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„Campanie naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de

competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022,

coordonat de către Comisia Europeană”

Pe parcursul anului 2022, Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita va desfășura acțiuni de

control în cadrul Campaniei naţionale de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de

competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2022, coordonat de către

Comisia Europeană.

Obiectivul acestei campanii este verificarea implementării de către producători,

importatori şi distribuitori, a prevederilor actelor normative cu privire la introducerea pe piaţă,

prin care s-au transpus următoarele directive europene:

 HG nr. 409/2016 ce transpune Directiva 2014/35/UE privind echipamentele electrice de joasă

tensiune;

 Regulamentul UE 2016/425 privind echipamentele individuale de protecţie şi HG 305/2017;

 HG nr. 1029/2008 privind condiţiile introducerii pe piaţă a maşinilor ce transpune Directiva

2006/42/CE;

 HG nr. 245/2016 ce transpune Directiva 2014/34/UE privind echipamentele utilizate în

atmosfere potenţial explozive;

 HG nr. 197/2016 ce transpune Directiva 2014/28/UE privind explozivii pentru uz civil;

 HG nr. 1756/2006 ce transpune Directiva 2000/14/CE privind reducerea emisiilor de zgomot în

afara clădirilor;

 Regulamentul UE 2016/1628 privind cerinţele şi omologarea de tip pentru motoarele cu ardere

internă pentru echipamente mobile fără destinaţie rutieră şi HG nr. 467/2018;

 H.G. nr. 1102/2014 ce transpune Directiva 2013/29/CE privind articolele pirotehnice.

Odată cu aderarea la Uniunea Europeană, la 1 ianuarie 2007, având în vedere angajamentul

de realizare a integrării în structurile europene, dar şi poziţia geografică -graniţă a Uniunii

Europene, România trebuie să realizeze o monitorizare activă a produselor care circulă pe piaţa

internă sau care intră în spaţiul European.

Campania pentru verificarea implementării prevederilor actelor normative prin care s-au

transpus directivele europene menţionate urmăreşte ca, printr-o acţiune unitară a Inspecţiei

Muncii, să se conştientizeze şi să se verifice actorii implicaţi, asupra necesităţii cunoaşterii şi

respectării actelor normative prin care s-au transpus directivele europene referitoare la

introducerea pe piaţă a produselor.

Controalele vor fi atât pro-active, pe baza programului sectorial întocmit de grupul central de

coordonare a acţiunii, aprobat de Inspectorul General de Stat şi transmis Ministerului Economiei,

cât şi reactive ca urmare a sesizărilor sau notificărilor sosite din partea operatorilor economici,

ale Comisiei Europene sau altor State Membre.
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Necesitatea elaborării programului sectorial este o cerinţă a Regulamentului (CE) nr.

765/2008 al Parlamentului european si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerinţelor de

acreditare şi de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte comercializarea produselor.

Campaniile similare, desfăşurate în cursul anilor 2018, 2019, 2020 şi 2021 au avut ca rezultate

creşterea numărului de produse controlate şi introduse în baza de date a Inspecţiei Muncii precum

şi scăderea numărului de produse neconforme intrate pe piaţa românească.

Astfel, dinamica procentului de produse neconforme raportat la numărul total de produse

controlate arată un procentaj redus de produse neconforme în ultimii 4 ani, după cum urmează:

2,7% în 2018, 2,3% în 2019, 2,7% în 2020 şi 2,3% în 2021.

Pentru buna desfăşurare a acţiunilor de control prevăzute în programul sectorial se vor folosi

instrumente de verificare, tip check-list care au ca scop identificarea neconformităților .

Prin desfășurarea acestei acțiuni se urmărește:

 Creşterea gradului de conştientizare al producătorilor, importatorilor şi distribuitorilor privind

necesitatea respectării legislaţiei naţionale şi europene privind libera circulaţie a produselor.

 Creşterea capacităţii inspectorilor de muncă de a evalua produsele ce sunt reglementate de

aceste acte normative sectoriale în vederea promovării pe piaţă a produselor sigure.

 Evaluarea implementării prevederilor actelor normative sectoriale privind libera circulaţie a

mărfurilor.

 Introducerea bunelor practici europene în activitatea naţională de supraveghere a pieţei pe

domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii.
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