
 
 SUPRAVEGHERE  PIAŢĂ 
 
 Activitatea se adresează fabricanţilor, importatorilor, distribuitorilor şi 
utilizatorilor de produse reglementate, care  introduc produse pentru prima dată pe 
piaţa din România. 
 
Domeniile reglementate ce revin în sarcina Inspecţiei Muncii sunt : 

1. Echipamente de joasă tensiune 
2. Echipamente individuale de protecţie 
3. Echipamente tehnice, maşini 
4. Echipamente tehnice destinate să funcţioneze in mediu potenţial exploziv 
5.  Echipamente tehnice destinate utilizării în exteriorul clădirilor, cu limitarea 
nivelului emisiilor de zgomot în mediu.  
 
Legislaţia română în acest domeniu a transpus integral Directivele Europene 
respective. 
 
Breviar legislaţie : 
I.    Legea nr.608/2001 (cu modificările ulterioare)  -  privind evaluarea 
conformităţii produselor. 
1. Hotărârea nr.891/2004 - privind stabilirea unor măsuri de supraveghere a 

pieţei produselor din domeniile reglementate, prevăzute în legea nr.608/2001. 
 
II. Echipamente de joasă tensiune 
1. Hotărârea nr. 457/2003 
2. Hotărârea nr.1514/2003 
3. Ordinul minstrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei  nr.384 din 22 iunie 

 2004 privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române care adoptă 
standardele europene armonizate pentru asigurarea securităţii utilizatorilor de 
echipamente electrice de joasă tensiune. 

4.  Ordinul minstrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 354 din 28 iunie 
2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea 
laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie 
care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor individuale de protecţie. 

5.  Ordinul minstrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 485 din 21 
septembrie 2004,  pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează 
evaluarea conformităţii echipamentelor individuale de protecţie. 

 
III. Echipamente individuale de protecţie 
1. Hotărârea nr.115/2004 - privind stabilirea cerinţelor esenţiale de securitate a 

echipamentelor individuale de protecţie şi a condiţiilor pentru introducerea lor 
pe piaţă. 

2. Hotărârea nr.809/2005 pentru modificarea Hotărârea nr.115/2004 
3. Ordinul minstrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.241/2004 privind 

aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene 
armonizate referitoare la echipamente individuale de protecţie. 



4. Ordinul minstrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei 556/2005 pentru 
modificarea şi completarea Ordinului 241/2004  

5.  Ordinul minstrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 485/2004 pentru 
aprobarea Listei organismelor recunoscute care efectuează evaluarea 
conformitatii echipamentelor individuale de protecţie. 
6. Ordinul minstrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.354 / 2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea 
laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de inspecţie 
care realizează evaluarea conformitatii echipamentelor individuale de protecţie. 
 
IV. Echipamente tehnice, maşini industriale 
1. Hotărîre nr.119/2004 - privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe 

piaţă a maşinilor industriale. 
2.  Ordinul minstrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 242 din 26 mai 
2004 privind aprobarea Listei standardelor române care adoptă standardele 
europene armonizate referitoare la maşini industriale. 
3. Ordinul minstrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr. 492 din 23 
septembrie 2004 pentru aprobarea Listei organismelor recunoscute care 
efectuează evaluarea conformităţii maşinilor industriale. 
 
V. Echipamente tehnice destinate să lucreze în atmosfere potenţial 

explozive 
 
1. Hotărîre nr.752/2004 - privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe 

piaţă a echipamentelor şi sistemelor protectoare destinate utilizării în 
atmosfere potenţial explozive. 

2. Ordinul minstrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.476/2004 privind 
aprobarea Listei standardelor române care adoptă standarde europene 
armonizate referitoare la echipamente şi sisteme protectoare destinate utilizării 
în atmosfere potenţial explozive. 

3. Ordinul minstrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei nr.477/2004 pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind recunoaşterea şi desemnarea 
laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare şi de 
inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor şi sistemelor 
protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. 

4. Norme metodologice din 14 septembrie 2004 privind recunoaşterea şi 
desemnarea laboratoarelor de încercări, precum şi a organismelor de certificare 
şi de inspecţie care realizează evaluarea conformităţii echipamentelor şi 
sistemelor protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive. 

 
VI. Echipamente tehnice destinate utilizării în exteriorul clădirilor, cu 

limitarea nivelului emisiilor de zgomot în mediu. 
 
1. Hotărârea nr.539/2004 - privind limitarea nivelului emisiilor de zgomot în 

mediu produs de echipamente destinate utilizării în exteriorul clădirilor. 
 
 
 



 

NOŢIUNI ŞI DEFINIŢII UTILE 
 
Ce este certificarea conformităţii? 
Acţiunea unei terţe părţi care dovedeşte  existenţa încrederii adecvate că un 
produs,  identificat corespunzător, este conform cu un anumit standard sau cu un 
alt document normativ. 
 
Ce reprezintă supravegherea pieţii ? 
Ansamblul măsurilor, resurselor şi structurilor  instituţionalizate adecvate, prin 
care autorităţile competente asigură şi garantează, în mod imparţial, că sunt 
îndeplinite reglementările tehnice aplicabile, indiferent de originea produselor  
introduse pe piaţă şi cu respectarea principiului liberei concurenţe. 
 
 Ce este cerinţa esenţială de securitate ? 
Cerinţa esenţială de securitate este cerinţa care are în vedere, în special, protecţia 
sănătăţii, securitatea utilizatorilor, protecţia proprietăţii, protectia mediului. 
 
 Ce este certificatul de conformitate ? 
Este un document emis de un organism de certificare,  pe baza regulilor unui 
sistem de certificare şi care  indică existenţa încrederii adecvate că un  produs, 
identificat corespunzător, este conform  cu un standard sau cu un alt document 
normativ . 
 
Ce este Declaraţia de conformitate ? 
 Este procedura prin care un  producător sau un reprezentant autorizat al acestuia 
 dă o asigurare scrisă că un produs  este conform condiţiilor specificate.  
 Acest document este emis numai de către producător sau de către reprezentantul 
autorizat al acestuia. 
 
Introducerea pe piaţă a unui produs 
Este actiunea de a face disponibil, pentru prima dată,  contra cost sau gratuit, un 
produs  din domeniul reglementat, în vederea distribuirii  şi/sau utilizării. 
 
Ce este marcajul de conformitate ? 
Este simbolul care se aplică de către producător sau  de către reprezentantul  
autorizat al acestuia,  înainte de introducerea pe piaţă şi/sau de utilizare, pe un 
produs, pe ambalajul acestuia şi/sau pe  documentele  însoţitoare şi are 
semnificaţia conformităţii produsului cu toate cerinţele aplicabile,  prevăzute în 
reglementările tehnice  . 

 CE – marcaj european de conformitate 
 

CS – marcaj naţional de conformitate  
 
Standard european armonizat este : 
standard european adoptat sub incidenţa unui  mandat al Comisiei Europene şi 
care transformă  cerinţele esenţiale de securitate  în specificaţii tehnice pentru 
produsele  din domeniul reglementat. 



 
Responsablităţile producătorului sunt : 
Înainte de introducerea pe piaţă, producătorul are obligaţia să asigure: 

• Proiectarea şi realizarea produselor respectând cerinţele esenţiale; 
• Întocmirea şi detinerea dosarului tehnic; 
• Aplicarea procedurilor de evaluare a conformităţii; 
• Întocmirea declaraţiei de conformitate, deţinerea rapoartelor 

 de încercare, a certificatelor sau altor documente care atestă conformitatea; 
• Aplicarea marcajului de conformitate.  

 
Responsablităţile importatorului , a distribuitorului şi a utilizatorului 
 sunt : 
În cazul în care nici producatorul, nici  reprezantantul său autorizat nu are 
sediul în România, deţinerea documentelor care  atestă conformitatea şi 
prezentarea acestor  documente, la cererea autorităţilor responsabile  cu 
supravegherea pieţei revine importatorului . 
Acesta trebuie să deţină şi să pună la dispoziţia distribuitorilor sau a 
utilizatorilor următoarele documente : 

- declaraţia de conformitate emisă de către producător ; 
- traducerea declaraţiei de conformitate daca aceasta este redactată într-o 

limbă străină ; 
- marcajul CE sau CS 
- cartea tehnică sau instrucţiuni de utilizare , redactate în limba română. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


