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Adresa juridică/ sediul central:  MD 2032 mun. Chişinău str. Sarmizegetusa, 92 
 

Denumire grupe de produse:         2 – Produse minerale nemetalice, neenergetice 
 

Denumire Diviziune CAEM/ NACE  32-  Alte activități  Industriale 
 
 

 

NR. 
NR. 

CAPITOL 
NC 

POZIŢIA 
TARIFARĂ 

NC 
DENUMIRE PRODUS / GRUPĂ 

  DOCUMENT NORMATIV 
PRODUS

1
 

MODUL DE 
CERTIFICARE 

 
DOCUMENT CARE DESCRIE SCHEMA 

 
 

 

Hotărârea Guvernului nr. 808 din  29.10.2015 pentru aprobarea reglementării tehnice privind siguranţa jucăriilor 
Ordin nr. 541 din 20.11.2018 cu privire la actualizarea Listei standardelor armonizate cu RT privind siguranța jucăriilor 
 

1. 95 9503 
 
 
 

Triciclete, trotinete, automobile cu pedale şi jucării similare cu roţi; landouri şi 
cărucioare pentru păpuşi; păpuși; alte jucării; minimodele şi modele similare 
pentru divertisment, animate sau nu; jocuri enigmistice (puzzle) de orice fel, 
pentru copii mai mici de 14 ani 
 

 

Modulul  B HG  nr. 808  din 29.10.2015 
PET „ICC”-7-2 „Procedura de examinare de 
tip a jucăriilor” 
 
 

- triciclete, trotinete, mașinuțe și alte jucării purtătoare similare  
(cu excepţia: biciclete destinate sportului sau  circulaţiei pe drumurile publice) 

SM EN 71-1+A1:2018 
SM EN 71-3:2019 
SM EN 62115:2010 

- landouri şi cărucioare pentru păpuşi și jucării similare  SM EN 71-1+A1:2018 
SM EN 71-3:2019 
SM EN 62115:2010 

- păpuşi (cu excepţia păpuşilor îmbrăcate în costume populare, păpuşi 
decorative şi alte articole similare pentru colecţionari adulţi) 

SM EN 71-1+A1:2018 
SM EN 71-2+A1:2014 
SM EN 62115:2010 
SM EN 71-3:2019 

                                                           
1
 Document normativ: Lege, HG, Reglementare Tehnică, Ordin al Autorității de reglementare, standard produs 
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- minimodele (cu excepţia modelelor detaliate la scară pentru  colecţionari adulţi)
 
 

şi modele similare pentru divertisment, animate sau nu; jocuri enigmistice 
(puzzle), de orice fel, alte jucării așa cum sunt: 
- trenuțuri electrice, şinele, semnalele; 
- alte seturi şi jucării de construcţie; 
- jucării, care reprezintă animale sau creaturi neumane; 
- figurine; 
- jucării sunătoare pentru leagăn, pat, landou; 
- instrumente şi aparate pentru jocuri muzicale; 
- puzzle (cu excepția puzzlelor cu mai mult de 500 de piese sau fără desen, 
pentru specialişti); 
- alte jucării, prezentate în seturi sau serii complete; 
- alte jucării şi modele cu motor; 
- arme-jucărie; 
- altele din cauciuc, materiale textile, metal şi din altele materiale 
 

SM EN 71-1+A1:2018 
SM EN 71-2+A1:2014 
SM EN 71-3:2019 
SM EN 71-5:2016 
SM EN 62115:2010 
 
 
 
 

9503 
 

9506 

- leagăne, tobogane şi jucării pentru activităţi similare de uz casnic 
- leagăne, tobogane şi jucării pentru activităţi similare de uz casnic, utilizate în 
aer liber 

SM EN 71-8:2018  
SM EN 71-1+A1:2018 
SM EN 71-3:2019 
SM EN 62115:2010 
 
 
 

 

 
 
 
 
Aprobat:  
Director interimar MOLDAC  
Iurie FRIPTULEAC 
Semnătura____________________________Data_________________ 


