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COMUNICAT DE PRESA cuprinzand concluziile reiesite din actiunea de verificare a respectarii prevederilor legale privind siguranta jucariilor,
inclusiv la comertul online
28-12-2017
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor a desfasurat, in perioada 15-29.11.2017, o actiune de verificare a respectarii prevederilor legale privind siguranta jucariilor,
inclusiv la comertul online.
 
Date sintetice:
 
• Au fost verificati 829 operatori economici, din care 814 cu vanzare directa si 15 cu vanzare online.
• La 572 din cei 829 controlati, reprezentand 69%, s-au depistat abateri de la prevederile legale.
 
Prelevari de probe
 
Cu ocazia controlului, s-au efectuat prelevari de probe pentru verificarea sigurantei jucariilor  și depistarea de jucarii periculoase (care nu respecta cerintele esentiale de siguranta) si
transmiterea de notificari, in cadrul sistemului RAPEX. Dupa finalizarea analizelor și transmiterea rapoartelor de expertizare, emise de laboratorul INTERTEK ROMANIA SRL
București, rezultatul va fi comunicat.
 
Masuri dispuse si sanctiuni aplicate:
 
• Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 631 sanctiuni, din care 297 avertismente si 334 amenzi contraventionale.
• Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 1.190.300 lei.
• S-au dispus 374 masuri de oprire temporara de la comercializare pentru nerespectarea cerintelor de marcare/etichetare și informare a consumatorilor, pentru jucarii in valoare de
337.171 lei si 21 masuri de oprire definitiva, pentru nerespectarea cerintelor esentiale de siguranta, pentru jucarii in valoare de 17.981 lei, la vanzarea directa si 6 masuri de remediere
(de corectare sau completare a informatiilor continute de site-urile de publicitate la care s-au depistat  abateri), la vanzarea online.
 
I. Vanzarea directa:
 
• Au fost verificati 814 operatori economici. 
• Valoarea jucariilor controlate a fost de 2.451.479 lei.
• La 566 de operatori economici din cei 814 controlati, reprezentand 68,53%, s-au depistat abateri de la prevederile legale.
• Valoarea jucariilor cu abateri a fost de 355.152  lei.
 
Masuri dispuse si sanctiuni aplicate :
 
• Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 623 sanctiuni, din care 292 de avertismente si 331 amenzi contraventionale.
• Valoarea totala a amenzilor aplicate a fost de 1.173.300 lei.
• S-au dispus 374 masuri de oprire temporara de la comercializare pentru nerespectarea cerintelor de marcare/etichetare și informare a consumatorilor, pentru jucarii in valoare de
337.171 lei si 21 masuri de oprire definitiva, pentru nerespectarea cerintelor esentiale de siguranta, pentru jucarii in valoare de 17.981 lei.
 
Deficiente constatate privind vanzarea directa: 
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1. Numele, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata a producatorului si/sau a importatorului si adresa la care pot fi contactati (trebuie sa fie indicate pe jucarie sau,
daca acest lucru nu este posibil, pe ambalaj ori intr-un document care insoteste jucaria; adresa trebuie sa indice un singur punct de contact; in mod normal, pe o jucarie se indica una
sau doua adrese: a producatorului - P si/sau a importatorului – I care este intotdeauna din UE)
 
S-au constatat abateri privind inscriptionarea numelui, a denumirii comerciale inregistrate sau a marcii inregistrate a producatorului si/sau a importatorului, precum si a adresei la care
acestia pot fi contactati la 187 operatori economici, din judetele Alba, Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Brașov, Buzau, Calarași, Cluj, Constanta, Dimbovita, Galati,
Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Ialomita, Iași, Maramureș, Mehedinti, Neamt, Prahova, Salaj, Sibiu, Teleorman, Timiș, Tulcea, Vaslui, Vrancea și mun. București, reprezentand
22,97% din totalul operatorilor controlati.
 
Exemple:
 
Jud. Giurgiu - jucarii diverse (papuși, mașinute etc), de provenienta din China, neinsotite de denumirea și adresa producatorului/importatorului.
 
Jud. Neamt - s-a constatat ca jucariile comercializate (seturi de animale plastic, jocuri de tip lego, ponei de pictat, set ponei, tablete, pistoale, papuși, mașini de cusut, seturi “sabie și
scut”, mignoni, pistoale cu baterii, personaje “Star Wars”, trusa medicala, jucarii cu baterie, masinute), de provenienta din China, nu aveau imprimate la loc vizibil, lizibil si durabil, pe
ele sau pe ambalaj, numele, denumirea comerciala inregistrata sau marca inregistrata a producatorului si/sau a importatorului si adresa la care acestia pot fi contactati.
 
Jud. Teleorman - la jucariile aflate la comercializare (set animale jungla, masinute, pistoale, trenulet, tractoraș, roboti, papuși, jucarii plus, “Pull Back”, motociclete, roboti, kendama,
trenulete, din import China), s-a constatat lipsa indicarii pe corpul jucariilor sau pe ambalaj sau in documentele insotitoare, a numelui, denumirii comerciale inregistrate sau a marcii
inregistrate a producatorului si/sau a importatorului, precum si a adresei la care acestia pot fi contactati.
 
2. Numarul unic de identificare a jucariei (tipul, lotul sau numarul de serie ori al modelului sau alt element de identificare) trebuie sa fie mentionat pe jucarie ori, in cazul in care
marimea sau natura jucariei nu permite acest lucru, pe ambalaj sau intr-un document care insoteste jucaria; numarul de identificare a jucariei trebuie sa coincida cu cel din declaratia de
conformitate)
 
S-au constatat abateri privind mentionarea numarului unic de inregistrare pe jucarie, pe ambalaj sau in documentele insotitoare la 14 operatori economici, din judetele Bacau,
Constanta, Neamt, Satu Mare, Vaslui și Vrancea, reprezentand 1,7% din totalul operatorilor controlati.
 
Exemple:
 
Jud. Constanta – s-au gasit la comercializare jucarii “TROLLS”, fara ca acestea sa aiba aplicat numarul unic de identificare (tipul, lotul sau numarul de serie ori al modelului sau alt
element de identificare). 
 
Jud. Neamt - au fost gasite la comercializare mingi “Flashing Ball” și “Mignoni-jucarii”, fara ca acestea sa aiba marcat numarul unic de identificare (tipul, lotul sau numarul de serie
ori al modelului sau alt element de identificare). 
 
3. Marcajul de conformitate CE (acesta trebuie sa respecte principiile generale prevazute in Reg. nr. 765/2008/CE; sa fie aplicat in mod vizibil, lizibil si de nesters fie pe jucarie, pe o
eticheta atasata sau aplicata, fie pe ambalaj; in cazul jucariilor de dimensiuni mici sau compuse din parti mici, marcajul poate fi aplicat pe o eticheta sau pe un prospect interior)
 
S-au constatat abateri privind marcajul de conformitate CE la 19 operatori economici, din judetele Bacau, Calarași, Constanta, Galati, Iași, Ilfov, Mureș, Prahova, Tulcea și mun.
București, reprezentand 2,33% din totalul operatorilor controlati.
 
Exemple:
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Mun. București - jucariile comercializate nu aveau inscriptionat marcajul de conformitate CE.
 
Jud. Constanta – au fost gasite la comercializare diverse categorii de jucarii (jucarii bebe, papuși, mașinute) marcate cu marcajul de conformitate CE, dar care nu respecta forma și
dimensiunile prevazute in Anexa II la Reg. 765/2008/CE privind supravegherea pietei.
 
Jud. Galati - s-au gasit la comercializare diverse categorii de jucarii (microfon, set roboti, jucarii pluș) care nu aveau aplicat marcajul de conformitate CE.
 
Jud. Mureș - au fost gasite la comercializare jucarii din pluș cu marcajul de conformitate CE ilizibil.
 
4. Cerintele esentiale de siguranta (jucariile pot fi introduse pe piata doar daca respecta atat cerintele generale de siguranta (art. 10 alin 2-4) cat si cerintele speciale de siguranta
(prevazute in Anexa nr. 2); jucariile, inclusiv substantele chimice pe care le contin, nu trebuie sa puna in pericol siguranta sau sanatatea utilizatorilor sau a partilor terte; abilitatea
utilizatorilor si, daca este cazul si a supraveghetorilor acestora, trebuie luata in considerare, in special in cazul jucariilor care sunt destinate copiilor mai mici de 36 de luni sau altor
grupe de varsta specifice; etichetele aplicate conform art. 11, alin 3-6, continand avertismente generale (de varsta) - Anexa nr. 5. PARTEA A si avertismente specifice si indicatii
privind precautii de utilizare pentru anumite categorii de jucarii – Anexa nr. 5. PARTEA B, precum si instuctiunile de utilizare care insotesc jucariile trebuie sa atraga atentia
utilizatorilor sau supraveghetorilor acestora asupra pericolelor inerente si riscurilor de vatamare legate de utilizarea jucariilor si asupra modului de a le evita)
 
S-au constatat abateri privind cerintele generale de siguranta (lipsa avertismentelor  generale de varsta, a avertismentelor specifice si a indicatiilor privind precautiile in utilizare pentru
anumite categorii de jucarii, precum si a instructiunilor de utilizare sau lipsa traducerii in limba  romana a tuturor celor mentionate) cat si abateri privind cerintele speciale de siguranta
(prevazute in Anexa nr. 2) la 131 operatori economici, din judetele Alba, Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Constanta, Galati, Giurgiu, Hunedoara, Ialomita, Iași, Mehedinti, Mureș, Neamt,
Prahova, Sibiu, Suceava, Teleorman, Tulcea, Valcea, Vrancea și mun. București, reprezentand 16,09% din totalul operatorilor controlati.
 
Exemple:
 
Jud. Constanta - au fost gasite la comercializare jucarii tip “YO-YO”, periculoase pentru copii, deoarece nu respectau cerintele speciale de siguranta, prevazute in Anexa 2 la HG
74/2011, I.4, lit. a) ”Proprietati fizice si mecanice”, conform carora jucariile nu trebuie sa prezinte pericol de strangulare.  
 
Jud. Galati -  s-au gasit la comercializare jucarii (papuși, figurine, mașinute, seturi diverse, animale, pistoale, puzzle, lego), din import din China, care nu respectau in totalitate
cerintele generale de siguranta, prezentand pe etichete, traduceri incomplete in limba romana ale informatiilor privind modul de utilizare sau ale avertismentelor generale; s-au gasit la
comercializare jucarii (motociclete “Enduro”), insotite de pictograma „interzis copiilor intre 0-3 ani” dar cu mentiunea pe ambalaj „recomandat copiilor peste 18 luni”.
 
Jud. Mureș - jucarii fara avertismentele generale (de varsta) si diverse categorii de jucarii, fara instructiuni de montare/utilizare și avertismente traduse  in limba romana.
 
Jud. Neamt - jucarii tip “YO-YO”, de provenienta din China, care prezentau pericol de strangulare (nu respectau cerinta speciala de siguranta de la pct. I 4 lit. a, din Anexa 2 la HG) si
ursuleti din pluș care prezentau pericol de sufocare din cauza fibrelor textile care se puteau desprinde din produs (nu respectau cerinta speciala de siguranta de la pct. I 4 lit. c), jucarii
periculoase pentru copii și care au fost oprite definitiv și retrase de la comercializare.
 
5. Declaratia CE de conformitate (stipuleaza faptul ca indeplinirea cerintelor prevazute la art. 10 alin 2-4 si in Anexa nr. 2 a fost demonstrata; contine cel putin elementele prevazute in
Anexa nr. 3 si in modulele relevante cuprinse in Anexele nr. 6-7 si se actualizeaza  in permanenta; se intocmeste dupa modelul din Anexa nr. 3; pentru jucariile puse la dispozitie pe
piata din Romania, declaratia CE de conformitate se redacteaza sau se traduce, dupa caz, in limba romana; prin intocmirea declaratiei CE de conformitate, producatorul isi asuma
responsabilitatea pentru conformitatea jucariei) 
 
S-au constatat abateri privind declaratia de conformitate (lipsa acesteia sau neintocmirea ei in conformitate cu modelul din Anexa nr. 3 la HG) la 36 operatori economici, din judetul
Cluj, Constanta, Iași, Ilfov și Timiș, reprezentand 4,42% din totalul operatorilor controlati.
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Exemple:
 
Jud. Ilfov -  s-a constatat lipsa declaratiei de conformitate la unele jucarii iar la altele, faptul ca erau insotite de declaratii de conformitate, dar acestea nu respectau modelul din Anexa
3 la HG nr. 74/2011.
 
Jud. Timiș -  pentru jucaria “excavator de plastilina” s-a prezentat declaratia de conformitate in limba engleza.
 
6. Documentatia tehnica (contine documentele enumerate in Anexa nr. 4; se intocmeste in una din limbile oficiale ale UE; la solicitarea motivata a ANPC, producatorul trebuie sa
furnizeze o traducere a partilor relevante din documentatia tehnica; ANPC poate stabili un  termen de 30 de zile pentru a raspunde cererii, daca existenta unui risc serios si imediat nu
justifica stabilirea unui termen mai scurt; in cazul in care producatorul nu respecta obligatiile de mai sus, ANPC ii poate solicita acestuia sa efectueze o incercare la un organism
notificat, pe cheltuiala proprie, intr-un termen determinat, in vederea verificarii conformitatii cu standardele prevazute la art. 13 alin 1 si cu cerintele esentiale de siguranta)
 
Nu s-au constatat abateri privind documentatia tehnica.
 
7. Respectarea prevederilor legale in cazul promotiilor (comparatiile care se refera la o oferta speciala trebuie sa indice, in mod clar si neechivoc, conform art. 9 din Legea 148/2000:
data la care inceteaza oferta sau, daca este cazul, faptul ca oferta speciala se refera la stocul de bunuri disponibil; data de incepere a perioadei in care se aplica pretul special sau alte
conditii specifice, daca oferta speciala nu a inceput inca)
 
S-au constatat abateri privind desfasurarea promotiilor la 13 operatori economici, din judetele Alba, Bacau, Brașov, Iași, Mureș, Suceava, Teleorman și mun. București.
 
Exemple:
 
Jud. Alba - jucarii la 2 promotii, o campanie TV și alta cu reducere de pret, evidentiata cu eticheta galbena, fara a se specifica data la care urma sa inceteze oferta sau faptul ca oferta
speciala se referea la stocul de bunuri disponibil; jucarii la oferta speciala, in baza unui cod de fidelizare, avand ca beneficiu o reducere de 60%, dar la raft era afișat doar pretul intreg,
fara a se specifica data la care urma sa inceteze oferta sau faptul ca oferta speciala se referea la stocul de bunuri disponibil. 
 
Jud. Bacau – operatorii economici derulau vanzari promotionale, fara a informa consumatorii cu privire la perioada reducerii sau cu mentiunea ca aceasta se desfașura in limita stocului
disponibil.
 
Jud. Brașov - promotii la jucarii, cu reducere de 30% și 40% dar, la data controlului, nu exista la comercializare nicio jucarie care sa prezinte o reducere de 40%.
 
Jud. Mureș – operatorii economici practicau vanzari promotionale, fara  a exista concordanta intre afișul din magazin și cel de pe geam, care mentiona ca promotiile se desfașurau in
limita stocului disponibil.
 
8. Respectarea prevederilor Legii  nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comerciantilor in relatia cu consumatorii
 
S-au constatat practici incorecte la 3 operatori economici, și anume: 
 
Jud. Constanta: comercializau jucarii (primul operator - jucarii din pluș, cel de-al doilea – papuși iar cel de-al treilea - jucarii diverse) marcate CE, dar marcajul nu respecta forma
prevazuta in Anexa II la Reg. 765/2008/CE privind supravegherea pietei, inducand astfel in eroare consumatorii prin prezentarea produselor ca si cum acestea ar fi indeplinit cerintele
de siguranta și deci, ar fi fost jucarii sigure pentru comercializare.
 
9. Afișarea la loc vizibil a unei plachete cu TELEFONUL CONSUMATORILOR – 021 9551 (operatorii economici au obligatia sa afiseze numarul de telefon denumit TELEFONUL
CONSUMATORILOR - 0219551, adresa si numerele de telefon/fax ale CJPC-urilor in a caror raza teritoriala se afla operatorul economic, precum si adresa siteului ANPC:
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www.anpc.gov.ro, conform Anexelor 1-42, la Ordinul ANPC nr. 594/2014)
 
S-au depistat abateri privind afisarea plachetei cu TELEFONUL CONSUMATORILOR – 021 9551 la 1 operator economic din jud. Gorj. 
 
10. Alte abateri (legalitatea functionarii; afisarea in mod vizibil a denumirii unitatii, a codului unic de inregistrare la registrul comertului, din care sa rezulte obiectul/obiectele de
activitate al/ale societatii pentru care este autorizata sa functioneze, precum si afisarea si respectarea orarului de functionare; afisarea preturilor si tarifelor, in mod vizibil si intr-o
forma neechivoca, usor de citit, conform OG 21/1992 (r2), cu modificarile si completarile ulterioare etc) 
 
S-au constatat alte abateri la 350 de operatori economici, din judetele Arad, Argeș, Bacau, Bihor, Botoșani, Brașov, Buzau, Caraș-Severin, Calarași, Cluj, Constanta, Dambovita, Dolj,
Galati, Giurgiu, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iași, Maramureș, Mehedinti, Mureș, Olt, Prahova, Satu Mare, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui, Valcea, Vrancea și mun. București,
reprezentand 43% din totalul operatorilor controlati.
 
Exemple: 
 
Jud. Botoșani - neafișarea la loc vizibil a denumirii unitatii, cu codul unic de inregistrare la registrul comertului;  neafișarea orarului de functionare; neafișarea preturilor.
 
Jud. Sibiu - lipsa Acordului de functionare, emis de Primaria Sibiu; nerespectarea orarului de functionare; lipsa afisarii pretului de vanzare al jucariilor aflate la comercializare
(baloane, forme pentru modelat, set margele, jucarii-animale din pluș).
 
II. Vanzarea online. Analiza site-urilor de prezentare si publicitate
 
Date sintetice:
 
• S-au verificat 15 profesioniști, cu site-uri de prezentare si publicitate. 
• La 6 profesioniști, reprezentand 40% din totalul controlat online, s-au depistat abateri de la prevederile legale.
 
Masuri dispuse si sanctiuni aplicate
 
• Pentru abaterile constatate, operatorilor economici li s-au aplicat 5 avertismente și 3 amenzi contraventionale.
• Valoarea amenzilor aplicate a fost de 17.000 lei.
• S-au dispus 6 masuri de remediere, prin corectarea sau completarea informatiilor prezentate pe site-urile de prezentare si publicitate, la care s-au constatat abateri.
 
Deficiente constatate privind vanzarea online:
 
1.Nerespectarea prevederilor/cerintelor OUG nr. 34/2014, privind informatiile precontractuale, conform art. 6  alin (1) lit. a)-t), s-a constatat la 4 profesioniști, și anume: 
 
Mun. București - s-a constatat neafișarea pe site a informatiilor precontractuale, conform prevederilor art. 6 alin 1 din OUG nr. 34/2014.
 
Jud. Cluj - s-au constatat neconformitati privind informatiile precontractuale inscrise pe website-urile lor, referitor la  dreptul de retragere, conditiile, termenele și procedurile de
executare; se facea referire la act normativ abrogat, OG nr. 130/2000, in loc de OG nr. 34/2014, respectiv la termenul de retragere de 10 zile, in loc de 14, așa cum prevede OG nr.
34/2014.
 
2.Neinformarea/informarea incompleta privind caracteristicile esentiale ale jucariilor prezentate: s-a constatat la 1 profesionist, și anume: 
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Mun. București - s-a constatat neafișarea pe site a avertismentelor la unele dintre jucariile comercializate și afișarea incorecta a varstei utilizatorului, fata de cea recomandata de
producator.
 
3. Nerespectarea prevederilor art. 14 privind aspecte legate de renuntarea la cumparare și obligatiile consumatorului s-a constatat la 1 profesionist, și anume: 
 
Jud. Neamt - din analiza site-ului au reieșit incalcari ale prevederilor art. 14 din  OUG 34/ 2014 referitor la renuntarea la cumparare, și anume:“daca livrarea produselor s-a efectuat pe
cheltuiala magazinului nostru online, noi vom retine și aceste costuri din suma rambursata”; de asemenea, la capitolul “Renuntarea la cumparare”, se prevede in mod incorect ca, “in
cazul returnarii produselor fara invocarea unui motiv, taxele de transport tur-retur se suporta de catre client”. 
 
4.Alte abateri: s-au constatat la 1 profesionist, și anume: 
 
Mun. București - s-a constatat afișarea incorecta a preturilor jucariilor, aflate in vanzare promotionala.
 
Sfaturi pentru consumatorii care achizitioneaza jucarii direct din magazine:
 
• sa achizitioneze jucarii numai din magazine si/sau raioane specializate, unde se elibereaza documente de cumparare (factura, bon fiscal, chitanta fiscala), de care vor avea neaparat
nevoie in caz de reclamatie;
• sa aleaga intotdeauna jucarii potrivite pentru varsta copilului, capacitatile si aptitudinile sale; jucariile trebuie sa fie  insotite de avertismente generale privind grupa de varsta
recomandata care ajuta la alegerea jucariei; 
• sa stie ca jucariile care nu sunt destinate unui grupe de varsta specifice pot sa ii raneasca; 
• sa nu cumpere jucarii cu parti mici, detasabile, pentru copiii sub 3 ani, deoarece acestia au tendinta sa bage jucariile in gura si pot sa se inece cu partile mici;
• trebuie sa respecte atentionarile referitoare la jucariile nerecomandate copiilor sub 36 de luni, care se prezinta sub forma unei sintagme de tipul: „Atentie. Nerecomandat copiilor mai
mici de 36 luni. Pericol de strangulare”; fraza ”Atentie. Nerecomandat copiilor mai mici de 3 ani” poate fi inlocuita cu simbolul grafic de interzicere /pictograma  care vizeaza copiii
intre 0 si 3 ani; ele (fraza si simbolul) nu trebuie puse impreuna;
• sa stie (si sa verifice acest lucru) ca jucariile trebuie sa aiba marcate pe corpul lor, intr-un mod vizibil, lizibil si durabil, urmatoarele elemente: coordonatele producatorului si/sau
importatorului (numele, denumirea comerciala/marca inregistrata a producatorului si/sau a importatorului si adresa la care pot fi contactati ); numarul unic de identificare a jucariei
(tipul, lotul sau numarul de serie ori al modelului sau alt element de identificare); marcajul de conformitate CE care conduce la supozitia ca jucaria este sigura; daca jucariile sunt de
dimensiuni mici, elementele de mai sus sunt indicate pe ambalaj sau intr-un document care insoteste jucaria;
• sa verifice existenta instructiunilor de utilizare si a avertismentelor specifice, insotite de indicatii privind precautiile in utilizare pentru anumite categorii de jucarii; acestea trebuie sa
fie traduse obligatoriu in limba romana; sa respecte intocmai aceste instructiuni si precautii;    
• orice reclamatie legata de o jucarie achizitionata trebuie semnalata mai intai vanzatorului/magazinului de la care a fost cumparata si in caz de nerezolvare, structurii teritoriale a
ANPC.
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