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Rezumat executiv

Descriere generală
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.

Obiectivul proiectului CASP este de a asigura o piață unică 
sigură, echipând MSA-urile cu instrumentele necesare 
pentru a testa în comun produsele introduse pe piață, a 
determina riscurile acestora și a elabora poziții și proceduri 
comune. În plus, CASP urmărește să faciliteze purtarea 
unor discuții și să stabilească un schimb pertinent de idei 
pentru elaborarea unor abordări, metodologii, instrumente 
practice și orientări comune. Totodată, CASP contribuie la 
o mai mare conștientizare privind siguranța produselor în 
rândul operatorilor economici (OE) și al consumatorilor prin 
intermediul unei strategii de comunicare activă cu privire la 
activitățile și rezultatele CASP.

Descrierea ASP, AO și a 
activității hibride
Proiectele CASP aduc MSA-urile să colaboreze în funcție 
de prioritățile lor. În fiecare an, CASP constă din diferite 
activități, grupate ca activități specifice produselor (ASP) și 
activități orizontale (AO). Sarcinile îndeplinite de MSA-uri în 
aceste două tipuri de activități variază considerabil. CASP 
2021 constă din cinci ASP, trei AO și o activitate hibridă.

Pentru ASP, MSA-urile testează în comun, în laboratoare 
acreditate, diferite tipuri de produse introduse pe piața 
unică, determină riscurile pe care le pot prezenta și stabilesc 
poziții și proceduri comune. În cadrul AO, CASP urmărește 
să faciliteze purtarea unor discuții și schimbul de cunoștințe 
pentru a dezvolta metodologii comune, instrumente practice 
și orientări pentru a armoniza și mai mult abordările 
comune. În CASP 2021, a fost introdus un nou tip de 
activitate, activitatea hibridă, care permite utilizarea 
rezultatelor testelor pentru construirea și aprofundarea 
cunoștințelor orizontale.

Prezentare generală a CASP 2021 și a activităților sale

 
ASP ACTIVITATE HIBRIDĂ AO

1. Jucării din magazine online 
din afara UE 

2. Jucării electrice 
3. Balansoare și leagăne pentru 

bebeluși 
4. Țigări electronice și lichide 
5. Echipament individual de 

protecție (EIP)

1. Supravegherea pieței online 
(SPO)

2. Evaluarea și gestionarea 
riscurilor (RAM)

3. Pregătirea pentru situațiile 
de criză și gestionarea 
acestora

1. Produse contrafăcute 
periculoase
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Concluzii, recomandări și 
raportare.  
Discuție despre lecțiilor 
învățate și concluziile și 
recomandările finale

Comunicare externă

2

2

3

34

4

5

6

57

Figura 1 - Prezentare generală a activităților CASP 2021

Colectarea și analiza 
datelor. 
Sondaje, interviuri și 
cercetări documentare 
pentru a identifica nevoile, 
lacunele și provocările 
legate de supravegherea 
pieței

Validarea planului comun 
de testare și eșantionare

Testarea și livrarea 
rapoartelor de testare

Luarea de măsuri corective 
în cazul produselor testate

Campanie de comunicare 
ASP

Evaluarea riscurilor

Selectarea laboratorului de 
testare

Colectarea si transportul 
eșantioanelor la 

laboratorul de testare

Reuniuni de lansare.
Discuție despre obiectivele 
și materialele specifice ale 
activităților

Reuniuni intermediare.
Prezentarea și discutarea 
diferitelor documente de 
orientare

Activități specifice 
produselor

Activitate 
hibridă

Activități 
orizontale

1 1
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Principalele rezultate și concluzii 
ale CASP 2021

Combinând cele cinci ASP-uri din CASP 2021, MSA-urile 
participante au colectat în total 627 de eșantioane, aplicând o 
metodologie de eșantionare armonizată, definită pentru fiecare 
categorie de produs. Eșantionarea a fost realizată pe baza unei 
preselecții de către fiecare dintre MSA-uri, în conformitate cu 
particularitățile fiecărei piețe. 

Pentru fiecare ASP, eșantioanele au fost testate într-un singur 
laborator acreditat, folosind un plan de testare comun.

Rezultatele testelor tuturor activităților din cadrul CASP 2021 
sunt bazate pe testarea produselor specifice eșantionate de 
către MSA-uri experimentate. De obicei, MSA-urile obține 
eșantioanele urmând o abordare bazată pe risc. Având în vedere 
că nu toate autoritățile UE/SEE participă la orice activitate, 
rezultatele finale nu oferă o imagine solidă din punct de vedere 
statistic a pieței unice europene. Măsurile corective luate în 
cazul eșantioanelor testate se concentrează pe eliminarea 
produselor care prezintă un risc pentru sănătatea și siguranța 
consumatorilor. 

Graficul de mai jos ilustrează rezultatele generale ale testelor 
pentru fiecare ASP. 

MSA-urile au efectuat evaluări ale riscurilor (ER) pentru fiecare 
eșantion neconform, cu scopul de a identifica și a cuantifica 
riscurile pentru consumatori, determinând inclusiv gravitatea 
unei potențiale vătămări pe care ar putea-o suferi utilizatorul și 
probabilitatea producerii unor asemenea vătămări.  Exercițiile 
comune de evaluare a riscurilor sunt o parte esențială a 
activității în timpul reuniunilor, permițând MSA-urilor să 
elaboreze abordări comune și să discute cazuri dificile. MSA-
urile au avut și posibilitatea de a raporta și de a face schimb de 
opinii cu privire la măsurile corective luate.

Figura 4 - Nivelul de risc al eșantioanelor care nu au înde-
plinit cel puțin o cerință (N=449)
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Figura 3 – Rezultatele generale ale testelor
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Țigări electronice și lichide

Echipament individual de protecție

Aspecte esențiale și rezultate principale ale ASP
Figura 2 - Numărul total de eșantioane testate (N=627)
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Măsuri corective luate Total

PSA 1 PSA 2 PSA 3 PSA 4 PSA 5

Tabel 1 - Rezumatul măsurilor corective luate per ASP

Rechemarea produsului de la utilizatorii finali

Retragerea produsului de pe piață

Interzicerea vânzării produsului

Distrugerea produsului

Sistarea vânzărilor

Eliminarea listării produsului de către piața online/magazinul 
online

Interzicerea temporară a furnizării produsului

Import respins la frontieră

Sancțiuni împotriva OE

Solicitare trimisă către OE pentru schimbarea/îmbunătățirea produsului

Operatorului economic i s-a solicitat să marcheze produsul cu 
avertismente corespunzătoare

Avertizarea consumatorilor cu privire la riscuri

Informarea MSA responsabilă

Altele

Figura 5 - Notificări Safety Gate făcute pe baza rezultatelor testului CASP 2021

PSA 1 - Jucării din magazine online din afara UE

PSA 2 - Jucării electrice

PSA 3 - Balansoare și leagăne pentru bebeluși

PSA 4 - Țigări electronice și lichide

PSA 5 - Echipament individual de protecție
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AO le-au permis MSA-urilor 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 MSA-
urilor din UE/SEE și sunt, de asemenea, distribuite celor care nu au 
participat la activități. Tabelul de mai jos sintetizează principalele 
realizări ale AO din cadrul CASP 2021.

Prima activitate hibridă coordonată privind produsele 
contrafăcute periculoase a adus multe provocări și lecții 
învățate. Documentul de orientare pentru MSA-uri a fost 
elaborat pe parcursul activității și conține provocările 
identificate, abordările sugerate în ceea ce le privește, precum 
și lecțiile învățate în legătură cu produselor contrafăcute 
(în special căștile pentru bicicliști și pentru utilizatorii de 
skateboard și patine cu rotile, în conformitate cu domeniul de 
aplicare al activității).

Au fost trimise la testare cinci tipuri de căști contrafăcute1.  
Rezultatele testelor arată că toate eșantioanele nu au îndeplinit 
cel puțin una dintre cerințele standardului relevant privind 
parametrii cheie de siguranță ai căștilor. MSA-urile au efectuat 
evaluarea riscurilor pentru fiecare eșantion care nu a îndeplinit 
cerințele definite, pentru a identifica și cuantifica riscurile 
pentru consumatori. S-a constatat că trei eșantioane prezintă 
un risc grav pentru consumatori, iar unele MSA-uri au solicitat 
eliminarea produsului de către piața online / magazinele online.

 
AO REALIZĂRI

SPO 
 
 
 

RAM 
 

Pregătirea pentru situațiile de criză 
și gestionarea acestora 

• Document de orientare SPO 

• 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 instrumen-

tele pentru a le depăși 

• Document de orientare privind gestionarea riscurilor identificate

• Document de orientare 

• Prezentarea generală a activităților desfășurate de MSA-uri în timpul crizei COVID-19 

Aspecte esențiale și rezultate principale ale AO

Aspecte esențiale și rezultate principale ale 
activității hibride

1 Din cauza provocărilor cu care se confruntă MSA-urile în timpul procesului de eșantionare, doar câteva eșantioane au putut fi colectate pentru testare. Printre altele, aceste 
provocări au fost legate de sezonalitate, de acțiunile de tip „mystery shopping” și procesul de livrare a eșantioanelor.
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Recomandări
Următoarele recomandări au la bază rezultatele discuțiile purtate 
între MSA-uri pe parcursul proiectului și rezultatele generale ale 
activităților. Versiunea completă a acestor recomandări poate 
fi găsită la sfârșitul acestui raport, iar recomandările specifice 
fiecărei activități sunt disponibile în rapoartele de activitate 
dedicate.

Pentru consumatori 
• Monitorizarea Safety Gate. Sistemul Safety Gate 

trebuie monitorizat în mod regulat, deoarece conține 
informații relevante privind produsele cu probleme de 
siguranță, care au fost rechemate și interzise. 

• Avertismente, marcaje și instrucțiuni. Acordați o 
atenție deosebită avertismentelor și marcajelor care 
însoțesc produsele. 

• Cumpărați produse de la canale de vânzare cu 
amănuntul de încredere. Cumpărați produsele de la 
comercianți cu amănuntul de încredere, care vă pot ajuta 
să rezolvați orice situație sau problemă de siguranță 
legată de produsul achiziționat. 

Pentru autoritățile europene și 
naționale
• Monitorizați permanent sectoarele relevante. 

Rezultatele din campaniile de testare desfășurate în 
toate ASP-urile din cadrul proiectului CASP 2021 au 
arătat că anumite sectoare trebuie menținute sub 
supraveghere de către MSA-uri. 

• Cooperarea dintre MSA-uri și autoritățile vamale. 
MSA-urile trebuie să coopereze îndeaproape cu 
autoritățile vamale, pentru a preveni intrarea produselor 
nesigure pe piața UE.

• Implicați-vă în dezvoltarea și îmbunătățirea 
standardelor. MSA-urile și Comisia Europeană trebuie 
să colaboreze cu comitetele relevante din organizațiile 
europene de standardizare și cu alte părți interesate 
implicate în activitatea de reglementare, pentru a 
contribui la dezvoltarea sau îmbunătățirea standardelor. 

Pentru operatorii economici 
• Fiți conștienți de obligațiile care vă revin în 

temeiul legislației aplicabile. Operatorii economici 
sunt responsabili pentru siguranța produselor pe care le 
introduc pe piața unică europeană. Înainte de a introduce 
orice produs pe piață, cunoașteți toate cerințele legale 
aplicabile. 

• Avertismente, marcaje și instrucțiuni. Acordați 
o atenție deosebită avertismentelor, marcajelor și 
instrucțiunilor care însoțesc orice produs, deoarece 
oferă informații esențiale despre produs și utilizarea în 
siguranță a acestuia. 

• Raportați incidentele autorității competente. 
Când un produs prezintă un risc pentru siguranță, OE 
au obligația legală de a informa imediat autoritatea 
națională competentă a statului membru în care produsul 
a fost pus la dispoziție.

• Rechemări. Comunicați în mod clar consumatorilor 
modul în care vor primi informații privind posibilele 
acțiuni de rechemare. 
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Descriere generală
CASP 2021 reprezintă a treia ediție a proiectelor anuale CASP. 
Proiectul CASP 2021 constă din trei tipuri de activități:

-  campanie de testare a produselor, numită activități specifice 
produselor (ASP), care se concentrează pe testarea unor 
eșantioane din categoriile de produse identificate prin 
adoptarea unor criterii de testare și eșantionare comune;

-  forumuri de partajare a cunoștințelor și de discuții 
pentru elaborarea și perfecționarea abordărilor comune 
și a metodologiilor existente pentru diferite aspecte ale 
supravegherii pieței, numite activități orizontale (AO);

-  o activitate hibridă, constând în împărtășirea cunoștințelor 
și discuții orizontale despre provocările prezentate de 
produsele contrafăcute suspectate a fi periculoase, 
precum și eșantionarea și testarea unei selecții de produse 
contrafăcute cu potențiale probleme de siguranță pentru 
consumatori.

Înainte de lansarea proiectului CASP 2021, Direcția Generală 
Justiție și Consumatori a Comisiei Europene (DG JUST) a 
coordonat un exercițiu de stabilire a priorităților pentru a 
obține din partea statelor membre (SM) puncte de vedere 
privind selecția produselor și a domeniilor care să fie incluse în 
activitățile coordonate. MSA-urile au selectat următoarele cinci 
PSA, trei AO și o activitate hibridă pentru proiectul CASP 2021:

1. Proiectul CASP 2021 
1.1 Descrierea CASP 2021 și a activităților sale 

ASP

Jucării din magazine online din afara UE

Jucării electrice

Balansoare și leagăne pentru bebeluși

Țigări electronice și lichide

Echipament individual de protecție

ACTIVITATE HIBRIDĂ

Produse contrafăcute periculoase

AO

Supravegherea pieței online
Evaluarea și gestionarea riscurilor
Pregătirea pentru situațiile de criză și 
gestionarea acestora

Figura 6 - Calendarul activităților din cadrul proiectului CASP 2021

ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug. sep. oct. nov. dec. ian. feb. mar. apr. mai iun. iul. aug.

2021 2022

Eveniment de 
deschidere

Eveniment de 
închidere

Reuniuni 
de lansare

Prima reuniune 
intermediară

A doua reuniune 
intermediară AO și 

hibridă

A treia reuniune 
intermediară

Reuniuni de 
laborator

Reuniuni 
finale

Început

Început

Început

Testare

Testare/implementare

Implementare

Raportare

Raportare

Raportare

Comunicare

Comunicare

Comunicare

Activități specifice produselor

Activitate hibridă

Activități orizontale
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1.2 MSA-uri participante
La proiectul CASP 2021, au participat în total 38 de autorități din 19 de 
state membre din UE/SEE.

ȚARA MSA/AUTORITATEA VAMALĂ 

Austria 

 

 

 

 

Belgia 

 

 

 

 

 

Bulgaria 

Cehia 

Cipru 

Croația

Danemarca

Finlanda 

 

Franța 

 

Germania 

 

 

 

 

Irlanda

Islanda 

Letonia 

Lituania 

Luxemburg

Malta

Norvegia

Portugalia

Suedia 

Ministerul Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Asistenței și 

Protecției Consumatorilor      

Agenția austriacă pentru sănătate și siguranță alimentară 

Ministerul Federal al Afacerilor Sociale, Sănătății, Sănătății și    

Protecției Consumatorului, Unitatea III/A/2 - Siguranța produselor

Autoritatea vamală Austria

Serviciul Public Federal de Sănătate, Siguranța Lanțului Alimentar 

și Mediu - Inspectoratul Federal de Mediu

Serviciul Public Federal Economie - Direcția Generală Calitate și 

Siguranță

Serviciul Public Federal Economie, Direcția Generală   

Inspecție Economică - Unitatea de combatere a contrafacerii

Serviciul Public Federal Finanțe - Autoritatea vamală

Agenția de Stat pentru Supravegherea Metrologică și Tehnică 

Comisia pentru protecția consumatorilor

Autoritatea cehă de inspecție a comerțului

Ministerul Industriei și Comerțului

Serviciul de protecție a consumatorilor

Departamentul de inspecție a muncii

Inspectoratul de Stat

Autoritatea daneză pentru tehnologia siguranței

Agenția finlandeză pentru siguranță și produse chimice 

Autoritatea națională de supraveghere pentru bunăstare și 

sănătate

Direcția Generală Concurență,     

Interesele Consumatorilor și Prevenirea Fraudelor

Direcția Generală a Vămilor și Accizelor

Guvernul Districtual Düsseldorf

Guvernul Bavariei Superioare - Inspectoratul Comercial

Consiliul Regional Tübingen. Dept.11 // Supravegherea pieței 

Guvernul districtual din Münster

Supravegherea comerțului din statul Bremen

Guvernul Franconiei Centrale - Oficiul de inspecție comercială

Comisia pentru concurență și protecția consumatorilor

Autoritatea pentru locuințe și construcții

Autoritatea Islandeză pentru Venituri și Vămi - Skatturinn

Centrul pentru protecția drepturilor consumatorilor

Serviciul de stat al veniturilor din Letonia - Consiliul Vamal

Autoritatea de stat pentru protecția drepturilor consumatorilor

Serviciul vamal al Republicii Lituania

Departamentul de Supraveghere a Pieței

Autoritatea pentru concurență și protecția consumatorilor din Malta

Direcția norvegiană pentru protecție civilă

Direcția Generală Consumatorilor

Agenția suedeză pentru produse chimice

Consiliul național suedez pentru siguranța electrică
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2. Activități specifice produselor 
2.1 Jucării din magazine online din afara UE

Criterii de testare
În planul de testare, au fost incluse mai multe clauze 
din următoarele două standarde și cerințele stabilite în 
Regulamentul REACH: 

• Standardul european (EN) 71-1:2014+A1:2018 Siguranța 
jucăriilor – Partea 1: Proprietăți mecanice și fizice; 

• EN71-3:2019 Siguranța jucăriilor – Partea 3: Migrarea 
anumitor elemente 

• Regulamentul (CE) 1907/2006 – REACH (pentru cadmiu, ftalați 
și hidrocarburi aromatice policiclice).

Rezultatele testelor
MSA-urile au comandat inițial 99 de eșantioane. Cu toate 
acestea, șapte eșantioane au fost în afara domeniului de 
aplicare, având în vedere că au fost clasificate în cele din 
urmă ca scaune plutitoare2. Rezultatele testelor pentru aceste 
eșantioane nu sunt prezentate în această secțiune. 

53 de produse au făcut obiectul notificărilor Safety Gate, iar 
notificările pentru alte trei produse sunt în așteptare.

Activitatea s-a axat pe jucării din plastic și jucării cu piese din plastic pentru copii de peste si sub 36 de 
luni. Jucăriile au fost obținute exclusiv online de la vânzători online din afara UE.

Doar 15 din cele 92 de jucării (16%) testate de laborator au 
îndeplinit cerințele standardelor incluse în planul de testare. 
Celelalte 77 de eșantioane (84%) nu au îndeplinit cel puțin una 
dintre cerințe.

Testele mecanice au scos la iveală un număr mai mare de 
eșantioane care nu au îndeplinit cerințele (84%) comparativ cu 
testele chimice (21%) Principala problemă chimică identificată 
a fost legată de ftalați. În total, 20% din eșantioane (18) nu au 
îndeplinit cerințele privind ftalații. 

Niciun eșantion (cu excepția unuia) nu a îndeplinit cerințele 
cu privire la avertismente, marcaje și instrucțiuni în urma 
verificărilor realizate de MSA-uri. În total, 61% din eșantioane nu 
aveau marcaj CE sau marcajul CE era incorect.

Măsurile luate
Pe baza rezultatelor testelor, MSA-urile au efectuat evaluări ale 
riscurilor și au decis ce măsuri corective trebuie luate, așa cum 
este ilustrat în imaginile de mai jos.

Figura 7 -  Rezultatele totale ale 
testelor (N=92)

Conforme 
cerințelor

Neconforme 
cerințelor

84%

16%

Figura 8 - Rezultatele evaluărilor riscurilor și măsurile luate pentru eșantioanele testate în cadrul 
acestei ASP

Nivelul de risc al eșantioanelor care nu au 
îndeplinit cerințele (N=91)

Grav Ridicat Mediu Scăzut Niciun 
risc

Nu au fost 
raportate

Măsuri luate pentru eșantioanele care nu 
au îndeplinit cerințele (N=91)

2 Aceste produse au fost comercializate și concepute astfel încât să încât să fie ușor de confundat cu jucăriile. Însă aceste produse, deși etichetate incorect și, prin urmare, 
comercializate ca jucării, se încadrează în definiția scaunelor plutitoare indicată în documentul de orientare nr. 7 al Comisiei referitor la aplicarea Directivei privind siguranța 
jucăriilor – Jucării utilizate în și pe apă (DocsRoom - Comisia Europeană (europa.eu)). Erau „inele de baie care au un scaun integrat cu două găuri pentru ca picioarele unui copil să 
atârne liber în apă”. Prin urmare, aceste produse nu sunt reglementate de Directiva privind siguranța jucăriilor, ci de Directiva privind siguranța generală a produselor ca dispozitive 
de învățare.
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2.2 Jucării electrice

Criterii de testare
În planul de testare au fost incluse următoarele:

• o selecție de clauze din EN62115:2005+A12:2015 – Jucării 
electrice;

• clauza 5.1 privind părțile mici din EN71-1:2014+A1:2018 – 
Siguranța jucăriilor – Proprietăți mecanice și fizice;

• Directiva privind restricțiile de utilizare a unor substanțe 
periculoase (2011/65/UE) (RoHS2) pentru conținutul de plumb 
și cadmiu;

• Regulamentul (CE) 1907/2006 – REACH (pentru conținutul de 
ftalați din plasticul moale).

Rezultatele testelor
Un total de 97 din cele 130 (75%) de eșantioane testate de 
laborator au îndeplinit cerințele definite în planul final de testare, 
după cum este indicat în graficul de mai jos. Celelalte 33 de 
eșantioane (25%) nu au îndeplinit cel puțin una dintre cerințe.

Dintre eșantioanele testate în conformitate cu RoHS2, 43% nu au 
îndeplinit cerințele relevante. Prezența excesivă a substanțelor 

Activitatea s-a concentrat pe jucării care au cel puțin o funcție dependentă de electricitate și, mai precis, 
pe următoarele patru categorii de produse: jucării electrice cu baterii tip monedă/alte tipuri de baterii, 
jucării electrice cu rotile, jucării electrice cu lasere/alte lumini, jucării cu telecomandă.

periculoase de plumb și cadmiu reprezintă un risc pentru mediu 
atunci când jucăria electrică este reciclată.

În ceea ce privește testele de siguranță electrică și mecanică, 
numărul defecțiunilor a fost limitat, deși au fost identificate unele 
pericole privind accesul facil la bateriile tip monedă, ledurile și 
jucăriile care pot fi folosite de copil în timp ce sunt conectate la 
priza.

Categoria de jucării cu telecomandă a prezentat cel mai mare 
număr de eșantioane care nu au îndeplinit cel puțin una dintre 
cerințele relevante (36%), urmată de jucăriile electrice cu baterii 
de tip „pastilă”/alte baterii (33%).

În total, 52% din eșantioane nu au îndeplinit cel puțin una din 
cerințele cu privire la avertismente, marcaje și instrucțiuni în 
urma verificărilor realizate de MSA-uri. 

Măsurile luate
Pe baza rezultatelor testelor, MSA-urile au efectuat evaluări ale 
riscurilor și au decis ce măsuri corective trebuie luate, așa cum 
este ilustrat în imaginile de mai jos.

Figura 9 - Rezultatele generale ale 
testului (N=130)
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Neconforme 
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Figura 10 - Rezultatele evaluărilor riscurilor și măsurile luate pentru eșantioanele testate în cadrul 
acestei ASP

Nivelul de risc al eșantioanelor care nu au 
îndeplinit cerințele (N=83)

Măsuri luate pentru eșantioanele care nu 
au îndeplinit cerințele (N=83)

în urma acțiunilor declanșate de campania comună de testare, 
22 de produse au făcut obiectul unor notificări Safety Gate, iar o 
notificare pentru un încă un produs este în curs.
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2.3 Balansoare și leagăne pentru bebeluși

Criterii de testare
O selecție de clauze din următoarele două standarde EN au fost 
incluse în planurile de testare:

• EN 12790:2009 – Articole de puericultură – balansoare; 

• EN 16232:2013+A 1:2018 – Articole de puericultură – 
leagăne pentru bebeluși.

Atât testele chimice, cât și cele mecanice au fost efectuate de 
laborator. 

Rezultatele testelor
Un total de 54 din cele 105 (51%) de eșantioane testate de 
laborator au îndeplinit cerințele definite în planul final de testare, 
după cum este indicat în graficul de mai jos. Celelalte 51 de 
eșantioane (49%) nu au îndeplinit cel puțin una dintre cerințe.

Testele mecanice au evidențiat un număr mult mai mare de 
neconformități (48%) decât testele chimice (2%). Categoria 
de produse de tip leagăn pentru bebeluși a avut o rată de 
neconformitate mult mai mare (68%) decât balansoarele (38%). 

Activitatea s-a concentrat pe două categorii de produse: balansoare și leagăne pentru bebeluși

În ceea ce privește balansoarele, cea mai mare rată de eșec 
(16%) a fost legată de clauza 5.10 privind unghiul și înălțimea 
scaunului, prezentând riscul de afectare a coloanei vertebrale, 
urmată de clauza 5.16 privind alunecarea (10%), prezentând risc 
de cădere, provocând răni unui sugar. 

În ceea ce privește leagănele pentru bebeluși, cea mai mare 
rată de neconformitate (49%) a fost legată de clauza 8.4 privind 
pericolele asociate căderii unui copil, urmată de clauza 8.4.1 
privind unghiurile (46%) și 8.4.2 privind sistemele de siguranță 
(8%). Există îngrijorarea că un copil poate aluneca din leagăn și 
poate suferi o vătămare (vânătăi și/sau fracturi). Două leagăne 
pentru bebeluși nu au îndeplinit cerințele testelor chimice.

În total, 49% din eșantioane nu au îndeplinit cerințele cu privire 
la avertismente, marcaje și instrucțiuni în urma verificărilor 
realizate de MSA-uri.

Măsurile luate
Pe baza rezultatelor testelor, MSA-urile au efectuat evaluări ale 
riscurilor și au decis ce măsuri corective trebuie luate, așa cum 
este ilustrat în imaginile de mai jos.

Conforme 
cerințelor

Neconforme 
cerințelor

51%49%

30

20

10

0
6

Grav Ridicat Mediu Scăzut Niciun 
risc

5 5
9

19

8

27

Figura 11 - Rezultatele totale ale 
testelor (N=105)

Figura 12 - Rezultatele evaluărilor riscurilor și măsurile luate pentru eșantioanele testate în cadrul 
acestei ASP

Nivelul de risc al eșantioanelor care nu au 
îndeplinit cerințele (N=73)

Măsuri luate pentru eșantioanele care nu 
au îndeplinit cerințele (N=73)

În urma acțiunilor declanșate de campania comună de testare, 
nouă produse au făcut obiectul notificărilor Safety Gate, iar 
notificările pentru alte cinci produse sunt în așteptare.
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2.4 Țigări electronice și lichide

Criterii de testare
Planul de testare pentru această activitate s-a bazat pe 
cerințele standardelor ISO 20714:2019, CEN/TS 17287:2019 
și ISO 13127:2012, precum și pe criteriile stabilite în testele 
suplimentare. Planul a inclus evaluări pentru a verifica:

• compoziția chimică a e-lichidului, inclusiv conținutul de 
nicotină;

• funcționalitatea și siguranța funcțională a țigărilor electronice;

• rezistența la manipularea de către copii și rezistența 
la scurgeri (în special în timpul reîncărcării) a țigărilor 
electronice;

• constituenții aerosolilor utilizați.

Rezultatele testelor
Un total de 137 din cele 169 (81%) de eșantioane testate de 
laborator au îndeplinit toate cerințele definite în planul final de 
testare, după cum este indicat în graficul de mai jos. Celelalte 
32 de eșantioane (19%) nu au îndeplinit cel puțin una dintre 
cerințe. Un număr mult mai mare de eșantioane de dispozitive 
de țigări electronice nu au îndeplinit cerințele relevante (60%) în 
comparație cu e-lichidele (8%).

Activitatea s-a axat pe dispozitivele de țigări electronice (țigări electronice de unică folosință, dispozitive 
reîncărcabile pentru țigări electronice de diferite dimensiuni) și e-lichide cu și fără nicotină.

Principalele probleme în cazul dispozitivelor de țigări electronice 
au fost legate de sistemul de ambalare rezistent la manipularea 
de către copii, care pot fi închise la loc, al dispozitivelor, 
rezistența acestora la rupere și sistemele utilizate pentru 
protecția împotriva scurgerilor din rezervoarele de lichid. Mai 
multe produse nu au îndeplinit cerințe multiple privind păstrarea 
e-lichidului.

În cazul e-lichidelor, din cele 132 de eșantioane testate, 
majoritatea eșantioanelor care nu au îndeplinit cerințele (7 din 
10) prezentau probleme legate de prezența diacetilului, un aditiv 
alimentar utilizat pentru a oferi o aromă de unt. Două eșantioane 
de e-lichid care nu au îndeplinit cerințele au avut probleme 
legate de prezența aldehidelor, care sunt considerate toxice de 
obicei și ar putea afecta utilizatorii.

Mai mult de jumătate dintre produsele evaluate (54%) nu au 
avut avertismente, marcaje și instrucțiuni ori erau incorecte.

Măsurile luate
Pe baza rezultatelor testelor, MSA-urile au efectuat evaluări ale 
riscurilor și au decis ce măsuri corective trebuie luate, așa cum 
este ilustrat în imaginile de mai jos.

Figura 13 - Rezultatele totale ale 
testelor (N=169)
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cerințelor

Neconforme 
cerințelor
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Figura 14 - Rezultatele evaluărilor riscurilor și măsurile luate pentru eșantioanele testate în cadrul 
acestei ASP

Nivelul de risc al eșantioanelor care nu au 
îndeplinit cerințele (N=90)

Măsuri luate pentru eșantioanele care nu 
au îndeplinit cerințele (N=90)

80

60

40

20

0

19

Grav Mediu Scăzut Niciun 
risc

1 13
19

66

În urma acțiunilor declanșate de campania de testare comună, 
12 produse au făcut obiectul notificărilor Safety Gate.
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2.5 Echipament individual de protecție

Criterii de testare
O selecție de clauze din următoarele standarde EN au fost 
incluse în planurile de testare: 

• EN1078:2012+A1:2021 – Căști pentru bicicliști cu pedale și 
pentru utilizatorii de skateboard și patine cu rotile și teste 
laterale/rotaționale;

• EN1080:2013 – Căști de protecție în caz de impact pentru 
copii mici și teste laterale/rotaționale;

• EN13356:2001 – Accesorii de vizibilitate pentru uz 
neprofesional - Metode și cerințe de testare și teste pentru 
leduri (luminanța și culoarea luminii ledului);

• EN1150:1999 – Îmbrăcăminte de vizibilitate pentru utilizare 
neprofesională.

Rezultatele testelor
Un total de 91 din cele 131 (69%) de eșantioane testate de 
laborator au îndeplinit toate cerințele definite în planul final de 
testare, după cum este indicat în graficul de mai jos. Celelalte 40 

Activitatea s-a axat pe patru categorii de produse:
1. căști pentru bicicliști și pentru utilizatorii de skateboarduri sau role (atât pentru adulți, cât și pentru copii);
2. căști pentru copii pentru activități recreative in medii care au dovedit riscuri de rănire a capului în 
combinație cu riscul de strangulare;
3. accesorii de vizibilitate pentru utilizare neprofesională, cu și fără leduri;
4. îmbrăcăminte de vizibilitate pentru utilizare neprofesională.

de eșantioane (31%) nu au îndeplinit cel puțin una dintre cerințe.

Categoria de produse cu cele mai multe eșantioane care nu au 
îndeplinit cel puțin una dintre cerințe a fost îmbrăcămintea de 
vizibilitate (61%), urmată de accesoriile de vizibilitate (32%) și 
căștile pentru bicicliști și utilizatori de skateboarduri sau role 
(23%). Ambele dintre cele două eșantioane de căști pentru 
copii pentru activități recreative in medii care au dovedit riscuri 
de rănire a capului în combinație cu riscul de strangulare au 
îndeplinit toate cerințele impuse de standard. Toate cele 14 
accesorii de vizibilitate cu leduri care au fost testate au îndeplinit 
cerințele relevante.

În total, 85% din eșantioane nu au îndeplinit cerințele cu privire 
la avertismente, marcaje și instrucțiuni în urma verificărilor 
realizate de MSA-uri.

Măsurile luate
Pe baza rezultatelor testelor, MSA-urile au efectuat evaluări ale 
riscurilor și au decis ce măsuri corective trebuie luate, așa cum 
este ilustrat în imaginile de mai jos.
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Figura 15 - Rezultatele totale ale 
testelor (N=131)

Figura 16 - Rezultatele evaluărilor riscurilor și măsurile luate pentru eșantioanele testate în cadrul 
acestei ASP

Nivelul de risc al eșantioanelor care nu au 
îndeplinit cerințele (N=112)

Măsuri luate pentru eșantioanele care nu 
au îndeplinit cerințele (N=112)

În urma acțiunilor declanșate de campania comună de testare, 
trei produse au făcut obiectul notificărilor Safety Gate, iar 
notificările pentru alte cinci produse sunt în așteptare. 
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3. Activitate hibridă 
3.1 Testarea produselor contrafăcute periculoase
Domeniul de aplicare
 Activitatea a vizat eșantionarea și testarea unei selecții de 
produse contrafăcute confirmate care prezintă potențiale 
probleme de siguranță. Selecția categoriei de produse care 
urmează să fie testată a fost convenită la începutul activității, 
luând în considerare diferitele preocupări ale participanților.  Unul 
dintre obiective a fost acela de a eșantiona căști contrafăcute 
pentru bicicliști și pentru utilizatorii de skateboarduri sau 
role pentru a putea compara rezultatele testelor cu rezultatele 
activității axate pe căști autentice pentru ciclism, skateboarding 
și patinaj pe role (CASP 2021 – PSA5) care se desfășura în 
același timp.

Criterii de testare
Căștile contrafăcute pentru bicicliști și pentru utilizatorii de 
skateboarduri sau patine cu rotile au fost testate conform 
EN1078:2012+A1:2021 (capacitatea de absorbție a șocurilor, 
rezistența, eficacitatea, teste laterale/de rotație).

Testarea produselor contrafăcute eșantionate a fost efectuată în 
conformitate cu aceleași criterii, în același laborator care a fost 
selectat pentru a testa căștile obținute pentru ASP 5.  

Rezultatele testelor
În ciuda dimensiunii mici a eșantionului, rezultatele testelor arată 
o rată de neconformitate de 100%. Fiecare cască contrafăcută 
nu a îndeplinit dispoziții semnificative în materie de siguranță 
din EN 2012 + EN1078:2022+A1:2021 – adesea mai mult 
de o clauză de performanță în materie de siguranță. Conform 
concluziilor expertului tehnic și MSA-urilor, căștile contrafăcute 
reprezintă un risc real pentru siguranța consumatorilor în situații 
de trafic cu risc ridicat.

Măsurile luate
Pe baza rezultatelor testelor, MSA-urile au efectuat evaluări ale 
riscurilor și au decis ce măsuri corective trebuie luate, așa cum 
este ilustrat în imaginile de mai jos.
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Figura 17 - Rezultatele totale ale 
testelor (N=5)

Figura 18 - Rezultatele evaluărilor riscurilor și măsurile luate pentru eșantioanele testate în cadrul 
acestei activități

Nivelul de risc al eșantioanelor care nu au 
îndeplinit cerințele (N=5)

Măsuri luate pentru eșantioanele care nu 
au îndeplinit cerințele (N=5)

În urma acțiunilor declanșate de campania de testare comună, 
1 produs au făcut obiectul notificărilor Safety Gate.

Neconforme 
cerințelor

100%

Nu au fost 
raportate
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3.2 Aspecte orizontale ale produselor 
 contrafăcute periculoase
În cadrul activității, MSA-urile au identificat principalele 
provocări cu care se confruntă MSA-urile în legătură cu 
produsele contrafăcute suspectate periculoase și au dezvoltat 
abordări pentru a le rezolva. Printre aceste provocări se 
numără: identificarea mărfurilor contrafăcute, selectarea 
produsului potrivit, stabilirea de parteneriate și desfășurarea de 
activități de tip „mystery shopping”.

Figura 19 - Prezentare generală a provocărilor MSA-urilor în legătură cu mărfurile contrafăcute suspectate a fi periculoase

IDENTIFICAREA 
MĂRFURILOR 

CONTRAFĂCUTE

ALEGEREA 
PRODUSULUI 

POTRIVIT

STABILIREA DE 
PARTENERIATE

„MYSTERY SHOPPING”

În plus, întrucât a fost prima dată când un proiect CASP a 
desfășurat o activitate europeană comună privind siguranța 
mărfurilor recunoscute ca fiind contrafăcute, au fost multe 
lecții învățate, care au fost încorporate într-un proces optim 
pentru o acțiune europeană comună privind mărfurile 
contrafăcute nesigure. Rezultatele activității includ o hartă a 
procesului, definirea pașilor principali ai procesului, a rolurilor și 
responsabilităților și consiliere pentru MSA-urile care doresc să 
conducă acțiuni comune în viitor.
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4. Activități orizontale 
4.1 Supravegherea pieței online

Context
Creșterea rapidă a comerțului electronic din ultimii ani și 
pandemia COVID-19, care a accelerat această dezvoltare, au dus 
la o creștere semnificativă a vânzărilor online de bunuri ilegale. 
Acest lucru prezintă riscuri de siguranță pentru consumatori 
și creează noi provocări pentru MSA-uri. Autoritățile trebuie 
să își adapteze strategiile tradiționale de supraveghere a 
pieței la era digitală, astfel încât să asigure protecția continuă 
a consumatorilor. Obiectivul activității a fost stabilirea unei 
abordări comune, obținând astfel o mai bună aliniere și o mai 
mare coerență la nivel european.

Obiective
Continuând activitatea deja desfășurată în activitățile anterioare 
de supraveghere a pieței online (SPO), cei doi piloni principali din 
2021 au fost o și mai mare îmbunătățire a operațiunilor SPO ale 
MSA-urilor și învățarea utilizării noului instrument de accesare cu 
crawlere pentru supraveghere electronică al Comisiei Europene. 
Următoarele obiective principale s-au concentrat asupra 
următoarelor aspecte: 

Obiectivul activității a fost integrarea supravegherii pieței online în activitatea zilnică a MSA-urilor și 
furnizarea de orientări și instrumente care să permită o monitorizare eficientă și astfel să protejeze 
consumatorii de produsele periculoase vândute online. 

• promovarea utilizării instrumentului de supraveghere 
electronică al Comisiei Europene;

• crearea unui ghid pas cu pas privind supravegherea pieței 
online;

• îmbunătățirea colaborării transfrontaliere între MSA-urile din 
UE și din afara UE;

• abordarea fenomenului de drop-shipping (preluarea de 
comenzi fără a avea produsele pe stoc) și a provocărilor 
asociate acestuia.

Procesele
Activitățile orizontale SPO au oferit o platformă pentru ca MSA-
urile să se concentreze pe supravegherea pieței online. În urma 
unui clasament al provocărilor în timpul întâlnirii de lansare, s-a 
decis să se pună accentul pe primele trei aspecte evidențiate 
ca fiind cele mai importante pentru a îmbunătăți eficacitatea 
operațiunilor de supraveghere a pieței online (cum se realizează 
activitățile SPO, colaborarea transfrontalieră și „drop-shipping”). 
Prin utilizarea platformei Wiki, prin colectarea de feedback între 
reuniuni și prin brainstorming în timpul acestora, MSA-urile au 
dezvoltat împreună instrumente și strategii pentru a aborda 
provocările identificate.  

 

DOCUMENT DE ORIENTARE ATELIER PRIVIND INSTRUMENTUL 
WEBCRAWLER E-SURVEILLANCE

PROCES LA NIVEL ÎNALT PENTRU 
CREAREA UNEI LISTE CU MAGAZINE 
ONLINE

Este împărțit în trei părți (cum se 
efectuează supravegherea pieței 
online, „drop-shipping” și colaborarea 
transfrontalieră) și conține instrumentele 
și liniile directoare dezvoltate în comun de 
MSA-urile participante:
• o hartă a procesului la nivel înalt 

privind modul de efectuare a 
inspecțiilor online;

• un kit MSA cu privire la „drop-shipping”, 
care conține sfaturi despre cum trebuie 
tratați comercianții care folosesc 
modelul „drop-shipping”;

• un mecanism de cooperare și 
comunicare pentru a depăși limitările 
asupra competențelor individuale 
de punere în aplicare impuse de 
frontierele naționale.

MSA-urile au participat la un atelier 
privind noul instrument de supraveghere 
electronică al Comisiei Europene și au 
fost instruite cu privire la modul de 
utilizare eficientă a acestuia. pentru a 
identifica produsele periculoase vândute 
online.

A fost dezvoltat un proces pentru a 
asigura faptul că cele mai relevante 
magazine online din fiecare stat 
membru sunt menționate și incluse în 
instrumentul de supraveghere electronică 
al Comisiei Europene.

Activitățile orizontale de supraveghere a pieței online în cadrul CASP 2021 au avut trei rezultate principale. 

Realizări
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4.2 Evaluarea și gestionarea riscurilor

Context
În conformitate cu Directiva privind siguranța generală a 
produselor (2001/95/CE), un produs trebuie să fie sigur atunci 
când este utilizat în condiții previzibile rezonabile pe întreaga 
durată de viață a produsului. Prin urmare, atunci când se 
evaluează dacă un produs prezintă un risc, evaluarea ar trebui să 
se bazeze pe principiile armonizate și reproductibile de evaluare 
a riscurilor prevăzute în Decizia (UE) 2019/417 (Orientările 
RAPEX). Pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, 
MSA-urile iau măsuri corective de gestionare a riscului pe 
baza rezultatelor testelor și a evaluării riscurilor. O evaluare 
meticuloasă a riscurilor este esențială pentru adoptarea celor 
mai adecvate și eficiente măsuri corective în vederea atenuării 
riscului de vătămare și pentru a proteja consumatorii.  

Obiective
Pe baza activităților CASP anterioare, activitatea orizontală 
de evaluare și gestionare a riscurilor a căutat să armonizeze 
evaluarea riscurilor și gestionarea riscurilor pentru produsele de 
consum nealimentare. Printre obiectivele specifice ale activității 
se numără următoarele: 

• cartografierea riscurilor și a domeniilor care sunt dificil de 
evaluat și gestionat pentru MSA; 

• partajarea de strategii și instrumente pentru a depăși aceste 
provocări printr-o serie de ateliere de rezolvare a cazurilor; 

Activitatea orizontală de evaluare și gestionare a riscurilor în cadrul CASP 2021 s-a concentrat pe o 
și mai bună armonizare și pe creșterea coerenței în evaluarea riscurilor și gestionarea riscurilor pentru 
produsele de consum nealimentare în MSA-urile din UE/SEE, prin schimbul de opinii și bune practici.    

• elaborarea unor documente de orientare privind efectuarea 
evaluării și gestionării riscurilor, care oferă consiliere cu 
privire la identificarea scenariilor de prejudiciu, estimarea 
probabilităților de risc și luarea de decizii privind măsurile 
corective adecvate.  

Proces 
Activitățile orizontale de evaluare și gestionare a riscurilor au 
oferit un forum important pentru MSA-urile participante pentru 
a discuta provocările și a face schimb de cunoștințe privind 
evaluarea și gestionarea riscurilor. MSA-urile, împreună cu 
expertul, au rezolvat o serie de studii de caz privind evaluarea 
riscurilor și gestionarea riscurilor, care au fost alese pentru a 
demonstra grupurile care sunt în pericol și prezintă provocări, pe 
care le identificaseră MSA-urile în timpul reuniunii de lansare. 
Pe baza feedback-ului de la MSA-uri și a discuțiilor din timpul 
atelierelor de rezolvare a cazurilor, au fost elaborate linii 
directoare pentru a sprijini MSA-urile cu instrumente și strategii 
care pot fi utilizate pentru a depăși provocările comune în 
evaluarea riscurilor și gestionarea riscurilor în cazul produselor 
periculoase. 

 

ATELIERE DE SOLUȚIONARE A 
CAZURILOR 

DOCUMENT DE ORIENTARE PRIVIND 
EVALUAREA RISCURILOR 

DOCUMENT DE ORIENTARE PRIVIND 
GESTIONAREA RISCURILOR 

În timpul a două ateliere de soluționare 
a cazurilor, MSA-urile au discutat atât 
despre provocările legate de evaluarea 
riscurilor, cât și despre gestionarea 
riscurilor pe baza unei selecții de studii 
de caz.  

Un document de orientare privind 
provocările comune ale evaluării 
riscurilor, precum și instrumentele și 
strategiile pentru a le depăși a fost 
elaborat pentru a oferi MSA-urilor 
îndrumări cu privire la modul de a 
dezvolta scenarii de vătămare, de a 
estima probabilitățile și de a determina 
rezultatele riscurilor.  

A fost elaborat un al doilea document de 
orientare privind gestionarea riscurilor, 
care a furnizat MSA-urilor instrumente 
și strategii pentru a depăși provocările 
legate de gestionarea riscurilor și pentru 
a contribui la luarea deciziilor privind 
măsurile corective.    

Pentru a oferi îndrumări suplimentare pentru MSA-uri și pentru a spori coerența 
evaluării riscurilor și a acțiunilor de gestionare a riscurilor, acțiunea orizontală de 
evaluare și gestionare a riscurilor a fost organizată în jurul a trei rezultate principale: 

Realizări
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4.3 Pregătirea pentru 
 situațiile de criză și gestionarea acestora  

Context
Ținând cont de provocările cu care s-au confruntat MSA-urile 
în timpul pandemiei de COVID-19, pregătirea pentru criză, 
răspunsul în timp util la situații excepționale și de criză precum 
și gestionarea acestora au fost considerate elemente cheie 
pentru menținerea siguranței pieței unice a UE. A avea un 
plan de criză (care să includă o strategie de comunicare și un 
plan de continuitate a afacerii) a fost identificat drept element 
esențial pentru o mai bună pregătire pentru o criză și o mai bună 
gestionare a acesteia. Cu toate acestea, trebuie să fie adaptat 
fiecărei organizații. Prin urmare, obiectivul activității a fost de 
a dezvolta o abordare care să poată fi personalizată de fiecare 
MSA în funcție de nevoile și valorile sale specifice.

Obiective
Obiectivele acestei activități au fost următoarele: 

• împărtășirea abordărilor și a celor mai bune practici adoptate 
de MSA-uri în timpul pandemiei de COVID-19;

• schimbul de opinii și experiențe cu privire la modul de 
abordare a provocărilor apărute în situații de criză;

• dezvoltarea unei strategii comune privind modul de pregătire 
și gestionarea cu succes a viitoarelor situații de criză..

Activitatea orizontală de pregătire pentru situațiile de criză și gestionarea acestora CASP 2021 s-a 
concentrat pe identificarea principalelor elemente pe care MSA trebuie să le aibă în vedere pentru a 
menține siguranța pieței unice a UE în situații excepționale și de criză. 

Procesele
Activitățile orizontale privind pregătirea pentru situațiile de criză 
și gestionarea acestora au oferit un forum important pentru 
MSA-urile participante pentru a discuta provocările și a face 
schimb de cunoștințe privind evaluarea și gestionarea riscurilor. 
Fiecare MSA a fost intervievată inițial de expertul tehnic și de 
echipa de proiect, pentru a colecta informații despre experiențele 
lor individuale despre cum a gestionat crizele anterioare și 
cum s-ar pregăti pentru cele viitoare. Pe baza feedback-ului de 
la MSA-uri și a discuțiilor din timpul reuniunilor de activitate, 
au fost elaborate linii directoare pentru a sprijini MSA-urile cu 
instrumente și strategii care pot fi utilizate de fiecare dintre ele 
pentru a-și dezvolta propriile planuri pentru pregătirea pentru 
situațiile de criză și gestionarea acestora. În plus, în timpul 
reuniunilor de activitate, MSA-urile participante au formulat 
în comun o listă de recomandări și bune practici care pot fi 
valoroase pentru toate MSA-urile când se pregătesc pentru 
situațiile de criză viitoare și le gestionează eficient.

DOCUMENT DE ORIENTARE ACTIVITĂȚILE MSA ÎN TIMPUL COVID-19.

Documentul ilustrează abordarea dezvoltată cu MSA-
urile participante cu privire la modul de pregătire mai 
bună pentru o criză și gestionarea acesteia când apare. 
Documentul de orientare conține o listă de sfaturi și cele 
mai bune practici pe care MSA-urile trebuie să le ia în 
considerare când își elaborează propriile planuri de criză. În 
plus, include o secțiune despre modul de gestionare a unei 
crize paneuropene, ce instrumente sunt disponibile pentru 
MSA-uri pentru comunicarea și cooperarea la nivelul UE și 
recomandări privind modul în care se poate îmbunătăți și 
mai mult acest proces. Abordarea a fost demonstrată prin 
studii de caz realizate de MSA-uri care au avut experiențe 
anterioare în gestionarea crizelor.

Obiectivul acestui document au fost de a rezuma principalele 
provocări cu care s-au confruntat MSA-urile și abordările 
privind pregătirea pentru situațiile de criză și gestionarea 
acestora în timpul pandemiei de COVID-19. Raportul 
include lecțiile învățate de MSA-uri și cele mai bune practici 
colectate.

Realizări
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5.1 Principalele rezultate

5.2 Concluzii generale și lecții învățate

Un total de 38 de autorități din 19 state membre UE/SEE și-au 
combinat eforturile de supraveghere a pieței, pentru a consolida 
siguranța produselor introduse pe piața europeană și:

•  au obținut eșantioane din 627 de produse din cinci categorii 
diferite și cinci căști contrafăcute de pe piețele lor și le-au trimis 
spre testare în laboratoare acreditate din UE;

•  au analizat rezultatele testelor, au evaluat în comun riscurile 
relevate de teste și au decis ce măsuri corective trebuie luate 
pentru produsele neconforme care s-au dovedit a prezenta 
riscuri pentru consumatori;

•  au transmis 99 de notificări către Safety Gate;

•  au elaborat în comun cinci documente de orientare și trei 
rapoarte care abordează principalele subiecte orizontale 
referitoare la supravegherea pieței.

Perspectivele dobândite prin activitățile CASP 2021 privind 
testarea produselor și subiectele legate de supravegherea pieței 
sunt valoroase nu numai pentru MSA-uri, ci sunt și direct relevante 
pentru consumatori și operatorii economici.

Acest raport a trecut în revistă toate activitățile și rezultatele 
CASP 2021. Rapoartele de activitate separate conțin informații 
detaliate suplimentare. În plus, a fost produs un set cuprinzător de 
instrumente de comunicare în toate limbile UE, plus norvegiană și 
islandeză. Toate materialele și rapoartele publice sunt disponibile 
pe site-ul CASP dedicat (https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/
pages/casp).

5. Concluzii 

Activități specifice produsului
Exercițiul de stabilire a priorităților efectuat înaintea lansării 
proiectului a reușit să identifice categoriile de produse care necesită 
atenție suplimentară sub formă de monitorizare a pieței europene. 
Un total de 233 din 627 de produse testate nu au îndeplinit cel puțin 
una dintre cerințele identificate în planul de testare. Dintre acestea, 
89 de produse au fost evaluate ca prezentând riscuri grave, 31 ca 
având riscuri ridicate, 25 ca având un grad mediu de risc, iar 123 
ca fiind cu risc scăzut. MSA-urile au luat măsurile necesare pe baza 
evaluării riscurilor efectuate, iar un total de 99 de produse au fost 
supuse notificărilor în Safety Gate, astfel încât informațiile relevante 
să poată fi distribuite altor MSA-uri, consumatori și operatori 
economici3. Cinci produse contrafăcute au fost testate și considerate 
periculoase. 

Activități hibride și orizontale
Activitățile orizontale au reușit să dezvolte instrumente și linii 
directoare specifice pentru MSA-uri ca urmare a schimburilor de idei, 
experiențe și bune practici.

urmare a schimburilor de idei, experiențe și bune practici.

• Prima activitate coordonată privind produsele contrafăcute 
periculoase a adus multe provocări și lecții învățate. Printre 
aceste provocări s-au numărat identificarea mărfurilor 
contrafăcute, selectarea produsului potrivit și definirea 
posibilităților de cooperare între actorii relevanți, cum ar fi 
diferitele autorități și deținătorii de drepturi implicați. Printre 
lecțiile învățate se numără faptul că MSA-urile care participă la 
o acțiune europeană coordonată privind mărfurile contrafăcute 
potențial periculoase trebuie să fie competente, de la eșantionare 
până la transmiterea notificărilor în Safety Gate. Lecțiile învățate 
au fost încorporate într-un proces optim pentru activități 
europene coordonate privind mărfurile contrafăcute periculoase, 
care face parte dintr-un document de orientare elaborat pentru 
MSA-uri.

• Supravegherea pieței online este o parte fundamentală a 
activităților de supraveghere a pieței ale MSA-urilor și necesită 
adaptarea la provocările emergente, pentru a asigura eficacitatea 

operațiunilor MSA-urilor și, prin urmare, siguranța produselor 
introduse pe piața unică europeană. Prin intermediul activităților 
orizontale de supraveghere a pieței online, MSA-urile au putut să 
identifice și să discute despre trei provocări asociate (și anume 
cum să efectueze supravegherea pieței online, „drop-shipping” și 
colaborarea transfrontalieră), să stabilească o colecție de bune 
practici existente și să dezvolte în comun un set de instrumente 
pentru a aborda eficient provocările. În plus, MSA-urilor li 
s-a prezentat instrumentul de accesare cu crawlere pentru 
supraveghere electronică al Comisiei Europene și îl pot folosi 
pentru a facilita și automatiza sarcinile, precum și pentru a-și 
îmbunătăți și mai mult operațiunile globale de supraveghere a 
pieței online.     

• Evaluarea riguroasă a riscurilor este esențială pentru a lua 
măsurile cele mai adecvate și eficiente pentru a proteja 
sănătatea și siguranța consumatorilor. Activitățile orizontale de 
evaluare și gestionare a riscurilor au oferit un forum important 
pentru MSA-urile participante pentru a discuta provocările și cele 
mai bune practici legate de evaluarea riscurilor și gestionarea 
riscurilor. Documentele de orientare conțin scenarii de vătămare 
și probabilități de risc pentru un set de studii de caz discutate în 
timpul activității și oferă instrumente și strategii pentru realizarea 
unei evaluări riguroase a riscurilor și dezvoltarea unor acțiuni 
adecvate și eficiente de gestionare a riscurilor. Combinarea 
orientărilor și a studiilor de caz din viața reală a permis MSA-
urilor să aplice în practică conceptele și instrumentele nou 
dobândite pentru a ajuta la evaluarea și gestionarea riscurilor 
similare în viitor.

• Pregătirea pentru incidente care pot afecta continuitatea afacerii 
și pot duce la o criză este esențială pentru reducerea la minimum 
a daunelor și perturbărilor asociate și readucerea unei organizații 
la activitățile sale obișnuite de afaceri în cel mai scurt timp 
posibil. Una dintre lecțiile învățate în activitatea de gestionare 
a crizelor a fost importanța dezvoltării unui plan de criză (care 
include o strategie de comunicare și un plan de implicare a 
părților interesate) în timpul fazei de pregătire, pentru a putea 
reacționa rapid la un incident și a gestiona eficient o potențială 
criză. 

3 Rezultatele raportate sunt bazate pe informațiile disponibile la 31 martie 2021 (inclusiv). Categoria „Nu au fost raportate” se referă la cazurile în care încă măsurile nu au fost 
determinate încă.
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Lecție generală învățată
Lecțiile învățate din proiect sunt rezumate mai jos:

• Selectarea laboratoarelor de testare. Cartografierea 
timpurie a laboratoarelor de testare eligibile a permis 
Contractantului să colecteze informații inițiale despre 
acreditarea acestora, taxele pe care le percep și capacitățile 
lor logistice în ceea ce privește satisfacerea cerințelor 
campaniilor de testare CASP. MSA-urile au putut selecta (prin 
vot) laboratoarele de testare pentru ASP pe baza informațiilor 
colectate și prezentate de Contractant.

• Exerciții comune de evaluare a riscurilor. Efectuarea 
exercițiilor de evaluare a riscurilor asupra produselor 
eșantionate în cadrul ASP și a activității hibride a oferit 
oportunități practice unice de a armoniza practicile utilizate de 
diferitele MSA-uri responsabile cu desfășurarea activităților 
de supraveghere a pieței pentru produse care nu au îndeplinit 
cerințele de testare.

• Combinația potrivită de interacțiuni digitale și offline. 
Din cauza COVID-19, acțiunea CASP 2021 a trebuit organizată 
în totalitate prin mijloace digitale. Folosind instrumente 
digitale precum Wiki, Zoom, Mural și Slido, MSA-urile au 
putut să elaboreze împreună documentele proiectului, să 
interacționeze regulat și să ia decizii cu privire la diferite 
aspecte privind activitățile. Mai mulți reprezentanți de la 
fiecare MSA au putut participa la reuniunile de proiect și 
au putut face schimb de opinii cu privire la problemele 
importante legate de siguranța produselor. Cu toate acestea, 
ori de câte ori este posibil, întâlnirile fizice sunt recomandate 
în continuare pentru evenimentele principale, pentru a permite 
discuții și activități de interacțiune între participanți.
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5.3 Recomandări
Pentru consumatori
•  Monitorizarea Safety Gate. Site-ul Safety Gate trebuie 

monitorizat în mod regulat, deoarece conține informații 
relevante privind produsele rechemate și interzise. Orice 
problemă în materie de siguranță identificată trebuie să 
fie întotdeauna raportată către autoritatea competentă. 

•  Avertismente, marcaje și instrucțiuni. Acordați o 
atenție deosebită avertismentelor și marcajelor care 
însoțesc produsele. Citiți cu atenție instrucțiunile pentru 
utilizarea sigură a produsului. Acestea trebuie să fie 
disponibile în limbile naționale ale țării de vânzare. 

•  Cumpărați produse de la canale de vânzare cu 
amănuntul de încredere. Cumpărați produsele de la 
comercianți cu amănuntul de încredere, care vă pot ajuta 
să rezolvați orice situație sau problemă de siguranță 
legată de produsul achiziționat. Consumatorii trebuie să 
manifeste prudență când cumpără de pe piețele online, 
în special dacă vânzătorii nu se află în UE. Asociațiile de 
consumatori și campaniile de testare pot oferi recenzii 
fiabile ale produselor. 

Pentru operatorii economici
Fiți conștienți de obligațiile care vă revin în temeiul 
legislației aplicabile. Operatorii economici sunt 
responsabili pentru siguranța produselor pe care le introduc 
pe piața unică europeană. Înainte de a introduce orice 
produs pe piață, cunoașteți toate cerințele legale aplicabile. 
Standardele europene și internaționale oferă soluții tehnice 
fiabile pe care producătorii le pot urmări în timpul proiectării 
și producției unui produs pentru a demonstra conformitatea 
acestora cu oricare cerință legală obligatorie.

Avertismente, marcaje și instrucțiuni. Acordați o atenție 
deosebită avertismentelor, marcajelor și instrucțiunilor care 
însoțesc orice produs, deoarece oferă informații esențiale 
despre produs și utilizarea în siguranță a acestuia. Acestea 
trebuie clare și exhaustive și să fie disponibile în limbile 
naționale ale țării de vânzare. Informațiile, cum ar fi numele 
și adresa producătorului sau importatorului și datele 
persoanei de contact din UE, garantează faptul că produsul 
este ușor de identificat și de urmărit.

Raportați incidentele autorității competente. Când 
un produs prezintă un risc pentru siguranță, operatorii 
economici au obligația legală de a informa imediat 
autoritatea națională competentă a statului membru în care 
produsul a fost pus la dispoziție.

Rechemări. Comunicați în mod clar consumatorilor 
modul în care vor primi informații privind posibilele acțiuni 
de rechemare. Faceți notificările de rechemare clare și 
accesibile și cooperați cu MSA-urile, pentru a gestiona 
eficient rechemarea. Monitorizați în mod regulat impactul 
unei rechemări și ajustați strategia în consecință.

Pentru autoritățile europene și       
naționale
Monitorizați permanent sectoarele relevante. 
Rezultatele campaniilor de testare desfășurate în toate 
activitățile de testare din cadrul proiectului CASP 2021 
au arătat că anumite sectoare trebuie menținute sub 
supraveghere de către MSA-uri. Testele regulate și 
verificările documentare pot reduce cantitatea de produse 
nesigure de pe piață.

Cooperarea între autoritățile de supraveghere a 
pieței și vamă. Autoritățile de supraveghere a pieței 
trebuie să coopereze îndeaproape cu autoritățile vamale, 
pentru a preveni intrarea produselor nesigure în UE.

Implicați-vă în dezvoltarea și îmbunătățirea 
standardelor. MSA-urile și Comisia Europeană trebuie 
să colaboreze cu comitetele relevante din organizațiile 
europene de standardizare și cu alte părți interesate 
implicate în activitatea de reglementare, pentru a contribui 
la dezvoltarea și îmbunătățirea standardelor. Rezultatele 
testelor efectuate de către MSA-uri individuale sau în timpul 
activităților coordonate se pot dovedi a fi utile pentru munca 
de standardizare. 
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Annex
Report on notifications submitted to Safety Gate 
as a result of CASP 2021

Introduction

This report provides a visual summary of:

• Products tested;

• Products that did not meet the requirements set in the 
testing plans;

• Types and levels of risks ;

• Products notified in Safety Gate;

• Products to be notified in Safety Gate.

Product-specific activities
A total of 233 out of the 627 products tested did not meet 
at least one of the requirements identified in the testing 
plans. Among those, 89 products were assessed as posing 
serious risks, 31 high risk, 25 medium risk, and 123 low risk. 
The MSAs have taken the necessary measures based on 
the risk assessment performed, and a total of 99 products 
were subject to Safety Gate notifications so the relevant 
information could be shared with other MSAs, consumers, 
and economic operators1.

Hybrid activity
Five counterfeit products were tested and found dangerous.

MSAs sampled 627 products from five different product categories and five counterfeit helmets in their 
respective markets on the basis of a pre-selection by each of the MSAs, in line with the peculiarities of 
each market and sent them for testing in accredited laboratories located in the EU.

1 Reported results are based on the information available on 31 March 2021 (included).

Figure 1  
Products tested per activity (N=632)
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Figure 2 - Overall test results (N=632)

Toys from non-EU web shops

Electric toys

Reclined cradles and baby swings

E-cigarettes and liquids

Personal protective equipment

Dangerous counterfeit products

    15 77

 97 33

 54 51

 137 32

 91 40

 5

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 

 

 

 

Met the  
requirements

Did not meet the 
requirements 

Annex - CASP2021 Final Report

24



60

50

40

30

20

10

0

14

53

9 7
3

7
12

Toys from non-EU web shops

Plastic toys / toys with plastic parts for children under and above 
36 months collected online from non-EU web shops. 
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Electric toys

1. Electric toys with button cells / other cells 

2. Electric ride-on toys

3. Electric toys with lasers / other lights

4. Remote-control toys

Overall test results (N=130)
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Test results per product type (N=130)

Risk level of the samples that did not meet 
the requirements (N=83)
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Reclined cradles and baby swings

Reclined cradles: fixed or folding chairs for infants designed to 
accommodate a child in a reclined position.

Baby swings: products of similar form to a reclined cradle, with 
the ability of enhanced the swinging movement of the chair in a 
reclined position.

Overall test results (N=105)

Met the  
requirements

Did not meet  
the requirements
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46% 54%

Result of warnings, markings and  
instructions checks performed by MSAs (N=1042)
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E-cigarettes and liquids

E-cigarettes: devices that heat a liquid to create an inhalable 
aerosol that simulates that of cigarettes. Various types of 
e-cigarettes were tested: single-use/disposable electronic 
cigarette,  medium-sized e-cigs, pen-style rechargeable 
e-cigarette, tank-style, large-sized rechargeable e-cigarette,  
and vape pod systems.

E-cigarette liquids: contain several chemicals like nicotine, 
propylene glycol, glycerine, artificial flavourings, and others.

Overall test results (N=169)

Risk level of the samples that did not 
meet the requirements (N=90)

Hazard group of the samples that did 
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3 A total of 170  samples was collected by the MSAs and 169 were tested by the laboratory. The laboratory was unable to 
perform most of the tests on one sample of an e-cigarette device because the pods received were not compatible with the 
battery of the device.
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Personal protective equipment

1. Helmets for pedal cyclists and for users of skateboards or 
roller skates (for both adults and children)

2. Children’s helmets for recreational activities in environments 
which have proven risks of head injuries in combination with 
risk of strangulation

3. Visibility accessories for non-professional use with and 
without light-emitting diode (LED) lights

4. Visibility clothing for non-professional use

Overall test results (N=131)
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Dangerous counterfeit products

Counterfeit helmets for bicyclists and for users of skateboards or 
roller skates. 

1 product was subject to Safety Gate notification.

Overall test results (N=5)

Risk type of the samples that did not meet the requirements (N=5)
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