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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

INFORMARE I CON TIENTIZARE

privind activit ile de supraveghere a pie ei

Supravegherea pie ei este definit  prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 drept
activit ile desf urate i m surile luate de autorit ile publice pentru a se asigura c
produsele sunt conforme cu cerin ele aplicabile i c  nu pun în pericol s tatea,
siguran a sau alte aspecte referitoare la protec ia intereselor publice. Aceste cerin e
aplicabile sunt cuprinse în legisla ia de armonizare a Uniunii, care stabile te normele
privind comercializarea produselor.

Activit ile de supraveghere a pie ei pot fi efectuate în mod proactiv,  la ini iativa
autorit ii  de supraveghere a pie ei, sau reactiv, în urma accidentelor, a reclama iilor
sau a altor informa ii care necesit  investiga ii.

Sarcina autorit ii de supraveghere a pie ei este de a verifica dac  un produs este în
conformitate cu cerin ele legisla iei aplicabile.

Pentru a putea efectua o evaluare cuprinz toare a conformit ii, autoritatea de
supraveghere a pie ei ar trebui s  dispun  de informa ii detaliate cu privire la produs,
care sunt disponibile în declara ia de conformitate UE/declara ia de performan i,
dac  este necesar, în documenta ia tehnic .

O alt  surs  important  de informa ii o constituie instruc iunile de utilizare i, pentru
anumite produse (de exemplu, produsele pentru construc ii), informa iile privind
substan ele periculoase. De regul , acestea trebuie s  înso easc  produsul i ar trebui s
fie disponibile pentru utilizatori.

Evaluarea conformit ii cu cerin ele formale const , în mod normal, în evaluarea dac :

marcajul de conformitate CE a fost aplicat pe produs i/sau pe ambalajul acestuia i
este în conformitate cu cerin ele legale;

declara ia de conformitate UE sau declara ia de performan  este disponibil i
redactat  corect;

documenta ia tehnic  este disponibil i complet ;
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instruc iunile de utilizare i/sau instalare sunt disponibile i u or de în eles în limba
utilizatorului.
Marcajul  de  conformitate  CE  este  un  marcaj  prin  care  produc torul  indic  faptul  c
produsul este în conformitate cu cerin ele aplicabile stabilite în legisla ia de armonizare
a Uniunii care prevede aplicarea sa pe produs.
Evaluarea conformit ii este procesul prin care se evalueaz  dac  s-a demonstrat
îndeplinirea  cerin elor specificate pentru un produs, un proces, un serviciu, un sistem,
o persoan  sau un organism.
Organism de evaluare a conformit ii este un organism care efectueaz  activit i de
evaluare a conformit ii, inclusiv etalonare, încercare, certificare i inspec ie.
Punerea la dispozi ie pe pia  reprezint  furnizarea unui produs pentru distribu ie,
consum sau utilizare pe pia a Uniunii în cursul unei activit i comerciale, în schimbul
unei pl i sau gratuit.
Distribuitor este orice persoan  fizic  sau juridic  din lan ul de distribu ie, alta decât
produc torul sau importatorul, care pune la dispozi ie pe pia  un produs.
Introducere pe pia  reprezint  punerea la dispozi ie pentru prima dat  a unui produs
pe pia a Uniunii.
În cazul în care autoritatea de supraveghere a pie ei constat  c  un produs nu respect
legisla ia de armonizare a UE, aceasta ia m surile corespunz toare pentru a se asigura
conformitatea produsului sau, dac  este necesar, pentru a interzice introducerea
acestuia pe pia .
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