesatisfăcătoare;  

delegaţie de control – act prin care se certifică dreptul inspectorului de a exercita un control 

asupra agentului economic supus controlului, avînd menţiunile stabilite de lege; 
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declaraţie de conformitate – declaraţie scrisă, întocmită de producător, prestator sau 

reprezentantul oficial al acestora, prin care aceştia declară, pe propria răspundere, că produsul este 

conform condiţiilor prescrise;   

evaluare a conformității - activitatea al cărei obiect este determinarea faptului ca un produs 

satisface cerintele esentiale din reglementarile tehnice aplicabile sau ca un produs este in conformitate 

cu tipul pentru care s-a emis un certificat de examinare de tip si satisface cerintele esentiale din 

reglementarile tehnice aplicabile produsului; 

marcaj CE – marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu 

cerinţele aplicabile stabilite în reglementările tehnice care prevăd aplicarea sa pe produs. 

neconformitate – abatere de la caracteristicile calitative, declarate sau garantate de producator 

sau prestator, de la conditiile contractuale sau de la alte cerinte devenite obligatorii, privind calitatea 

si/sau securitatea produselor sau serviciilor oferite consumatorilor; 

rechemare – orice măsură avînd ca scop returnarea jucăriilor care au fost puse deja la dispoziția 

utilizatorului final;  

retragere – orice măsură avînd ca scop împiedicarea punerii la dispoziţie pe piaţă a unui produs 

în lanţul de distribuţie;  

specificație tehnică – document care stabilește cerințele tehnice pe care trebuie să le 

îndeplinească jucăriile. 

securitate - stare a unui produs, proces sau serviciu in care riscul de a pune in pericol persoanele 

sau de a provoca pagube mediului si/sau proprietatii este limitat la un nivel acceptabil; 

standard european armonizat - standard european, elaborat in baza unui mandat al Comisiei 

Europene si adoptat de catre o organizatie europeana de standardizare, care confera prezumtia de 

conformitate cu cerintele esentiale dintr-o directiva aplicabila, acoperita de un astfel de standard; 

supraveghere a pieţei – activităţile desfăşurate şi măsurile luate de autorităţile de supraveghere a 

pieţei pentru a se asigura că jucăriile sînt conforme cerinţelor aplicabile sau că nu pun în pericol 

sănătatea, siguranţa sau alte aspecte referitoare la protecţia intereselor publice; 

 

CAPITOLUL III. DOCUMENTE DE REFERINȚĂ 

 

 Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorilor; 

 Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător; 

 Legea nr. 422 din 22.06.2006 privind securitatea generală a produselor; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 936 din 09.12.2011 privind crearea Agenției pentru Protecția 

Consumatorilor și aprobarea Regulamentului, structurii și efectivului-limită ale acesteia; 
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 Hotărîrea Guvernului nr. 597 din 13.08.2013 pentru aprobarea Regulamentului privind 

modul de efectuare a activităților de supraveghere a pieței de către Agenția pentru Protecția 

Consumatorilor; 

 Hotărîrea Guvernului nr. 83 din 31.01.2008 cu privire la aprobarea Reglementării 

tehnice ”Jucării. Cerințe de securitate” (abrogată din 13.11.17 prin HG 808 din 29.10.15, MO306-

310/13.11.15 art.902); 

 Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 29.10.2015 pentru aprobarea Reglementării tehnice 

privind siguranţa jucăriilor (data intrarii in vigoare: 13.11.2017); 

 Alte acte normative aplicabile din domeniul protectiei consumatorilor. 

   

CAPITOLUL IV. REGULI DE PROCEDURĂ 

 

3.1.Inspectorul sau conducătorul grupului de control, în procesul de pregătire pentru controlul 

jucăriilor, efectuează următoarele acţiuni: 

1. primeşte de la conducătorul subdiviziunii respective delegaţia de control, înregistrată şi 

semnată de către directorul Agenţiei (inspectorul principal de stat ); 

2. consultă actele legislative şi normative care stabilesc cerinţe referitoare la obiectul 

supus controlului menționate în cap. II al prezentei proceduri;   

3. totodată analizează și sistemul de alertă rapidă al UE pentru produsele nealimentare 

RAPEX, 

4. analizează materialele controalelor anterioare; 

5. examinează subiectul petiţiei/sesizării, atunci cînd este cazul;  

6. analizează informaţiile necesare privind activitatea agentului economic supus 

controlului; 

3.2. În procesul controlului inspectorul efectuează următoarele măsuri: 

1. selectează produsele pentru cumpărare (după caz); 

2. cumpărătura de control (după caz), se constată eliberarea/neeliberarea bonului de casă 

pentru cumpărătura efectuată; 

3. se legitimează, prezentînd vînzătorului legitimația de serviciu și Delegația de control; 

4. constată corespunderea la achitare; returnează produsele cumpărate, intacte, după care 

primeşte înapoi suma de bani înmînată anterior pentru achitarea cumpărăturii 

5. înainte de a returna bonul de casă eliberat, aplică pe versoul bonului de casă înscrierea 

„cumpărătură de control”, semnătura personală şi indică data; 

6. întocmeşte Actul cumpărăturii de control în două exemplare, care urmează a fi semnat 

de ambele părţi, şi înmînează vînzătorului un exemplar al actului cumpărăturii de control; 

http://lex.justice.md/md/326915/md/361815/
http://lex.justice.md/md/326915/md/361815/
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7. inspectorul sau conducătorul grupului de control completează Condica de înregistrare a 

controalelor deţinută de persoana supusă controlului conform prevederilor legii.  

8. Conducătorul sau persoana responsabilă a agentului economic supus controlului 

confirmă că a primit un exemplar al Delegaţiei de control prin semnătură pe exemplarul doi, cu 

indicarea datei, exemplar care se anexează la actul de control. 

9. În cazul în care conducătorul sau persoana responsabilă a agentului economic împiedică 

efectuarea controlului sau se eschivează de la prezentarea documentelor necesare, inspectorul sau 

conducătorul grupului de control este în drept să se adreseze organelor de poliţie pentru a obţine sprijin 

la iniţierea şi efectuarea controlului respectiv şi să întreprindă măsurile prevăzute în art. 349 alin. (4) 

Cod contravenţional al Republicii Moldova. 

3.3. În procesul controlului jucăriilor la etapa importării, depozitării și comercializării, 

inspectorul efectuează următoarele acțiuni:  

1. După efectuarea cumpărăturii de control se verifică deținerea și valabilitatea autorizării 

a activității conform prevederilor legale; 

2. Acțiunile de control se efectuează de către inspector (i) în prezența reprezentantului 

agentului economic supus controlului.  

3. Verificarea afişării la vedere a adresei şi numărul de telefon al autorităţii abilitate cu 

funcţii de protecţie a consumatorilor, informaţia privind termenul de garanţie la produsele, serviciile 

oferite, precum şi informaţia despre obligativitatea prezenţei bonului de casă sau a unui alt document, 

care confirmă faptul cumpărării produsului, prestării serviciului, la examinarea reclamaţiei, afişarea la 

vedere denumirii lor, autorizaţia de funcţionare, licenţa dacă obligativitatea acesteia este prevăzută de 

legislaţie, precum şi afişării programului de lucru conform autorizației.  

4. În cazul identificării, examinării și controlului organoleptic se stabilește corespunderea 

cu prevederile prescrise sau declarate prin: 

a) Verificarea și corespunderea informaţiilor despre denumirea produsului, denumirea şi 

marca producătorului (sau denumirea importatorului), indicarea adresei acestuia (numărul de telefon, 

după caz), masa/volumul, principalele caracteristici calitative, eventualele riscuri, modul de utilizare, 

de manipulare, de depozitare, de păstrare, contraindicaţiile, ţara producătoare, durata de funcţionare, 

tipul, lotul sau numărul de serie sau a unui alt element care permit identificarea produsului în 

conformitate cu reglementările tehnice şi standardele naţionale în vigoare.  

b) Modul de indicare a prețului la jucării. 

c) Deținerii registrului de reclamaţii la un loc vizibil şi să înregistreze reclamaţiile 

consumatorilor conform regulamentului aprobat de Guvern 

d) Verificarea respectării acordării termenului de garanție legal, asigurării cu piese de 

schimb și servicii de reparații în perioada de garanție și post garanție. 
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e) Verificarea existenței a declarației de conformitate întocmite în confomitate cu anexa 

reglementării tehnice, modului de aplicare a marcajului CE sau SM în conformitate cu reglementările 

tehnice, raportului de încercări, documentației tehnice. 

f) Verificarea utilizării practicilor comerciale incorecte. 

g) Verificarea dacă jucăriile respectă cerinţele esenţiale de siguranţă prevăzute în anexa nr. 

2 la Reglementarea tehnică și dacă acesta nu introduce jucăria pe piaţă pînă cînd aceasta nu este adusă 

în conformitate cu cerinţele respective. 

h) Actul de verificare a produselor se va completa la control (conform anexei nr.1) și va 

constitui parte a dosarului de verificare. 

 

CAPITOLUL V. ASPECTE GENERALE PENTRU INSPECTORI 

ÎN TIMPUL CONTROLULUI  JUCĂRIILOR 

 

4.1. În timpul oricărui control al jucăriilor inspectorul poate depista (după caz) neconformități la 

produse precum pericole mecanice, riscuri asociate cu  temperaturi, pericole electrice, pericole 

generale. 

1. Pericole mecanice - margini ascuțite și proeminente, stabilitate (adică, produse de 

dimensiuni mari sau produse montate pe perete), părți mobile sau expuse, proiectare 

necorespunzătoare sau uzură rapidă. 

2. Pericole asociate cu temperaturi - risc imediat de arsuri, în special în ceea ce privește 

suprafețele fierbinți funcționale și de control, cum ar fi butoane și întrerupătoare, risc indirect de 

supraîncălzire și de a deveni o sursă de aprindere. 

3. Pericole generale - evaluarea necorespunzătoare a riscurilor, efectuată de producător, 

instrucțiuni necorespunzătoare, etichetă incorectă, impact asupra altor produse, pericole cînd produsul 

este folosit de copii fără supravegherea adulților.  

 

CAPITOLUL VI. ECHIPAMENTELE DE TESTARE ORGANOLEPTICĂ 

CARE POT FI UTILIZATE DE INSPECTORI 

PENTRU A VERIFICA SIGURANȚA JUCĂRIILOR. 

 

5.1. Cilindrul pieselor de mici dimensiuni (cilindru trunchiat conform EN71-1:2011) 

Pericolele care pot fi verificate cu cilindrul pieselor de mici dimensiuni sunt: 

1. La folosirea acestui cilindru este important de examinat dacă produsul sau părțile 

detașabile încap în întregime în interiorul cilindrului sau nu. Acest lucru poate fi evaluat prin plasarea 
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unei plăci de plastic peste partea de sus a cilindrului pentru a asigura că nici o parte a produsului nu 

iese în afara cilindrului. Inspectorul se asigură că jucăria nu este comprimată în nici un fel. 

2. Inspectorii pot testa cordoanele, panglicile şi benzile elastice care sunt ataşate la' toate 

produsele de consum destinate copiilor şi să determine dacă acestea prezintă în sine un potenţial risc de 

strangulare. 

5.2. Multimetru electric se poate utiliza la constatarea calității împămîntării produselor de joase 

tensiune (jucării alimentate electric).  

5.3. Riglă metalică de măsurare. Pentru a testa această riscul de strangulare (lungimea cordonului) 

este necesar de acest echipament. 

5.4. Micrometru Digital 0-25mm, rezoluţia de 0,001mm. Acesta este folosit pentru a măsura 

grosimea la orice materiale care pot fi considerate, de exemplu, pungile de plastic pentru ambalarea 

jucăriilor şi a îmbrăcămintei pentru copii. 

1. Folia de plastic care poate fi uşor detaşată şi care are o arie mai mare de 100 mm x 100 

mm trebuie să aibă o grosime medie de 0.038 mm sau mai mult. 

2. Pentru baloanele din plastic, cerinţa este de a măsura stratul dublu al foii de plastic utilizate 

(de exemplu, grosimea este măsurată fără umflarea sau distrugerea balonului). 

3. Pentru pungile din plastic, se taie de-a lungul cusăturii fără a întinde punga, în aşa fel ca să 

se producă două straturi de folii. Se măsoară grosimea la oricare folie la 10 puncte echidistante de-a 

lungul diagonalei pe orice arie, avînd dimensiuni de cel puţin 100 mm x 100mm, se va lua media 

măsurărilor. 

5.5. Sonometru. Sonometrul permite inspectorilor să măsoare nivelul sunetului la produsele 

electrice şi jucăriile care funcţionează. 

Acest dispozitiv poate fi utilizat pentru a detecta nivelul zgomotului la jucării. Dispozitivul pentru 

verificarea nivelului sunetului are mai multe nivele de detectare a zgomotului, aşa ca atunci cînd nu sunt 

datele pe ecranul dispozitivului inspectorul trebuie să schimbe nivelul de măsurare a sunetului la 

dispozitiv.  

1. Nivelul de presiune acustică ponderat A, LpA, produs de jucăriile care se folosesc aproape 

de ureche nu trebuie să depăşească 80 dB. 

2. Nivelul de presiune acustică ponderat A emis o singură dată, LpAls, produs de zornăitoare 

sau jucării care se strîng nu trebuie să depăşească 85 dB. 

3. Nivelul de vîrf de presiune acustică ponderat C, vîrful LpC, produse de zornăitoare sau 

jucării care se strîng nu trebuie să depăşească 110 dB. 

4. Nivelul de vîrf de presiune acustică ponderat C, vîrful LpC, produs de jucării care au capse 

cu percuţie, nu trebuie să depăşească 125 dB. 

5. Nivelul de vîrf de presiune acustică ponderat C, vîrful LpC, produs de orice tip de jucărie, 
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cu excepţia jucăriilor care au capse cu percuţie nu trebuie să depăşească 115 dB. 

6. Examinarea solicită ca jucăria să producă sunete care sunt în limitele acceptabile (măsurate 

în decibeli), de la o distanţă prescrisă. În practică acest lucru înseamnă că acele camere care sunt mobilate 

în mod normal cu o suprafaţă care depăşeşte 30 m
3
 se vor califica la distanţe de măsurare de 50 cm, cu 

condiţia că cea mai mare dimensiune a jucăriei, nu depăşeşte 50 cm. Pentru distanţe mai mici de 25 cm 

aproape orice mediu se va califica, uşile şi ferestrele urmează a fi închise înainte de a se efectua 

examinarea. 

7. Localizaţi poziţia maximă a nivelului de presiune acustică (LPA) a jucăriei care se 

foloseşte aproape de ureche mişcînd jucăria sau microfonul de măsurare în aşa fel ca distanţa să fie (2, 5 ± 

0,5) cm de la acea suprafaţă a jucăriei de unde se emite sursa sunetului. 

8. Operaţi o zornăitoare, apucînd-o de locul de unde trebuie să fie apucată, sau dacă nu sînteţi 

sigur, de locul care formează cel mai lung mîner între mînă şi partea emiţătoare de sunet a zornăitoarei. 

Asiguraţi că nu astupaţi sunetul cu mîna. Mişcaţi zornăitoarea brusc în jos de 10 ori în tempou lent. 

Mişcaţi doar încheietura mînii şi nu mişcaţi antebraţul. Se încearcă a se primi cel mai înalt nivel de sunet. 

Se stă cu faţa lateral la microfon şi se menținei zornăitoarea la aceeaşi înălţime ca şi microfonul la o 

distanţă de 50 cm. 

9. Operaţi o jucărie care se strînge strîngînd-o sau dacă nu sînteţi sigur, acolo unde se va 

obţine cel mai înalt nivel de sunet, strîngeţi cu degetele mari pentru a obţine cel mai înalt posibil nivel de 

sunet. Strîngeţi de 10 ori într-o manieră care va maximaliza emiterea sunetului. Staţi direct în faţa 

microfonului. Păstraţi gaura de aer la o distanţă de 50 cm de la microfon şi îndreptată spre microfon. 

10. Operaţi o jucărie de împins şi tragere la o viteză de 2m/s sau mai mică, dîndu-i nivelul 

maxim de emisie a sunetului. Păstraţi 2 microfoane la o distanţă de 50 cm de ambele părţi ale jucăriei. 

5.6. Sonde-deget sau șubler. În cazul în care o jucărie sau articol conţine o gaură, nişă, sau 

deschizătură, sonda se introduce într-o încercare de a contacta posibilele margini sau vârfuri ascuţite. 

Adâncimea la care se introduce sonda este determinată de mărimea deschizăturii conform măsurării la 

dimensiunea mică. Dimensiunea mică a unei deschizături este diametrul celei mai mare sferei care va 

trece prin deschizătură. Dacă dimensiunea mică este mai mică decât diametrul gulerului sondei, apoi 

sonda nu se va introduce mai mult decât pe lungimea a două capete "deget" al sondei. 

Sondele de accesibilitate sunt utilizate pentru a determina dacă o parte sau componentă a unei 

jucării poate fi contactată de către sonda. Sonda simulează degetul de copil sau cum copilul atinge 

punctele accesibile sau marginile unei jucării, care pot fi apoi supuse testelor la vîrfuri sau muchii ascuţite. 

Sonde degete de asemenea împuternicesc inspectorul să depisteze accesibilitatea pieselor la piesele 

sub tensiune a produselor electrice. În orice caz, această măsură se va face numai după ce produsul electric 

este scos din priza electrică. 
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CAPITOLUL VII. MODUL DE PRELEVARE A PROBELOR ÎN CAZ DE DEPISTARE 

A UNEI JUCĂRII NECONFORME (PERICULOASE). 

 

6.1. Prelevarea probelor pentru verificarea conformităţii lor cu prevederile prescrise sau 

declarate, se efectuează de către inspector în prezenţa reprezentanţilor agentului economic supus 

controlului. 

6.2. În urma prelevării probelor sau a mostrelor se întocmeşte procesul-verbal de prelevare a 

probelor în trei exemplare: un exemplar se înmînează agentului economic, un exemplar însoţeşte 

probele (mostrele) spre laborator, un exemplar se anexează la actul de control. 

6.3. Probele sau mostrele prelevate se separă de lot, se sigilează de către inspector şi se 

expediază în laboratoare acreditate. Încercările produselor se efectuează în conformitate cu metodele 

stabilite în documentele normative în vigoare.  

6.4. Cheltuielile pentru prelevarea probelor şi cheltuielile pentru efectuarea încercărilor de 

laborator (analizelor, măsurărilor) sînt suportate de Agenţie din bugetul de stat. În cazul în care 

încercările de laborator (analizele, măsurările) dovedesc neconformitatea probelor prelevate cu 

cerinţele prescrise şi/sau declarate, cheltuielile pentru probele sau mostrele prelevate, precum şi 

cheltuielile pentru efectuarea încercărilor de laborator sînt suportate de agentul economic supus 

controlului. 

6.5. Se admite efectuarea încercărilor în prezenţa inspectorului în laboratorul de încercări 

acreditat al agentului economic în cazul jucăriilor neconforme. Responsabilitatea privind obiectivitatea 

şi corectitudinea acestor încercări o poartă laboratorul de încercări. 

6.6. Rezultatele încercărilor se extind asupra lotului de produse din care au fost prelevate 

probele/mostrele. Raportul de încercări prezentat de laborator se anexează la actul de control.    

6.7. Identificarea, examinarea şi controlul organoleptic al loturilor de produse plasate pe piaţă şi 

serviciilor prestate se efectuează de către inspector în prezenţa reprezentantului agentului economic 

supus controlului. 

6.8. În baza rezultatelor identificării, examinării şi controlului organoleptic al produselor, 

măsurărilor şi încercărilor efectuate se constată corespunderea produselor şi serviciilor cu prevederile 

prescrise sau declarate şi se întocmeşte procesul-verbal de identificare şi control organoleptic, în două 

exemplare.  
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CAPITOLUL VIII. MĂSURILE APLICATE ÎN URMA CONTROLULUI 

 

7.1. În cazul în care în cadrul controlului au fost constatate încălcări ale legislaţiei şi 

neconformităţi ale produselor, inspectorul, în baza actului de control, încheie Procese-verbale cu 

privire la contravenţii şi aplică următoarele măsuri de drept: 

1. eliberează Prescripţii privind înlăturarea neconformităţilor depistate; 

2. eliberează Prescripţii privind interzicerea temporară a plasării pe piaţă, comercializării, 

utilizării (exploatării), depozitării şi transportării loturilor de produse controlate  

Prescripţia privind interzicerea temporară a plasării pe piaţă, comercializării, utilizării 

(exploatării), depozitării şi transportării loturilor de produse controlate se eliberează în cazurile în care 

produsele nu corespund cerinţelor prescrise şi/sau declarate     

Prescripţia privind înlăturarea neconformităţilor se eliberează pentru înlăturarea acestora.  

7.2.Agentul economic supus controlului este obligat să înlăture, contra semnătură, încălcările 

indicate în prescripţie, în termen de cel mult o lună de la data înmînării acesteia sau de la data 

expedierii ei prin scrisoare recomandată ori în alt termen, mai mic, stabilit expres în prescripţie. 

7.3.Prescripţiile indicate la pct. 1, 2 al prezentului capitol se întocmesc în 2 exemplare şi se 

eliberează agentului economic în procesul efectuării controlului, înmînîndu-le contra semnătură 

conducătorului sau persoanei responsabile a agentului economic. 

7.4.Inspectorul care a eliberat prescripţia este obligat să monitorizeze executarea ei conform 

termenelor stabilite. 

7.5.După examinarea constatărilor indicate în actul de control, directorul Agenţiei aplică 

următoarele măsuri de drept: 

1) eliberează Prescripţii privind interzicerea definitivă a fabricării/plasării pe piaţă a 

produselor/prestării serviciilor;  

2) eliberează Prescripţii privind retragereа din circulaţie a produselor periculoase plasate deja pe 

piaţă/returnareа de la consumatori a produselor periculoase;   

3) eliberează Decizii de nimicire a produselor periculoase;  

4) eliberează Decizii de remediere gratuită a deficienţelor, înlocuire gratuită sau restituire a 

contravalorii produselor/serviciilor, obligatorii pentru agenţii economici; 

5) eliberează Decizii privind încetarea/interzicerea practicilor comerciale incorecte; 

6) examinează cauze contravenţionale şi aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile Codului 

contravenţional al Republicii Moldova şi/sau dispune expedierea către alte organe a Proceselor-verbale 

cu privire la contravenţiile care ţin de competenţa acestor organe. 

7.6. Prescripţia privind interzicerea definitivă a fabricării (producerii), plasării pe piaţă, livrării, 

depozitării, comercializării produselor se eliberează în cazul în care produsele: 
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1. sînt periculoase şi/sau falsificate (contrafăcute);   

2. sînt neconforme cu cerinţele reglementărilor tehnice aplicabile; 

3. agentul economic refuză să prezinte produsele, serviciile pentru a fi controlate. 

7.7. Prescripţiile privind retragerea din circulaţie sau de returnareа de la consumatori a 

produselor se eliberează în cazul în care se depistează că produsele nu corespund cerinţelor de 

siguranţă stabilite în reglementările tehnice şi ar putea afecta viaţa, sănătatea, ereditatea şi securitatea 

consumatorilor şi mediului ambiant, iar remedierea încălcărilor privind cerinţele de inofensivitate nu 

este posibilă. 

7.8. Decizia de remediere gratuită a deficienţelor, înlocuire gratuită sau restituire a contravalorii 

produselor necorespunzătoare se eliberează în urma controlului efectuat în baza reclamaţiei 

consumatorului, care revendică remedierea gratuită a deficienţelor, înlocuirea gratuită sau restituirea 

contravalorii produselor necorespunzătoare, conform solicitării petiţionarului, în condiţiile legii. 

7.9. Decizia privind încetarea/interzicerea practicilor comerciale incorecte se eliberează în cazul 

în care se depistează că practica comercială denaturează sau este susceptibilă să denatureze, în mod 

esenţial, comportamentul economic al consumatorului mediu la care ajunge sau căruia i se adresează. 

7.10. Decizia de nimicire a produselor periculoase, interzise definitiv pentru comercializare se 

eliberează în cazul în care acesta este unicul mijloc de înlăturare a pericolului pentru viaţa şi sănătatea 

consumatorilor şi pentru mediul ambiant.  

7.11. Prescripţiile şi deciziile indicate la pct. 6.7-6.9 se eliberează în termen de 5 zile de la data 

încheierii controlului, se înmînează personal sau se expediază agentului economic prin scrisoare 

recomandată. Chitanţa eliberată de oficiul poştal se anexează la actul de control şi serveşte drept 

document justificativ ce confirmă primirea de către agentul economic a prescripţiei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa 1 
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Procedura de control pentru jucării 

Produs Informație Nr.______ 

Denumirea:  

 

Tip / model/număr de serie:  

Marca/denumirea comercială:  

Producător/adresa:  

Țara de origine:  

Cod de bare:  

Preț:  

Comerciant:  

Numele și adresa distribuitorului:  

Alte informații:  

Marcaj: 

- Aplicarea corectă a 

marcajului CE  

- Aplicarea corectă a altor 

marcaje de conformitate 

- Marcajul sau informația 

despre produs  

- Marcajul privind 

contraindicația pentru copii 

mai mici de 3 ani 

- Margini, muchii ascuțite 

 

- Probleme de stabilitate cu 

produsele montate pe podea 

- Accesul la piese în mișcare 

cu mîinele sau degetele 

- Prezența și funcționalitatea 

sistemului de frînare 

 

□ da    □ nu __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

□ da    □ nu __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

□ da    □ nu __________________________________ 

___________________________________________________________________  

□ da    □ nu __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

□ da    □ nu __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

□ da    □ nu __________________________________ 

___________________________________________________________________  

□ da    □ nu __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

□ da    □ nu __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

Declarația de conformitate: □ există                       □ nu există         □ solicitată 

Instrucțiuni de utilizare și instalare 

în limba de stat: 

□ da                         □ nu                     □ nu este necesar 

Compararea cu instrucțiunile 

originale (dacă există): 

□ identice   □ nu sunt identice 

Probe prelevate? □ da (data):_________________ □ nu 

Probe suplimentare arhivate 

pentru super analize: 

□ da    □ nu 

Identificarea probelor (Nr. de  
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probe prelevate): 

Expediate la laborator 

(Numele laboratorului și data):  

□ da    □ nu __________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

Denumirea juridică și marca persoanei supuse 

controlului: 

 

  

Locul efectuării controlului: 

 

 

Data controlului: 

 

 

Numele inspectorului: 

 

 

Semnătura agentului economic: 

 

 

 

 

 

 

Persoanele responsabile pentru elaborarea 

 procedurii de control a jucăriilor: 

Olarașu Nicolai –Inspector superior DCPIS 

Lelic Serghei –șef adjunct al DRC 

Petru Molceanu - Inspector principal DCPIS 

 


