
 

 

Asigurați-vă că angajatorul 

dvs. 

cunoaște 

termenele! 
 

30 noiembrie 2010 Înregistrare REACH 

1 decembrie 2010  Reclasificare CLP 

3 ianuarie 2011  Notificare CLP 

Regulamentul REACH impune înregistrarea 

tuturor substanţelor chimice produse sau 

importate în UE, Islanda, Norvegia sau 

Liechtenstein în cantităţi de cel puţin o tonă pe 

an. Dacă nu există date privind proprietăţile 

periculoase, aceste date trebuie să fie generate, 

iar fişele cu date de securitate trebuie să fie 

actualizate. 

Substanţele aflate deja pe piaţă trebuie să 

respecte termenele specifice de înregistrare, în 

funcţie de cantitatea lor şi de pericolele pe care le 

prezintă la adresa sănătăţii şi a mediului. 

Substanţele noi trebuie să fie înregistrate 
întotdeauna înainte de a fi introduse pe piaţă. 

Reţineti termenele  

ANGAJATORUL 
DUMNEAVOASTRĂ ESTE 

PREGĂTIT? 
 

Întreprinderile care fabrică sau importă substanţe 

chimice în UE în cantităţi de cel puţin 100 de 

tone pe an trebuie să le înregistreze până la 

cel de al doilea termen  din 31 mai  2013 stabilit 
de Regulamentul REACH. 

Prima înregistrare 

30 noiembrie 2010 

≥ 1 000 de tone/an 

 

A doua înregistrare 

31 mai 2013 

≥ 100 de tone/an 

 

A treia înregistrare 

31 mai 2018 

≥ 1 tonă/an 

 

 

REACH 2013 – Apel la acţiune  

 

Reprezentanţii lucrătorilor din întreprinderile 

care fabrică, importă sau utilizează produse 

chimice 
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CARE SUNT OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI 

DUMNEAVOASTRĂ? 

 

Dacă întreprinderea dumneavoastră fabrică sau 

importă o substanţă chimică în cantităţi de cel 

puţin 100 de tone pe an, angajatorul 

dumneavoastră trebuie: 

 

 să colecteze toate informaţiile disponibile 

despre proprietăţile substanţei şi să le 

comunice altor producători şi importatori ai 

aceleiaşi substanţe pentru a pregăti dosarul 

de înregistrare; 

 să utilizeze aceste informaţii pentru a evalua 

pericolele la adresa sănătăţii lucrătorilor şi a 

cetăţenilor, precum şi la adresa mediului; 

 să identifice măsurile de gestionare a 

riscurilor necesare pentru a garanta 

utilizarea în siguranţă a substanţei de către 

întreprinderea şi de către clienţii 

dumneavoastră; 

 să actualizeze fişele cu date de securitate 

conform cerinţelor; 

 să transmită un dosar de înregistrare 

Agenţiei Europene pentru Produse Chimice. 

O parte din acesta poate fi transmis în 

comun cu alte întreprinderi;  

 să achite taxa de înregistrare. 
 

Dacă întreprinderea dumneavoastră utilizează 

produse chimice la locul de muncă, întrebaţi-vă 

angajatorul:  

 

 dacă substanţele chimice utilizate au fost 

înregistrate sau dacă sunt destinate 

înregistrării în 2013. Aceste informaţii sunt 

furnizate pe site-ul ECHA; 

 dacă utilizările dumneavoastră sunt 

înregistrate în fişe actualizate cu date de 

securitate;  

 dacă măsurile de gestionare a riscurilor 

descrise în fişele cu date de securitate şi în 

scenariile de expunere sunt aplicate pentru a 

asigura exploatarea în condiţii de siguranţă a 
produsului chimic. 

REACH 2013 - Acţionaţi acum!  

DE CE AR TREBUI SĂ FIŢI PREOCUPAT? 

 

Dacă întreprinderea dumneavoastră nu respectă 

cerinţele Regulamentului REACH, acest lucru 

poate avea un impact semnificativ asupra 

dumneavoastră întrucât s-ar putea să nu utilizaţi 

produsele chimice în condiţii de siguranţă. De 

asemenea, autorităţile naţionale competente pot 

lua măsuri cu posibile implicaţii financiare şi, în 

cele din urmă, pot chiar opri liniile dumneavoastră 

de producţie. 

 

CE BENEFICII VĂ ADUC ACESTE NORME? 

 

Prin completarea normelor existente în materie de 

sănătate şi securitate, noile norme vor îmbunătăţi 

protecţia lucrătorilor sporind siguranţa utilizării 

produselor chimice, reducând expunerea la 

produsele chimice periculoase şi prevenind bolile 

profesionale cauzate de acestea. 

 

UNDE POT GĂSI INFORMAŢII 

SUPLIMENTARE ŞI ASISTENŢĂ? 

 

ETUC oferă pagini web dedicate Regulamentului 

REACH: 

http://www.etuc.org/r/830 

 

ECHA oferă întreprinderilor instrucţiuni, 

instrumente IT şi asistenţă în rolurile şi obligaţiile 

pe care le deţin în calitate de solicitanţi ai 

înregistrării şi de utilizatori de produse chimice: 

http://echa.europa.eu/2013 

http://echa.europa.eu/downstream 

 

Birourile naţionale de asistenţă tehnică 

REACH oferă recomandări practice în limbile 

locale: 

http://echa.europa.eu/nationalhelp/ 

 

EU-OSHA oferă informaţii despre modul în care 

trebuie gestionate riscurile asociate cu utilizarea 

de substanţe periculoase la locul de muncă: 

http://osha.europa.eu/topics/ds 
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