
O gamă variată de produse pot prezenta adevărate 
pericole pentru copii, spre exemplu, în timp ce se joacă 
sau atunci cînd practică alte activități. Totodată, diverse 
aparate de uz casnic, care sînt frecvent întîlnite în 
mediul casnic, de asemenea, pot prezenta un pericol 
pentru copii. 

Activitatea de standardizarea are un rol esențial în 
îmbunătățirea siguranței produselor destinate utilizării 
de către copii. Organizațiile europene de standardizare, 
precum:  Comitetul European de Standardizare (CEN) și 
Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică  
(CENELEC) au  drept scop să elaboreze standarde 
europene pentru a evita pericolele la care se expun cei 
mici.

Comisia Europeană recunoaște importanța standardelor  
europene în promovarea siguranței copiilor. În acest 
context, aceasta a emis o serie de cereri oficiale către 
CEN și CENELEC, pentru a fi elaborate mai multe 
standarde în domenii specifice.

În procesul de elaborare a standardelor privind 
siguranța copiilor, CEN și CENELEC țin cont de 
prevederile legislației relevante a Uniunii Europene, 
inclusiv: Directiva 2009/48/CE privind siguranța copiilor 
și Directiva 2001/95/CE privind siguranța generală a 
produselor.

Pe lîngă elaborarea standardelor europene privind 
produsele specifice, CEN și CENELEC au elaborat și 
publicat Ghidul 14 privind siguranța copiilor, acesta 
reprezintă  un instrument de redactare a standardelor 
europene pentru experții în standardizare.

Standardizarea europeană susține 
siguranța copiilor

Siguranța copiilor este o prioritate majoră atît pentru părinți, cît și pentru 
societatea în ansambu. Standardele europene joacă un rol important în 
vederea protejării copiilor și prevenirii accidentelor. În mod special, acestea 
contribuie la siguranța produselor pentru copii, printre care: articolele de 
îmbrăcăminte, încălțăminte, mobilier, jucării și echipamente de joacă.
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CEN și CENELEC elaborează și adoptă standarde 
europene care protejează siguranța copiilor pentru 
următoarele categorii: jucării, produse de îngrijire și 
mobilier pentru copii, dispozitive de protecție, spații de 
joacă și echipamente sportive pentru copii.

http://www.cencenelec.eu/standards/Guides/Pages/default.aspx
http://www.cencenelec.eu/standards/Guides/Pages/default.aspx


Jucării 
Standardele europene privind siguranța jucăriilor 
sînt elaborate de către experții comitetului tehnic 
CEN/TC 52 Siguranța jucăriilor și experții grupului 
de lucru  CENELEC/TC 61/WG7 Jucării.

Aceste standarde respectă cerințele esențiale ale 
legislației europene, și anume: Directiva 
2009/48/CE, inclusiv și solicitările specifice din 
partea Comisiei Europene.

CEN și CENELEC au elaborat și au adoptat 
standarde europene cu privire la diverse aspecte 
ale jucăriilor și s iguranța jucăriilor privind 
proprietățile fizice și mecanice ale jucăriilor, 
inflamabilitatea, precum și prezența substanțelor 
chimice în jucării.

Standardele europene au fost elaborate pentru 
mai multe tipuri de jucării, inclusiv: jucării și 
activități pentru copii, jucării electrice, truse 
cosmetice pentru copii și jocuri privind 
dezvoltarea senzorilor olfactivi și gustativi la copii.

Beneficii:
• Standardele cu privire la securitate, elaborate de

experți, conform unei abordări științifice, reduc
în mod semnificativ riscurile la care sînt expuși
copiii;

• Standardele europene armonizate facilitează
procesul de evaluare a produsului în
conformitate cu legislația relevantă a UE;

• Cerințele și metodele de încercare sînt revizuite
periodic în conformitate cu ultimele modificări
apărute în legislația UE.

Beneficiul standardelor europene 
armonizate este faptul că acestea permit 
industriei producătoare de jucării s ă 
faciliteze accesul pe piața Uniunii Europene,  
deoarece întrunesc toate cerințele de 
siguranță .

Christian Wetterberg 
LEGO Group –  Director relații externe al 

companiei  Toy Industries  din Europa, Președinte 
al comitetului tehnic CEN/TC 52

Produse de îngrijire și 
mobilier pentru copii
În vederea asigurării securității bebelușilor și a 
copiilor,  pentru a evita apariția anumitor riscuri, 
este necesar de a utiliza atît mobilier 
corespunzător, cît și produse pentru copii.

Comitetele tehnice CEN/TC 252 Articole de îngrijire 
a copilului și CEN/TC 207 Mobilă au elaborat 
standarde europene privind produsele de îngrijire 
și mobilier pentru copii care sînt utilizate  în timpul 
activităților. Acestea sînt:
• Premergătoare și hamuri pentru copii, centuri,

port- bebe;

• Paturi și suporturi, paturi pliante, saltele și
standuri;

• Scaune, etajere cu elemente detașabile,
balansoare și leagăne pentru bebeluși;

• Biberoane și suzete;

• Biciclete, trotinete, mini motociclete și alte
autovehicule cu roți pentru copii;

• Scaune de biciclete pentru copii.

Beneficii:

• Includerea cerințelor în standardele privind
securitatea contribuie la îmbunătățirea
siguranței produselor pentru copii;

• Avînd o abordare comună aplicată tuturor 
standardelor pentru articolele  de îngrijire a 
copiilor, acestea sînt utilizate mai eficient.

Aplicarea s tandardelor privind îngrijirea 
copiilor este una dintre cele mai importante 
modalități de protejare a copiilor. Membrii 
ENPC au fost mereu implicați în elaborarea 
standardelor privind protecția copilului, fiind 
prioritate majoră pentru noi.

Roberto Marelli  
Președintele Confederației Europene de Produse 

pentru Bebeluși (ENCP)
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Produse și dispozitive de 
protecție pentru copii
Comitele tehnice și grupurile de lucru din cadrul CEN 
elaborează standarde privind produsele de siguranță 
și dispozitivele de protecție pentru copii. 

Comitetul tehnic CEN/TC 398 Produse de protecție 
pentru copii elaborează standarde europene pentru 
diverse dispozitive de siguranță pentru copii, inclusiv: 
dispozitive de blocare a ușilor, ferestrelor, dulapurilor 
și sertarelor, precum și dispozitive de protecție a 
degetelor pentru uși.

Grupul de lucru CEN/TC 33/WG3 Jaluzele și obloane a 
elaborat o colecție de standarde europene, specificînd 
cerințele pentru jaluzele, cu scopul de a evita 
eventualele pericole pentru copii, spre exemplu:  
funiile suspendate.

Comitetul de proiect CEN/TC Brichetele a elaborat 
standardul EN 13869:2002+A1:2011, care specifică 
cerințele de securitate și metodele de încercare pentru  
rezistența brichetelor la utilizare.

Grupul de lucru CEN/TC 248/WG20 Siguranța 
articolelor de îmbrăcăminte pentru copii a elaborat 
standardul EN 1468:2007 privind șireturile articolelor 
de îmbrăcăminte pentru copii.

Beneficii:
• Standardele privind produsele și dispozitivele de 

protecție a copiilor elimină potențialele pericole;

• Standardele elaborate în conformitate cu
Ghidul 14 al CEN-CENELEC contribuie la
diminuarea riscurilor de accidentare cu diverse
produse și servicii.

Copiii sînt dornici să afle lucruri noi.  Atît 
aceștia, cît și părinții lor, sînt adesea 
conștienți de pericolele la care se expun. 
Sîntem convinși că aceste standarde, unde 
ANEC a fost implicat în elaborarea 
standardelor, îi va proteja  de pericolele 
provocate de  produsele de uz casnic.

Stephen Russell 
Secretar general al ANEC, Vocea Consumatorilor  

Europeni în domeniul Standardizării

Spațiul de joacă și echipamente 
sportive pentru copii
Spațiul de joacă și echipamentele sportive 
reprezintă un domeniu de aplicare al Directivei 
2009/95/CE privind siguranța generală a 
produselor. În ultimii ani, CEN a recepționat o serie 
de propuneri din partea Comisiei Europene pentru 
a elabora standarde în ceea ce privește anumite 
tipuri de echipamente.

Comitetul tehnic CEN/TC  136 Sport, spații de joacă, 
echipamente de agrement, precum și subcomitetul 
CEN/TC136/SC1 Echipamente pentru spații de joacă 
pentru copii, au elaborat standarde europene 
pentru diferite produse, cum ar fi: suprafețe și 
echipamente de joacă, trotinete și articole 
gonflabile.

În același timp, comitetul tehnic CEN/TC 333 
Biciclete a elaborat standardul EN ISO 8098:2014 
Biciclete pentru copii și EN 16054:2012 Biciclete BMX.

Beneficii:

• Standardele europene contribuie la prevenirea
accidentelor și a leziunilor,  asigurînd în același
timp un echilibru între activitățile distractive ale
copiilor și procesul de dezvoltare a acestora;

• Standardele oferă o credibilitate consumatorilor,
astfel, produsele achiziționate în Uniunea
Europeană respectă toate cerințele, iar acestea
sînt recunoscute pe scară largă.

Standardele europene privind 
echipamentele de joacă sînt un instrument 
de referință pentru a ghida furnizorii de 
servicii privind amplasarea spațiilor de 
joacă, precum și pentru administratori. 
Sîntem mulțumiți că avem standarde care 
se aplică la scară largă.

Andrew Yates 
Federația Sportului și Asociația Jucătorilor

(Marea Britanie) , Președintele comitetului tehnic 
TC 136/SC1 
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Despre CEN și CENELEC

Comitetul European de Standardizare (CEN) și Comitetul European de Standardizare în 
Electrotehnică (CENELEC) sînt recunoscute în calitate de organizații europene de standardizare de 
Uniunea Europeană conform Regulamentului UE 1025/2012 privind standardizarea europeană, 
acestea fiind  responsabile de elaborarea standardelor europene.

Membrii CEN și CENELEC sînt organisme naționale de standardizare și comitete tehnice în domeniul 
electrotehnic din 33 de țări europene, inclusiv cele trei țări care fac parte din Asociația Europeană a 
Liberului Schimb:  Islanda, Norvegia și Elveția; și țările noneuropene: Turcia și  M acedonia.

CEN și CENELEC, cît și membrii acestora, colaborează cu diverse părți interesate, inclusiv: mediul de 
afaceri, industrie, organizații de consumatori, autorități  publice, cadre didactice și instituții de 
cercetare cu scopul de a elabora standarde europene, precum și de a se implica în diverse  activități 
ce țin de domeniul standardizării.

CEN colaborează cu Organizația Internațională de Standardizare (ISO), iar CENELEC colaborează cu 
Comisia Electrotehnică Internațională (IEC), în scopul de a coordona activitățile lor de 
standardizare și pentru a permite alinierea standardelor europene și internaționale.

CEN – Comitetul European de Standardizare
CENELEC – Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică Avenue 
Marnix 17 – 1000 Bruxelles – Belgia I info@cencenelec.eu www.cen.eu I 
www.cenelec.eu I www.cencenelec.eu

Cum vă puteți implica în activitatea de standardizare

Participarea la procesul de standardizare permite părților interesate să analizeze conținutul 
proiectelor de standarde și să aibă acces la cele mai recente noutăți legate de standarde, care pot 
fi relevante pentru domeniul lor de activitate.

Întreprinderile, autoritățile publice și alte organizații care doresc să participe în cadrul 
activităților desfășurate de CEN și CENELEC trebuie să contacteze membrul CEN (Organismul 
național de standardizare – ONS) sau membrul CENELEC (comitetul național – CN) din țara lor. 
Prin intermediul ONS sau CN, acestea pot participa la comitetele naționale oglindă, care sînt 
responsabile de asigurarea participării în cadrul comitetului tehnic (CT) la nivel european.

Lista completă a membrilor CEN o puteți găsi pe site-ul CEN: www.cen.eu

Lista completă a membrilor CENELEC o puteți găsi pe site-ul CENELEC: www.cenelec.eu  

Părțile interesate, care doresc să se implice în procesul activității de standardizare la nivel european, 
pot participa prin intermediul CT naționale. Pentru mai multe informații puteți accesa  site-ul oficial 
al INS www.standard.md, compartimentul: Cum mă implic în activitatea de standardizare?
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Republica Moldova a devenit membru afiliat al CEN în 2007 și membru afiliat al CENELEC în 2014.
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