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Ce trebuie făcut în 
continuare
Verificați eticheta produsului: conține pictogramele 
și frazele de pericol și de precauție?  Dacă nu, vă 
pot fi de ajutor:  
 

 • Fișa cu date de securitate: secțiunea 2 din FDS 
conține informații despre C&E

 • Site-ul ECHA 
 • Asociația de profil din care faceți parte
 • Biroul național de asistență tehnică CLP, 
de la care puteți obține informații în limba 
dumneavoastră

 • Inventarul C&E al ECHA, unde veți afla 
cum a fost clasificată substanța de către 
alte întreprinderi și dacă există o clasificare 
armonizată

 • Aplicați clasificarea armonizată a substanțelor
 • Folosiți clasificarea și etichetarea furnizorului 
dumneavoastră, dacă nu modificați compoziția 
produselor chimice

 • Ambalați și etichetați amestecul dumneavoastră 
conform Regulamentului CLP 
 
 
 
Mai multe informații despre Regulamentul CLP: 
 » https://echa.europa.eu/ro/regulations/clp/
understanding-clp

Terminologia juridică și informațiile esențiale sunt 
disponibile în 23 de limbi ale UE. Puteți utiliza 
serviciul online ECHA-term pentru a descărca 
frazele de pericol și de precauție pentru etichete.

 » https://echa-term.echa.europa.eu/ro/home

Aflați răspunsurile la întrebări frecvente la adresa:
 » https://echa.europa.eu/ro/support/qas-support/
qas

 
 
PENTRU IMM-uri

Clasificarea, etichetarea și ambalarea produselor 
chimice periculoase în UE se realizează pe baza 
unui sistem convenit la nivel mondial. Sistemul 
facilitează comerțul internațional și asigură 
consecvență în comunicarea pericolelor de natură 
chimică, contribuind la îmbunătățirea sănătății, a 
siguranței și a protecției mediului. Prin respectarea 
unui cadru unic de reglementare în întreaga lume, 
se consolidează încrederea publicului în faptul 
că produsele chimice sunt utilizate în condiții de 
siguranță. 

Începeți de aici: 
 » http://echa.europa.eu/ro/sme 
 
 
 
 
 

Ghid succint de clasificare și 
etichetare a produselor chimice în UE

Clasificarea 
și etichetarea 
produselor chimice

echa.europa.eu
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Clasificarea, etichetarea și  
ambalarea produselor 
chimice
Dacă întreprinderea dumneavoastră furnizează 
produse chimice periculoase în UE, înainte de 
a le introduce pe piață trebuie să le etichetați în 
conformitate cu Regulamentul privind clasificarea, 
etichetarea și ambalarea (Regulamentul CLP). 
Cerințele Regulamentului CLP asigură informarea 
clară a lucrătorilor și a consumatorilor din Uniunea 
Europeană cu privire la pericolele prezentate de 
produsele chimice, printr-un sistem de clasificare 
și etichetare corespunzător.  

 » https://echa.europa.eu/ro/regulations/clp/
understanding-clp

PE ETICHETA PRODUSULUI CHIMIC SE 
INDICĂ: 
 • denumirea produsului și identificatorul de 
produs;

 • denumirea, adresa și numărul de telefon al 
furnizorilor; 

 • cantitatea de produse chimice din ambalaj;
 • pictograme de pericol, cuvinte de avertizare și 
fraze de pericol și de precauție. 
 » http://echa.europa.eu/ro/regulations/clp/
labelling

LUAȚI O DECIZIE CU PRIVIRE LA 
CLASIFICARE ȘI ETICHETARE 
Dacă produsele dumneavoastră chimice întrunesc 
criteriile de clasificare ca periculoase, trebuie să 
le etichetați. Trebuie să luați în considerare toate 
clasele de pericol și toate diferențierile și să decideți 
care este clasificarea corespunzătoare din punct 
de vedere al pericolelor fizice, pentru sănătate 
sau pentru mediu. După luarea deciziei, trebuie să 
selectați elementele de etichetare corecte. 

 » https://echa.europa.eu/ro/support/mixture-
classification/decide-on-classification-and-
labelling

UTILIZAREA CLASIFICĂRII  
 
ȘI ETICHETĂRII ARMONIZATE
Pentru anumite substanțe există o clasificare 
și etichetare (C&E) armonizată, care asigură 
o gestionare adecvată a riscurilor.  Utilizarea 
clasificării și etichetării armonizate este 
obligatorie.  Lista substanțelor periculoase pentru 
care există o C&E armonizată este actualizată 
permanent.  

 » https://echa.europa.eu/ro/information-on-
chemicals/annex-vi-to-clp

NOTIFICAȚI ECHA CU PRIVIRE LA 
CLASIFICAREA SUBSTANȚELOR 
DUMNEAVOASTRĂ
Dacă introduceți pe piață o substanță periculoasă, 
trebuie să notificați ECHA cu privire la clasificarea 
și etichetarea sa în termen de o lună.  Pentru 
importatori, perioada de o lună începe din ziua în 
care substanța este introdusă fizic pe teritoriul UE, 
ca atare sau într-un amestec.

 » http://echa.europa.eu/ro/regulations/clp/cl-
inventory/notification-to-the-cl-inventory

CONVENIȚI CU ALTE ÎNTREPRINDERI  
ASUPRA CLASIFICĂRII ȘI ETICHETĂRII 
SUBSTANȚELOR DUMNEAVOASTRĂ 
În cazul în care doriți să aflați mai multe informații 
despre clasificarea și etichetarea substanțelor 
notificate și înregistrate primite de la producători și 
importatori, puteți consulta Inventarul C&E.

 » http://echa.europa.eu/ro/information-on-
chemicals/cl-inventory-database

VERIFICAȚI FIȘELE CU DATE DE 
SECURITATE
Fișele cu date de securitate (FDS) reprezintă 
principalul instrument prin care furnizorii comunică 
de-a lungul lanțului de aprovizionare informații 
suficiente pentru ca substanțele și amestecurile lor 
să fie utilizate în condiții de siguranță.

 » http://echa.europa.eu/ro/safety-data-sheets

Pictogramele CLP

Recipientul explodează în caz de 
încălzire 
Lichid foarte rece, cauzează 
arsuri la atingere

Pune în pericol viața, chiar 
și în cantități mici și după o 
expunere de scurtă durată

Produce efecte foarte grave  
și de durată asupra sănătății

 
Exploziv – sensibil la foc, căldură, 
vibrații sau frecare

Provoacă incendii sau le 
agravează 
Crește pericolul de incendiu

Inflamabil – pericol de incendiu în 
cazul expunerii la scântei, flăcări, 
căldură

Iritant pentru piele și ochi 
Efecte negative asupra sănătății 
Deteriorează stratul de ozon

Provoacă arsuri ale pielii  
și lezarea ochilor 
Distruge metalul

Toxic pentru organismele acvatice 
Efecte negative pe termen lung 
asupra ecosistemului

 » https://echa.europa.eu/ro/regulations/clp/clp-
pictograms
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