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I. SCOPUL, DOMENIUL DE APLICARE, NOȚIUNI 

 

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

reglementărilor în domeniul echipamentelorde joasă tensiune, în scopul controlului 

acestora pe piată, evaluării riscului și dispunerea măsurilor pentru prevenirea 

comercializării și retragerii echipamentelorpericuloase din circuitul comercial și de la 

consumatori.    

1.2. Procedura de control a echipamentelorde joasă tensiune se aplică 

echipamentelor electrice destinate utilizării la o tensiune nominală cuprinsă între 50V - 

1000 V în curent alternativ şi 75V -1500 V în curent contînuu, care nu face parte din 

echipamentele specificate mai jos: 

a) echipamentele electrice pentru utilizare în mediu exploziv;  

b) echipamentele electrice pentru utilizare radiologică şi medicală;   

c) componentele electrice utilizate pentru ascensoare de mărfuri şi de 

persoane;   

d) contoarelor de energie electrică; 

e) fişelor şi prizelor de uz casnic;     

f) reostatelor  de pornire pentru împrejmuiri electrice de păşuni; 

g) echipamente antibruiaj;  

h) echipamentele electrice specializate, pentru utilizare pe nave, în avioane 

sau la calea  ferată. 

1.3.Totodată, procedura stabilește responsabilitățile și pașii necesari pentru 

efectuarea controlului, testării pentru a determina conformarea produsului cu cerințele 

specific ale acestuia.  

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

efectuează controale planificate și inopinate pe piață pentru produse de joasă tensiune la 

importatori, la depozite, comerț avînd acces în locurile în care se află produsele de joasă 

tensiune. 

 

II. LEGISLAȚIA. 

 

 Hotărea de Guvern nr. 255 din 05.03.2008 pentru aprobarea Reglementării 

tehnice” Securitatea echipamentelor de joasă tensiune”. 

 Ordinul nr. 183 din 13.12.2012 privind modificarea Ordinului Mînisterului 

Economiei nr. 33 din 11.04.2008 cu privire la aprobarea Listei standardelor conexe la 

Reglementarea tehnică ,, Securitatea echipamentelor electrice de joasă tensiune”. 
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 Legea nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea echipamentelorcu impact 

energetic. 

 Hotărîrea de Guvern nr. 745 din 26.10.2015 pentru aprobarea 

Reglementării tehnice „Punerea la dispoziție pe piață a echipamentelor electrice 

destînate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune” (Data întrării în vigoare 

30.10.2016). 

 Legea nr. 420 din 22.12.2006 privind activitatea de reglementare tehnică; 

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

 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. 7 din 26.02.2016 privind supravegherea pieții în ceea ce privește 

comercializarea produselor nealimentare (data întrării în vigoare 01.04.2017). 

 

III. REGULI DE PROCEDURĂ 

Procedura de control a echipamentelor de joasă tensiune. 

 

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

pentru controlul echipamentelorde joasă tensiune, efectuează următoarele acţiuni: 

1. consultă actele legislative şi normative care stabilesc cerinţe referitoare la 

obiectul supus controlului menționate în cap. II al prezentei proceduri;   

2. examinează subiectul petiţiei/sesizării;  

3. analizează materialele controalelor anterioare; 

4. analizează informaţiile necesare privind activitatea agentului economic 

supus controlului; 

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

nealimentare RAPEX, 

6. primeşte de la conducătorul subdiviziunii respective delegaţia de control, 

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

3.2. În procesul controlului inspectorul efectuează următoarele acțiuni: 

1. selectează produsele pentru cumpărare (după caz); 

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

bonului de casă pentru cumpărătura efectuată în calitate de consumator; 

3. se legitimează, prezentînd vînzătorului legitimația de serviciu și delegația 

de control; 

4. Inspectorul sau conducătorul grupului de control completează condica de 

înregistrare a controalelor deţinută de persoana supusă controlului conform prevederilor 

legii.  
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5. 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. 

6. 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 echipamentelor de joasă tensiune 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 (după caz) 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) Corectitudinea indicării prețului la echipamente de joasă tensiune. 

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 SM în 

conformitate cu reglementările tehnice, raportului de încercări, documentației tehnice. 

f) Verificarea existenței și aplicării corecte a etichetei echipamentelor cu 

impact energetic în conformitate cu Legea nr. 44 din 27.03.2014 privind etichetarea 

echipamentelor cu impact energic. 

g) Verifică dacă un produs nu este sigur, din punct de vedere electric, acesta 

poate prezenta riscuri potențiale foarte serioase pentru sănătate și poate provoca 

incendii și explozii.  

h) Astfel inspectorii ar putea verifica legarea la pămînt și calitatea izolării 

dispozitivului, folosind echipamentul de încercări-multimetru;Verificarea nivelului de 

temperatură a dispozitivului, folosind contorul de înregistrare a temperaturii IR; 

Verificarea modului în care celula bateriilor este protejată în caz de scurgere a bateriei, 

folosind practici inginerești bune, adică setul de instrumente al electricienilor; 

Verificarea scurt circuitului la echipamentele de joasă tensiune; verificarea declarației 

de conformitate pentru a determina în baza cărui standard european sau internațional a 

fost încercat acest dispozitiv; 

i) Actul de verificare a echipamentelorde joasă tensiune se va completa la 

control (conform anexei nr.1) și va constitui parte a dosarului de verificare. 

 

IV. ASPECTE GENERALE PENTRU INSPECTORI ÎN TIMPUL 

CONTROLULUI ECHIPAMENTELOR DE JOASĂ TENSIUNE 

 

4.1. În timpul oricărui control al echipamentelor de joasă tensiune inspectorul 

poate depista (după caz) neconformități la produsele electrice și anume-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 (de 

ex. Ventilatoare), 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 electrice-piese descoperite, aflate sub tensiune, legare la pămînt 

necorespunzătoare. 

4. Pericole generale-evaluarea necorespunzătoare a riscurilor, efectuată de 

producător, instrucțiuni necorespunzătoare, etichetă incorectă, impact asupra altor 

echipamente electrice conectate, pericole, cînd produsul este folosit de copii fără 

supravegherea adulților.  
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5. 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. În baza rezultatelor identificării, examinării şi controlului organoleptic al 

produselor, măsurărilor şi încercărilor efectuate se constată corespunderea 

echipamentelor şi serviciilor cu prevederile prescrise sau declarate şi se întocmeşte 

procesul-verbal de identificare şi control organoleptic, în două exemplare (vezi anexa 

2). 

 

V ECHIPAMENTELE DE TESTARE ORGANOLEPTICĂ CARE POT FI 

UTILIZATE DE INSPECTORI PENTRU A VERIFICA SIGURANȚA 

ECHIPAMENTELOR DE JOASĂ TENSIUNE. 

 

5.1. Tester pentru siguranța electrică (APOLLO 600 SEAWARD.) 

Pericolele care pot fi verificate de către APOLLO 600 sunt: 

1. Testul de curent slab la continuitatea împămîntării garantează precizia 

măsurărilor în așa fel ca să fie depistată caliatea împămîntării dispozitivului-pericol de 

electrocutare. 

2. Rezistența izolației pentru a depista calitatea protecției părților sub 

tensiune ale dispozitivului-pericol de electrocutare. 

3. Testul cablurilor pentru a depista corectitudinea cablajului-pericol de 

utilizare incorectă a aparatului. 

4. Curentul conductorului pentru a depista caliatatea cablajului-pericol de 

supraîncălzire. 

5. Curent de atingere pentru a depista puterea sarcinii /curentului, pentru a 

depista protecția de la suprasarcină –pericol de supraîncălzire și electrocutare. 

6. Scurgere de curent alternativ pentru a depista posibilitatea scurgerilor de 

curent-pericol de electrocutare. 

5.2. Multimetru electric se poate utiliza la constatarea calității împămîntării 

echipamentelorde joase tensiune.  

5.3. Termometru infraroșu –se poate utiliza la verificarea supraîncălzirii 

produsului de joasă tensiune. 

În cazul suspiciunilor că un produs de joasă tensiune este periculos pentru viața, 

sănătatea consumatorilor se efectuează prelevarea probelor după cum urmează. 

 

VI MODUL DE PRELEVARE A PROBELOR ÎN CAZ DE DEPISTARE 

UNUI PRODUS DE JOASĂ TENSIUNE NECONFORM (PERICULOS). 
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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 echipamentelorse efectuează în 

conformitate cu metodele stabilite în documentele normative în vigoare.  

6.4. 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. 

 

VII 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. 

În dependență de gravitatea neconformităților pot fi aplicate și alte măsuri 

prevăzute de legislație. 
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Anexa 1 

Procedura de control pentru Echipamente de joasă tensiune 

Produs Informație Nr.______ 

Denumirea (ex. aparat electrocasnic, lampă, 

etc.): 

 

 

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 
- Marcajul sau informația despre produs 

lipsește? 
- Marcaje pe farfurii: 

 

 

□ da    □ nu 

□ da    □ nu 

□ motiv: 

□ da    □ nu 

□ copie / foto: 

  

 

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 probe  
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prelevate): 

Expediate la laborator 

(Numele laboratorului și data):  

□ da    □ nu 

 

Directiva(le) asociată(e): □ Tensiune joasă 

□ EMC 

□ Etichetarea energetică 

□ Altele  

Locul efectuării controlului: 

 

 

Data controlului: 

 

 

Numele inspectorului: 

 

 

Semnătura agentului economic: 
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Anexa nr. 2  

Act intermediar din „       ”______________________________ 

privind rezultatele verificării aparatului marca„____________” model “_______”,   data producerii _____________, 

la corespunderea cerinţelor DN(_______________),  agentul economic _____________________________________   

Nr. de 

ordine 
Cerinţele, după documentul normativ 

Modul 

verificării 
Indicii, stabilite de facto 

Notă 

Corespunde, sau  

nu  

 

Indicarea cerinţelor (După cerinţele DN___________________)  

 

V
er

if
ic

a
re

a
 v

iz
u

a
lă

 Indicarea indicii de fapt stabilit 

 

 

Indicarea cerinţelor (După cerinţele DN___________________) 

   

 

Indicarea cerinţelor (După cerinţele DN___________________) 

   

 

Indicarea cerinţelor (După cerinţele DN___________________) 
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Indicarea cerinţelor (După cerinţele DN___________________) 

   

 

Indicarea cerinţelor (După cerinţele DN___________________) 

   

 

Indicarea cerinţelor (După cerinţele DN___________________) 

    

 

Inspector                 ____________________________            _____________________ 

 

Cu actul a luat cunoştinţă  

şi un exemplar 

 a primit conducătorul    ________________________           _________________ 
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Persoanele responsabile pentru elaborarea 

 procedurii de control a echipamentelorde joasă  

tensiune: 

                                           Vitalie Șargarovschi –Inspector principal DCPIS 

             Vladimir Melnic -Inspector superior DCPIS 

Igor Bularga -Șef al Direcției Protecție a consumatorilor Bălți 


