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1. INTRODUCERE

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR INDUSTRIALE 

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI - ansamblul măsurilor, resurselor şi 
structurilor instituţionale adecvate, prin care autorităţile competente asigură 
şi garantează, în mod imparţial, că produsele introduse pe piaţă şi/sau puse 
în funcţiune îndeplinesc prevederile reglementărilor tehnice aplicabile, 
indiferent de originea lor, cu respectarea principiului liberei concurenţe.

 



1. INTRODUCERE

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR INDUSTRIALE

Echipamentele de muncă şi de protecţie trebuie să corespundă 
prevederilor din normele, standardele şi din alte reglementări referitoare la 
securitatea şi sănătatea în muncă şi să nu prezinte pericol pentru sănătatea 
sau viaţa salariaţilor, a persoanelor aflate în unitate în interes de serviciu 
sau a altor persoane pentru care se asigură securitatea şi sănătatea în 
muncă .

Echipamentele de muncă şi de protecţie pot fi fabricate, 
importate, comercializate şi utilizate numai dacă îndeplinesc condiţiile de 
securitate şi sănătate în muncă certificate de organisme recunoscute. 

Scopul supravegherii pieţei este de a descoperi produsele neconforme 
la producători, la comercianţi şi la utilizatori, precum şi pentru luarea 

măsurilor potrivite impunerii conformităţii.

SUPRAVEGHERE
PIAŢĂ



2. DOMENIILE REGLEMENTATE

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR INDUSTRIALE

Nr.

crt.

Reglementarea

tehnică

Nr. directivei/

nr. reglementării

tehnice

Autorităţile de supraveghere a pieţei

1. Echipamente electrice de 
joasă tensiune

73/23/EEC/
Hotărârea Guvernului 

nr. 457/2003, republicată

Autoritatea Naţională pentru Protecţia 
Consumatorilor; 

MMFPS şi ITM

2. Maşini industriale 2006/42/CE -2008

HG 1029/2008, modificată şi 
completată

MMFPS şi ITM

3. Echipamente de protecţie 
individuală

89/686/EEC/
 Hotărârea Guvernului

nr. 115/2004 şi HG 809/2005

MMFPS şi ITM

4. Atmosfere potenţial 
explozive

94/9/EEC/
 Hotărârea Guvernului

nr. 752/2004 şi HG nr. 461/2006

MMFPS şi ITM

5. Explozibili pentru uz civil 93/15/EEC

Hotărârea Guvernului

nr. 207/2005

MMFPS şi ITM

6. Limitarea nivelului emisiilor 
de zgomot în mediu produs 
de echipamente destinate 

utilizării în exteriorul clădirii 

2000/14/EEC

Hotărârea Guvernului 

nr. 1756/2006, modificată şi 
completată

MMFPS şi ITM



2. DOMENIILE REGLEMENTATE

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR INDUSTRIALE

Nr.

crt.

Reglementarea

tehnică

Nr. directivei/

nr. reglementării

tehnice

Autorităţile de supraveghere a pieţei

7. Stabilirea procedurilor pentru 
aprobarea de tip a 

motoarelor destinate a fi 
montate pe maşini mobile 
nerutiere şi a motoarelor 

destinate vehiculelor pentru 
transportul rutier de 

persoane sau de marfa şi 
stabilirea măsurilor de 

limitare a emisiilor gazoase 
şi de particule poluante 

provenite de la acestea, în 

scopul protecţiei atmosferei 

97/68/EEC/
Hotărârea Guvernului 

nr. 332/2007 , modificată şi 
completată

MMFPS şi ITM

8. Stabilirea cerinţelor esenţiale 
de securitate ale articolelor 
pirotehnice şi a condiţiilor 
pentru introducerea lor pe 

piaţă 

2007/23/CE

HG 1029/2008

HG 747/2013 de modificare

MMFPS şi ITM



2. MONITORIZAREA PRODUSELOR INTRODUSE PE PIAŢĂ

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR INDUSTRIALE

1. Aplicarea corectă a marcajului CE – pe produs sau pe placa de 
timbru, pe ambalaje sau pe alte documente însoţitoare

2. Conţinutul declaraţiei de conformitate EC

3. Informaţiile care însoţesc produsul – cartea tehnică şi instrucţiunile 
de utilizare în limba română

4. Alegerea corectă a procedurilor de evaluare a conformităţii, 
corespunzător fiecărui tip de produs

5. Conţinutul documentaţiei tehnice, dacă este cazul

6. Controlul conformităţii produsului cu cerinţele esenţiale de 
securitate sau cu anumite aspecte ale cerinţelor



3. RESPONSABILITĂŢI

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR INDUSTRIALE

3.1. Importatorul:

Importatorul este persoana responsabilă pentru introducerea pe piaţă 
a produselor fabricate în afara ţării şi este persoană juridică cu 
sediul în România.

Importatorul trebuie să ofere autorităţii de supraveghere a pieţei 
informaţiile necesare referitoare la produs, în cazul în care 
producătorul nu are reprezentant autorizat în România.

Importatorul va prelua toate obligaţiile care îi revin producătorului şi 
care decurg din aplicarea reglementării în cauză care transpune o 
directivă din "Noua abordare".



3. RESPONSABILITĂŢI

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR INDUSTRIALE

3.2. Distribuitorul (Comerciantul):

Reglementările tehnice care transpun directivele din "Noua abordare" 
nu includ prevederi referitoare la distribuţie.

Distribuitorul poate fi considerat ca fiind orice persoană juridică din 
lanţul de distribuţie, care desfăşoară acţiuni ulterioare introducerii 
produsului pe piaţă.

Distribuitorul trebuie să acţioneze cu responsabilitate pentru a nu 
promova pe piaţă produse neconforme cu cerinţele esenţiale 
prevăzute de reglementările tehnice. Acesta trebuie să poată 
demonstra autorităţii de supraveghere a pieţei că are cunoştinţe 
despre legislaţia aplicabilă pentru a minimiza riscurile promovării 
pe piaţă a produselor neconforme.



4. INSPECŢII ITM BIHOR 2013

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR INDUSTRIALE

       Controale la producători, reprezentanţii lor autorizaţi, importatori şi 
distribuitori, pentru toate categoriile de produse reglementate de 

directivele din domeniul de competenţă, realizate de către inspectorul 
de muncă din cadrul ITM Bihor cu nresponsabilităţi în domeniul 

Supravegherii Pieţei.



4. INSPECŢII ITM BIHOR 2013

Luna Categoria de produs Directive aplicabile

ianuarie Motocositoare şi cositoare electrice Maşini     Motoare termice
Zgomot    Joasă tensiune

februarie Motocositoare şi cositoare electrice Maşini     Motoare termice
Zgomot    Joasă tensiune

martie Motocositoare şi cositoare electrice Maşini     Motoare termice
Zgomot    Joasă tensiune

aprilie Motoferăstraie Maşini
Motoare termice
Zgomot

mai - iunie Motoferăstraie Maşini
Motoare termice
Zgomot



4. INSPECŢII ITM BIHOR 2012

Luna Categoria de produs Directive aplicabile

iulie Echipament individual de protectie 
electroizolant

Echipament individual de protectie

august Echipament individual de protectie 
electroizolant

Echipament individual de protectie

septembrie Echipament individual de protectie 
electroizolant

Echipament individual de protectie

octombrie Echipamente în mediu exploziv ATEX

noiembrie  - decembrie Explozivi de uz civil 
Articole pirotehnice

Explozivi de uz civil 
Articole pirotehnice categoria 1; 2; 
3



5. REZULTATE AŞTEPTATE

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR INDUSTRIALE

1.Creşterea gradului de conştientizare al producatorilor privind 
necesitatea respectării legislaţiei române în care s-au transpus 
directivele europene privind libera circulaţie a mărfurilor.

2. Sensibilizarea opiniei publice asupra necesităţii respectării 
prevederilor cu privire la libera circulatie  a marfurilor.

3. Evaluarea implementării prevederilor directivelor europene privind 
libera circulaţie a mărfurilor.

4.Creşterea capacităţii inspectorilor de muncă de a evalua produsele 
ce sunt reglementate de aceste directive şi promovarea pe piaţă a 
produselor sigure.

5. Instruirea inspectorilor de munca  cu atributii de supraveghere a 
pietei in legatura cu prevederile noilor acte normative si ale 
practicilor europene in domeniul supravegherii pietei



6. INSPECŢII ITM BIHOR SEM I 2013
ianuarie Echipamente electrice  4

Maşini industriale         5 neconforme
Expozivi de uz civil     10
Articole pirotehnice     10

Eejt
Mi
EUC
Piro

februarie Echipamente electrice        10 (1 
neconform)
Maşini industriale cu motor termic   27 
Echipamente care produc zgomot     19

Eejt
Mi
Mt
Zg

martie Echipamente electrice                      13
Maşini industriale cu motor termic  41 
Echipamente care produc zgomot    13

Eejt
Mi
Mt
Zg

aprilie Echipamente electrice                      15
Maşini industriale cu motor termic  38 
Echipamente care produc zgomot    13

Eejt
Mi
Mt
Zg

mai Echipamente electrice     10 (2 neconforme)
Maşini industriale                              5
Maşini industriale cu motor termic  31 
Echipamente care produc zgomot    12

Eejt
Mi
Mt
Zg

iunie Echipamente electrice                      9
Maşini industriale                             7
Maşini industriale cu motor termic  9 
Echipamente care produc zgomot    16 
(2 neconforme)

Eejt
Mi
Mt
Zg



6. INSPECŢII ITM BIHOR SEM II 2013

iulie Echipament individual de protectie  44
Echipamente electrice                      2

august Echipament individual de protectie  24
Echipamente electrice                      1

septembrie Echipament individual de protectie 
electroizolant                                    92
Echipamente electrice                      21

octombrie Echipamente în mediu exploziv      3
Echipamente electrice     29 (4 neconforme)
Articole pirotehnice         28 (3 neconforme)

noiembrie Echipamente în mediu exploziv      5
Echipamente electrice                   26
Articole pirotehnice         20 (5 neconforme)

decembrie Articole pirotehnice     69 (8 neconforme)
Explozivi de uz civil     0
Echipamente electrice  55 (4 neconforme)
ATEX                           13
Maşini industriale           8 (8 neconforme)



7. BIBLIOGRAFIE

SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR INDUSTRIALE

GHID 
PENTRU IMPLEMENTAREA 
DIRECTIVELOR BAZATE PE 

NOUA ABORDARE ŞI 
ABORDAREA GLOBALĂ 

www. minind.ro


	SUPRAVEGHEREA PIEŢEI PRODUSELOR INDUSTRIALE 2013 de către ITM Bihor
	1. INTRODUCERE
	Slide 3
	2. DOMENIILE REGLEMENTATE
	Slide 5
	2. MONITORIZAREA PRODUSELOR INTRODUSE PE PIAŢĂ
	3. RESPONSABILITĂŢI
	Slide 8
	4. INSPECŢII ITM BIHOR 2013
	Slide 10
	4. INSPECŢII ITM BIHOR 2012
	5. REZULTATE AŞTEPTATE
	6. INSPECŢII ITM BIHOR SEM I 2013
	6. INSPECŢII ITM BIHOR SEM II 2013
	7. BIBLIOGRAFIE

