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Birouri naţionale de asistenţă 
tehnică 
LA DISPOZIŢIA DUMNEAVOASTRĂ |ÎN LIMBA 
DUMNEAVOASTRĂ

 
Statele Uniunii Europene, precum şi Norvegia, Islanda şi 
Liechtenstein au înfiinţat birouri naţionale de asistenţă 
tehnică REACH şi CLP pentru a oferi informaţii cu privire 
la obligaţiile impuse prin regulamentele REACH şi CLP. 
În multe cazuri, acestea îşi au sediul în cadrul 
autorităţilor competente naţionale. Birourile naţionale de 
asistență tehnică reprezintă primul punct de contact 
pentru întreprinderile cu sedii în respectivele ţări. 

 
ECHA a instituit o reţea de birouri naţionale de asistenţă 
tehnică REACH şi CLP (HelpNet), formată din birouri 
naţionale de asistenţă tehnică şi observatori din partea 
birourilor de asistenţă tehnică ale părţilor interesate şi 
din ţările candidate. Unul dintre obiectivele reţelei este 
promovarea armonizării consilierii acordate de birourile 
de asistenţă REACH şi CLP. Pentru mai multe informaţii 
despre birourile naţionale de asistenţă tehnică, 
consultaţi: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support 
 
CE TIP DE CONSILIERE POT PRIMI 
DIN PARTEA BIROULUI NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ 
TEHNICĂ? 
 
Birourile naţionale de asistenţă tehnică REACH şi CLP vă 
vor oferi o gamă amplă de informaţii referitoare la 
dispoziţiile regulamentelor REACH şi  
CLP. De asemenea, birourile vă vor oferi consiliere cu 
privire la responsabilităţile pe care le-aţi putea avea în 
temeiul acestor regulamente. Totuşi, birourile nu vă vor 
oferi informaţii personalizate referitoare la modul în care 
ar trebui să vă îndepliniţi respectivele obligaţii; acest 
aspect este responsabilitatea dumneavoastră. 

 
 

CÂND AR TREBUI SĂ CONTACTEZ 
BIROUL NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ 
REACH ŞI CLP? 
 
În majoritatea cazurilor, birourile naţionale de asistenţă 
tehnică ar trebui să fie primul punct de contact la care 
apelaţi pentru consiliere cu privire la obligaţiile 
dumneavoastră în temeiul REACH/CLP. De asemenea, ar 
trebui să reţineţi faptul că cel mai rapid mod de a obţine 
un răspuns ar putea fi consultarea site-ului acestor 
birouri. Birourile naţionale de asistenţă tehnică au 
convenit cu privire la conţinutul rubricii de întrebări 
frecvente referitoare la REACH/CLP de pe site-ul ECHA: 
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs 
 
DE CE AR TREBUI SĂ CONTACTEZ BIROUL 
NAŢIONAL DE ASISTENŢĂ TEHNICĂ? 
 
Pentru că acesta vă oferă servicii în limba 
dumneavoastră maternă şi înţelege în mod adecvat 
condiţiile de la nivel naţional. Biroul naţional de 
asistenţă tehnică poate furniza, de asemenea, informaţii 
referitoare la anumite aspecte ale aplicării legislaţiei. 
 
CUM POT CONTACTA BIROUL DE ASISTENŢĂ 
TEHNICĂ AL ECHA? 
 
Dacă întrebarea dumneavoastră depăşeşte competenţele 
biroului naţional de asistenţă tehnică, vă puteţi adresa 
ECHA cu privire la obligaţiile pe care le aveţi în temeiul 
regulamentelor REACH şi CLP, la REACH-IT, IUCLID 5, 
Chesar şi transmiterea dosarelor, folosind formularul de 
solicitare de informaţii disponibil la adresa: 
http://echa.europa.eu/contact 

http://echa.europa.eu/web/guest/support
http://echa.europa.eu/web/guest/support/faqs
http://echa.europa.eu/contact


 
AUSTRIA 
• Österreichischer REACH-Helpdesk 

 
BELGIA 
• FOD Economie – REACH-helpdesk 
• FOD Gezondheid, voedselketenveiligheid en milieu – 

CLP-helpdesk 
• SPF Economie – Helpdesk REACH 
• SPF Santé publique, sécurité de la chaine alimentaire et 

environnement – Helpdesk CLP 
• FÖD Wirtschaft – Helpdesk REACH 
• FÖD Volksgesundheit, Sicherheit der 

Nahrungsmittelkette und Umwelt – Helpdesk CLP 
 

BULGARIA 
• Министерство на околната среда и водите 

 
CIPRU 
• Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας 

 
REPUBLICA CEHĂ 
• Česká informační agentura životního prostředí (CENIA) 

 
DANEMARCA 
• Miljøstyrelsen 

 
ESTONIA 
• Terviseamet 

 
FINLANDA 
• Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) 

 
FRANŢA 
• Institut national de l’environnement industriel et des 

risques (INERIS) 
 

GERMANIA 
• Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 

(BAuA) 
 

GRECIA 
• Γενικού Χημείου του Κράτους 

 
UNGARIA 
• Országos Kémiai Biztonsági Intézet 

 
ISLANDA 
• Umherfisstofnun 

 
IRLANDA 
• Health and Safety Authority 

 

ITALIA 
• Ministero dello sviluppo economico - Helpdesk REACH 
• Centro nazionale sostanze chimiche - Helpdesk CLP 

 
LETONIA 
• Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs 

(LVĢMC) 
 
LICHTENSTEIN 
• Amt für Umweltschutz 
 
LITUANIA 
• Aplinkos apsaugos agentūra 
 
LUXEMBURG 
• Centre de recherche publique Henri Tudor/Centre de 

ressources des technologies de l’environnement 
 
MALTA 
• L-Awtorità Maltija għall-Kompetizzjoni u l-Affarijiet tal-

Konsumatur (MCCA) 

 
ŢĂRILE DE JOS 
• Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) 

 – REACH-helpdesk 
• Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

(VWS) – CLP-helpdesk 

 
NORVEGIA 
• Klima- og forureiningsdirektoratet (Klif) 
 
POLONIA 
• Biuro ds. Substancji Chemicznych 
 
PORTUGALIA 
• Direçcão-Geral das Atividades Económicas 
 
ROMÂNIA 
• Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) 
 
SLOVACIA 
• Centrum pre chemické látky a prípravky 
 
SLOVENIA 
• Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 
SPANIA 
• Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 

Ambiente 
 
SUEDIA 
• Kemikalieinspektionen 
 
REGATUL UNIT 
• Health and Safety Executive 

 


