
Proiectele activităților coordonate privind siguranța 
produselor (CASP) permit tuturor autorităților de 
supraveghere a pieței (MSA) din țările Uniunii Europene 
(UE)/Spațiului Economic European (SEE) să coopereze 
pentru a consolida siguranța produselor introduse pe 
piața unică europeană.

În fiecare an, CASP constă din diferite activități, 
grupate ca activități specifice produselor (PSA) 
și activități orizontale (AO). În CASP 2021, a fost 
introdus un nou tip de activitate, activitatea hibridă, 
care permite utilizarea rezultatelor testelor pentru 
construirea și aprofundarea cunoștințelor orizontale.

Obiective:
•	 asigurarea	siguranței	pieței	unice	prin	punerea	
la	dispoziția	autorităților	de	supraveghere	a	
pieței	a	instrumentelor	necesare	pentru	

	 a	testa	în	comun	produsele	introduse	pe	piață,	
pentru	a	determina	riscurile	acestora	și	pentru	
a	defini	poziții	și	proceduri	comune

•	 facilitarea	discuțiilor	și	stabilirea	unui	
schimb	semnificativ	de	idei	pentru	a	dezvolta	
abordări,	metodologii,	instrumente	practice	

	 și	orientări	comune		
•	 contribuirea	la	creșterea	gradului	de	
conștientizare	a	siguranței	produselor	
în	rândul	operatorilor	economici	și	al	
consumatorilor	printr-o	strategie	de	
comunicare	activă	cu	privire	la	activitățile	

	 și	rezultatele	lor
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La proiectul CASP 2021, 
au participat în total 38 
de autorități din 19 state 
membre din UE/SEE
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Activitățile	orizontale	
le-au	permis	autorităților	de	
supraveghere	a	pieței	să	discute	
despre	provocările	asociate	
diferitor	subiecte	de	interes	
comun	pentru	supravegherea	
pieței,	să	facă	schimb	de	opinii	
și	bune	practici	și	să	pregătească	
soluții	viabile	pentru	provocări	
frecvente.	Orientările,	manualele	
și	ghidurile	elaborate	în	cadrul	
acestor	activități	urmăresc	
creșterea	eficienței	operațiunilor	
de	supraveghere	a	pieței	
ale	tuturor	autorităților	de	
supraveghere	a	pieței
din	UE/SEE	și	sunt,	de	asemenea,	
distribuite	celor	care	nu	au	
participat	la	activități.

Notificări	Safety	Gate	făcute	pe	baza	
rezultatelor	testului	CASP	2021
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Trimise 

În așteptare

Nivelul de risc al 
eșantioanelor	care	nu	au	
îndeplinit	cel	puțin	o	cerință

• Document de orientare privind supravegherea pieței online
• Lista magazinelor online pentru instrumentul de accesare cu crawlere 
 de supraveghere electronică
• Proces la nivel înalt pentru colectarea magazinelor online pentru 
 a fi introduse în instrumentul de accesare cu crawlere

• Document de orientare privind provocările legate de evaluarea riscurilor 
 și instrumentele pentru a le depăși
• Document de orientare privind gestionarea riscurilor identificate

• Document de orientare
• Prezentarea generală a activităților desfășurate de autoritățile 
 de supraveghere a pieței în timpul crizei COVID-19
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Mai	multe	informații	despre


