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Anexa nr. 1F 
Clasificarea, reglementările privind standardele de omologare şi utilizarea dispozitivelor de fixare în 
scaun pentru copii în funcţie de grupele de masă şi componenţa sistemelor 

1. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se clasifică în 5 grupe de masă: 
a) grupa 0, pentru copii cu masa mai mică de 10 kg; 
b) grupa 0+, pentru copii cu masa mai mică de 13 kg; 
c) grupa I, pentru copii cu masa între 9 şi 18 kg; 
d) grupa II, pentru copii cu masa între 15 şi 25 kg; 
e) grupa III, pentru copii cu masa între 22 şi 36 kg. 
2. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se împart în două clase: 
a) o clasă integrală care cuprinde o combinaţie de chingi ori de elemente flexibile cu o cataramă de fixare, dispozitiv de reglare, 
elemente de prindere şi, în unele cazuri, un scaun suplimentar şi/sau un scut pentru protecţie la impact, care poate fi ancorat prin propria 
să chingă integrală ori propriile sale chingi integrale; 
b) o clasă neintegrală care poate cuprinde un dispozitiv parţial de fixare în scaun care, atunci când este utilizat împreună cu centura de 
siguranţă a unui adult ce înconjoară corpul copilului sau fixează dispozitivul în care se află copilul, formează un sistem complet de fixare 
în scaun a copilului. 
3. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se utilizează în funcţie de caracteristicile fizice ale copiilor în conformitate cu: 
a) grupa de masă corespunzătoare pentru copii, în cazul dispozitivelor de fixare în scaun omologate potrivit standardelor prevăzute de 
Regulamentul 44/03 al Comisiei Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite sau Directiva (77/541/CEE) a Consiliului din 28 
iunie 1977 privind apropierea legislaţiilor statelor membre referitoare la centurile de siguranţă şi la sistemele de reţinere ale 
autovehiculelor; 
b) înălţimea şi masa maximă a ocupantului căruia îi este destinat dispozitivul de fixare în scaun pentru copii, astfel cum este indicat de 
către producător, în cazul dispozitivelor de fixare în scaun omologate potrivit standardelor prevăzute de Regulamentul Comisiei 
Economice pentru Europa a Organizaţiei Naţiunilor Unite nr. 129 privind dispoziţii uniforme referitoare la omologarea dispozitivelor de 
fixare pentru copii utilizate la bordul autovehiculelor. 

La data de 15-01-2015 Anexa 1F a fost introdusă de pct. 9 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 11 din 14 ianuarie 2015, publicată în MONI-
TORUL OFICIAL nr. 35 din 15 ianuarie 2015, având conţinutul prevăzut în anexa din acelaşi act normativ. 
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