
Terminologia  
în limba dvs.

ECHA-term este un serviciu online cu peste 1 300 de 
termeni juridici și definițiile acestora în 23 de limbi 
oficiale ale UE, care pot fi filtrate și descărcate în 
diverse formate. 

http://echa-term.echa.europa.eu/

Serviciile ECHA 
dintr-o privire

Mă interesează 
ECHA?
Da, dacă sunteți:

• Companie care produce, importă, distribuie 
sau utilizează produse chimice; 

• Lucrător care manipulează produse chimice; 

• Asociație profesională sau industrială din 
sectorul chimic sau de producție; 

• Organizație neguvernamentală cu activitate 
în domeniul protecției sănătății oamenilor, a 
mediului și a drepturilor animalelor;

• Consumator interesat de produse mai sigure 
și de un consum durabil;

• Jurnalist care tratează subiecte privind 
sănătatea, mediul, consumatorii, companiile și 
alte subiecte aferente;

• Factor de decizie la nivel național, european și 
internațional; 

• Autoritate națională din UE și Spațiul 
Economic European; 

• Cercetător științific sau cadru universitar 
implicat sau interesat de știința reglementării.

Contactați ECHA la: 
http://echa.europa.eu/ro/contact
Telefon +358-9-686180

Urmăriți-ne pe:
@EU_ECHA
www.facebook.com/EUECHA

Reguli noi
Legislația europeană privind produsele chimice 
s-a schimbat în ultimii ani odată cu introducerea a 
patru regulamente care asigură libera circulație a 
produselor chimice în Uniunea Europeană și un nivel 
înalt de protecție pentru sănătatea oamenilor și 
mediu: 

• REACH - Înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
restricționarea substanțelor chimice; 

• CLP – Clasificarea, etichetarea și ambalarea 
substanțelor chimice periculoase; 

• BPR – Regulamentul privind produsele biocide; 
• PIC – Procedura de consimțământ prealabil în 

cunoștință de cauză în comerțul internațional cu 
produse chimice și pesticide periculoase. 

Agenția Europeană pentru Produse Chimice (ECHA) 
asigură aplicarea coerentă a acestor regulamente în 
Uniunea Europeană și în țările din Spațiul Economic 
European - Islanda, Liechtenstein și Norvegia.

Pe pagina noastră de internet furnizăm informații 
despre legislație în 23 de limbi oficiale ale UE.
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Promovarea utilizării 
sigure a produselor 
chimice
ECHA colaborează cu organisme internaționale și 
agenții de reglementare din toată lumea în legătură cu 
aspecte noi și emergente privind siguranța chimică.

Organizațiile de părți interesate de la nivelul UE, care 
reprezintă industria, mediul academic și societatea 
civilă, sunt acreditate de ECHA și lucrează împreună 
cu agenția pentru a proteja sănătatea oamenilor și 
mediul.  
http://echa.europa.eu/ro/about-us

Informații privind 
produsele chimice
Pagina de internet ECHA reprezintă o sursă unică de 
informare cu privire la produsele chimice realizate 
și importate în Europa, proprietățile periculoase, 
clasificarea și utilizarea sigură a acestora. Aceste 
informații vin direct de la producători și importatori.
http://echa.europa.eu/ro/information-on-chemicals

Produsele chimice în viața noastră
Această secțiune de internet explică modul în care 
produsele chimice pot fi utilizate în siguranță la 
domiciliu și la locul de muncă, precum și „dreptul de 
a întreba” al consumatorilor, introdus de REACH.
http://echa.europa.eu/ro/chemicals-in-our-life

Asistență acordată 
companiilor 
pentru asigurarea 
conformității
Puteți utiliza pagina de internet ECHA pentru: 
a identifica obligațiile care vă revin
Utilizați Navigatorul pentru a afla despre rolul 
dvs. conform regulamentelor REACH și CLP și 
pentru a obține îndrumare. 
a fi în permanență informat 
Abonați-vă la știrile noastre pe adresa: 
http://echa.europa.eu/ro/subscribe
a participa la evenimente
Puteți să participați sau să urmăriți online în 
mod gratuit conferințele noastre anuale dedicate 
părților interesate, cu sesiuni de consultare 
individuală. Vă puteți înscrie și în programul de 
webinar online gratuit.
a găsi răspunsuri la întrebări tipice
Navigați sau căutați după cuvinte cheie în lista de 
întrebări frecvente care este în creștere. 
a găsi ajutor în limbile UE
Utilizați pagina noastră de internet și birourile 
naționale de asistență tehnică.
a verifica dacă vă încadrați pentru tarife reduse
Întreprinderile mici și mijlocii (IMM-urile) plătesc 
mai puțin pentru a respecta REACH și BPR. 
Susțineți testul interactiv și urmați ghidul pas 
cu pas pentru a declara în mod corect mărimea 
întreprinderii dvs. 
a obține asistență
http://echa.europa.eu/ro/support

PUBLICAȚII

• Pliante și fișe informative
• Informații și date, rapoarte și acțiuni ale atelierelor
• Ghiduri
•  „Ghid concis”
Găsiți publicații în 23 de limbi ale UE la adresa:  
http://echa.europa.eu/ro/publications

INSTRUMENTE IT
Depuneți dosarul pentru produse chimice prin 
intermediul:
• IUCLID pentru a organiza datele.
• REACH-IT și R4BP 3  pentru a transmite informațiile 

și a le asigura actualitatea.  
• Chesar pentru a elabora un raport de securitate 

chimică.

Abordarea 
substanțelor care 
prezintă motive de 
îngrijorare
Lucrăm împreună cu Comisia Europeană și statele 
membre ale UE pentru a identifica „substanțele care 
prezintă motive de îngrijorare deosebită” pentru 
sănătatea oamenilor și mediu și pentru a decide 
ce substanțe necesită gestionarea reglementată a 
riscurilor la nivelul UE. Obiectivul suprem este de a le 
înlocui cu alternative mai sigure.
http://echa.europa.eu/ro/addressing-chemicals-of-
concern

Vă puteți implica
ECHA consultă publicul cu privire la propuneri 
pentru:

• testarea substanțelor pe animale, 
• armonizarea clasificării produselor chimice 

periculoase, 
• identificarea „substanțelor care prezintă motive de 

îngrijorare deosebită”,
• stabilirea substanțelor care necesită o autorizare 

prealabilă,
• autorizarea utilizării temporare a acestora de către 

companii individuale,
• restricționarea anumitor utilizări ale substanțelor,
• stabilirea substanțelor active biocide care pot fi 

înlocuite cu unele mai sigure.   

Abonați-vă la notificări și contribuiți: 
RSS feed - http://echa.europa.eu/ro/
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