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Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 

iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei in ceea 

ce priveste comercializarea produselor si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 

339/93 (1) 

Articolul 2 

  
Definiţii 
  
În sensul prezentului regulament se aplică următoarele definiţii: 
  

1. "punere la dispoziţie  pe piaţă" înseamnă  furnizarea unui produs pentru distribuţie, consum 

sau utilizare pe piaţa comunitară în cursul unei activităţi comerciale, în schimbul unei plăţi sau 

gratuit; 
  
2. "introducere pe piaţă" înseamnă punerea la dispoziţie pentru prima oară a unui produs pe 

piaţa comunitară; 
  
3. "producător" înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un produs sau pentru 

care se proiectează  sau se fabrică un astfel de produs şi care comercializează acest produs sub 

numele sau marca sa; 
  
4. "reprezentant autorizat" înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul 

Comunităţii, care a primit un mandat scris din partea unui producător pentru a acţiona în numele 

acestuia pentru sarcini specifice în ceea ce priveşte  obligaţiile  acestuia din urmă  în temeiul legislaţiei 

comunitare relevante; 
  
5. "importator" înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în interiorul Comunităţii  

care introduce pe piaţa comunitară un produs dintr-o ţară terţă; 
  
6. "distribuitor" înseamnă orice persoană fizică sau juridică  din lanţul de distribuţie, alta decât 

producătorul sau importatorul, care pune la dispoziţie pe piaţă un produs; 
  
7. "operatori economici" înseamnă producătorul, reprezentantul autorizat, importatorul şi 

distribuitorul; 
  
8. "specificaţie tehnică" înseamnă  un document care stabileşte cerinţele tehnice pe care trebuie 

să le îndeplinească un produs, proces sau serviciu; 
  
9. "standard armonizat" înseamnă un standard adoptat de unul dintre organismele europene 

de standardizare enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 22 iunie 1998 de stabilire a unei proceduri pentru furnizarea de informaţii în domeniul 

standardelor şi reglementărilor  tehnice şi al normelor referitoare la serviciile societăţii 

informaţionale (1), în baza unei cereri din partea Comisiei, în conformitate cu articolul 6 din respectiva 

directivă; 
  
10. "acreditare" înseamnă o atestare de către un organism naţional de acreditare a faptului că 

un organism de evaluare a conformităţii îndeplineşte cerinţele  stabilite prin standarde armonizate, şi, 

după caz, orice alte cerinţe  suplimentare, inclusiv cele stabilite în cadrul schemelor sectoriale 

relevante, pentru realizarea activităţilor specifice de evaluare a conformităţii; 
  
11. "organism naţional de acreditare" înseamnă singurul organism dintr-un stat membru care 

realizează acreditarea dispunând de autoritatea conferită de statul respectiv; 
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12. "evaluare a conformităţii" înseamnă procesul prin care se evaluează dacă  s-a demonstrat 

îndeplinirea cerinţelor specificate pentru un produs, un proces, un serviciu, un sistem, o persoană  

sau un organism; 
  
13. "organism de evaluare a conformităţii" înseamnă un organism care efectuează  activităţi de 

evaluare a conformităţii, inclusiv etalonare, încercare, certificare şi inspecţie; 
  
14. "rechemare" înseamnă orice măsură care are ca scop returnarea unui produs care a fost pus 

deja la dispoziţia utilizatorului final; 
  
15. "retragere" înseamnă orice măsură cu scopul de a împiedica punerea la dispoziţie pe piaţă a 

unui produs în lanţul de distribuţie; 
  
16. "evaluarea la nivel de omologi" înseamnă procesul de evaluare a organismului naţional de 

acreditare, de către alte organisme naţionale de acreditare, desfăşurat în conformitate cu cerinţele  

prezentului regulament şi, după caz, cu orice alte specificaţii tehnice sectoriale suplimentare; 
  
17. "supraveghere a pieţei" înseamnă activităţile desfăşurate şi măsurile luate de autorităţile  

publice pentru a asigura că produsele sunt conforme cerinţelor  stabil ite în legislaţia comunitară de 

armonizare corespunzătoare sau că nu pun în pericol sănătatea, siguranţa  sau alte aspecte 

referitoare la protecţia intereselor publice; 
  

18. "autoritate de supraveghere a pieţei" înseamnă o autoritate a unui stat membru 

responsabilă cu supravegherea pieţei pe teritoriul acestuia; 
  
19. "punere în liberă circulaţie" înseamnă procedura prevăzută la articolul 79 din Regulamentul 

(CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar(2); 
  
20. "marcaj CE" înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în 

conformitate cu cerinţele aplicabile stabilite în legislaţia  comunitară de armonizare care prevede 

aplicarea sa pe produs; 
  
21. "legislaţie  comunitară de armonizare" înseamnă  orice legislaţie  comunitară care armonizează  

condiţiile de comercializare a produselor. 
  
___________ 

(1) JO L 204, 21.7.1998, p. 37. Directivă modificată ultima dată  prin Directiva 2006/96/CE a 

Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 81). 
(2) JO L 302, 19.10.1992, p. 1. Regulament modificat  ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 

(JO L 363, 20.12.2006, p. 1). 
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