
Pentru că alegerea unui sistem de reținere potrivit pentru copilul Dvs. este o decizie 
importantă și responsabilă, este nevoie să atrageți atenția la mai multe aspecte. Mai jos 
găsiți sfaturi și informație utilă cu privire la fixarea corectă a copilului în mașină.

Deși legea impune limita de vârstă, scaunul auto se alege în dependență de înălțimea și 
masa corporală. De la naștere până la vârsta de 12 ani, corpul copilului suferă o serie de 
transformări majore. Sistemele de reținere trebuie să fie adaptate acestor schimbări 
pentru a oferi o protecție eficientă la fiecare etapă de creștere.

Principalele tipuri de sisteme se împart în patru categorii:Principalele tipuri de sisteme se împart în patru categorii:

1. Grupa 0 și 0+ (“scoicile” sau coșulețele) – sunt dedicate 
nou-născuților sau bebelușilor cu greutatea care variază între 
0–13 kg. Acest tip este recomandat în primele luni de viață, 
protejând mai bine coloana vertebrală a micuților. Se 
poziționează cu spatele spre direcția de mers.

2. Grupa 1 – concepute pentru copiii cu greutatea între 9-18 kg. 2. Grupa 1 – concepute pentru copiii cu greutatea între 9-18 kg. 
Acest tip de scaune au centuri proprii de siguranță integrate, ceea 
ce sporește gradul de protecție al copilului în cazul unui impact. 
Scaunul se poziționează cu fața spre direcția de mers.

3. Grupa 2 (scaun booster cu spătar) – recomandate copiilor cu 3. Grupa 2 (scaun booster cu spătar) – recomandate copiilor cu 
greutatea 15-36 kg. Nu au centuri integrate. Pentru fixarea 
copilului se folosește centura de siguranță a mașinii, care fixează 
peste scaun și copil.

4. Grupa 3 (scaun booster fără spătar, pernă de înălțare) – 4. Grupa 3 (scaun booster fără spătar, pernă de înălțare) – 
recomandate copiilor cu greutatea între 25-36 kg. Nu au centuri 
integrate și spătar. Se utilizează centura de siguranță a mașinii, 
care se fixează peste scaun și copil.


