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I.T.M Sibiu efectuează verificări ale respectării legislaţiei naţionale şi europene
privind introducerea pe piaţă a produselor
Ca membră a Uniunii Europene, România trebuie să realizeze o monitorizare activă a
produselor care circulă pe piaţa internă sau care intră în spaţiul european.
În cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Sibiu se află în desfăşurare Campania
naţională de supraveghere a pieţei produselor industriale din domeniul de
competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2019,
coordonat de către Comisia Europeană.
Obiectivul campaniei îl reprezintă verificarea implementării de către producători,
importatori şi distribuitori, a prevederilor actelor normative cu privire la
introducerea pe piaţă a produselor precum şi creşterea gradului de conştientizare al
acestora privind necesitatea respectării legislaţiei naţionale şi europene privind
libera circulaţie a produselor.
Produsele care fac obiectul actualelor controale şi a căror punere la dispoziţie şi
introducere pe piaţă sunt verificate, sunt: echipamentele electrice de joasă
tensiune, maşini, echipamente şi sisteme de protecţie destinate utilizării în
atmosfere potenţial explozive, explozivi de uz civil, echipamente destinate utilizării
în exteriorul clădirilor, echipamente mobile fără destinaţie rutieră cu motoare cu
ardere internă, articole pirotehnice.
În acest sens, I.T.M Sibiu efectuează controale care sunt atât pro-active, pe baza
programului sectorial aprobat de Inspectorul General de Stat, cât şi reactive, ca
urmare a sesizărilor sau notificărilor sosite din partea operatorilor economici, ale
Comisiei Europene sau a altor state membre.
De la data de 01 ianuarie şi până la data de 31 iulie 2019, inspectorii de muncă din
cadrul I.T.M. Sibiu au efectuat un număr de 17 controale şi au identificat 160 de
produse noi introduse pe piaţă.
În urma controalelor întreprinse la distribuitori, s-a dispus o sancţiune
contravenţională sub formă de avertisment şi o sancţiune complementară de
interzicere a comercializării pentru un produs neconform.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecţia datelor), informaţiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt
confidenţiale. Acestea sunt destinate exclusiv persoanei/persoanelor menţionate ca destinatar/destinatari şi altor persoane autorizate să-l
primească. Dacă aţi primit acest document în mod eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului
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În perioada menţionată, pe raza judeţului Sibiu, nu au fost identificate produse cu
Certificate de examinare CE de tip falsificate ori expirate.
Campania este în curs de desfăşurare şi se va încheia la data de 31.01.2020.

Inspector Şef
Furtună Remus
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