
 

Planificarea înregistrării 
dumneavoastră 

1 (11) 

  
  

Mai 2017  
 

 

Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finlanda | Tel. +358 9 686180 | Fax +358 9 68618210 | echa.europa.eu 

Planificarea înregistrării dumneavoastră 

Introducere 

Procesul de înregistrare durează de la preînregistrare până în momentul în care depuneți 

dosarul de înregistrare. Timpul necesar depinde de situația dumneavoastră exactă și pentru a 

estima durata de înregistrare trebuie să luați în considerare o serie de factori și etape. Vă 

recomandăm să începeți să vă pregătiți cu cel puțin un an înainte de termenul limită, chiar și în 

cele mai simple cazuri.  

Acest document prezintă etapele specifice care trebuie avute în vedere când realizați 

planificarea înregistrării. Acestea vă vor sprijini în analiza cazului propriu și vor reprezenta un 

plan solid pentru a vă înregistra la timp. Etapele se bazează pe împărțirea procesului de înregistrare în 

șase faze în temeiul Foii de parcurs REACH 2018 a ECHA. 
 

Etape de înregistrare 

 

0 Faza pregătitoare 

Sarcină Timp 
estimat 

Pregă
tită 

1. Familiarizați-vă cu materialele de sprijin ale ECHA de la adresa 
https://echa.europa.eu/ro/reach-2018 

 □ 
2. Atribuiți responsabilitatea pentru înregistrarea REACH unei persoane 

desemnate din societatea dumneavoastră. 

! 

Persoana desemnată trebuie să aibă cunoștințe despre 
legislația privind produsele chimice și să fie familiarizată cu 

procedurile societății. Aceasta ar trebui să aibă sprijinul deplin 
al conducerii, precum și resurse suficiente. 

 

 □ 

https://echa.europa.eu/reach-2018/
https://echa.europa.eu/ro/reach-2018
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1 Cunoașteți-vă bine portofoliul 

Sarcină Timp 

estimat 

Pregătită 

1. Începeți de la portofoliul dumneavoastră de produse și realizați un 
inventar al substanțelor, amestecurilor și articolelor pe care le 
produceți, importați sau utilizați. 

! 
Contactați-vă, de exemplu, colegii responsabili de 

vânzări, examinați achizițiile întreprinderii 
dumneavoastră și solicitați informații colegilor de la 

departamentul de producție. 
 

 □ 

2. Pentru fiecare substanță, identificați rolul dumneavoastră REACH 
pentru aceasta (producător, importator, utilizator din aval, 
distribuitor, producător de articole, importator de articole). 
 

 □ 

3. Dacă nu sunteți sigur, verificați dacă întreprinderea dumneavoastră 
a înregistrat deja substanțele. Colegii dumneavoastră care se ocupă 
de respectarea legislației și a reglementărilor sau de aspectele 
legate de calitate pot reprezenta posibile surse de informații. 

 □ 
4. Calculați cantitățile anuale pentru fiecare substanță pentru a 

determina înregistrarea necesară. 
 □ 

5. Confirmați identitatea substanțelor în termeni REACH. În acest scop, 
trebuie să aveți acces la expertiza și serviciile privind metode 
analitice. 

 □ 
6. Pentru fiecare substanță în parte, verificați dacă este necesară 

înregistrarea, dacă este cuprinsă în altă legislație sau dacă aceasta 
este scutită de la înregistrare. 

 □ 
7. Conveniți împreună cu colegii dumneavoastră asupra modului în 

care veți comunica cu privire la aspectele legate de înregistrare. 
Este posibil să aveți nevoie de sprijin și de informații din partea 
acestora pentru a gestiona procesul de înregistrare. 

 □ 
8. Pregătiți un proiect de plan de lucru. Acordați atenție deosebită 

activităților pe care le puteți acoperi pe plan intern, precum și celor 
pe care ar trebui să le externalizați. 

 □ 
9. Determinați resursele și bugetul necesare pentru înregistrarea 

substanțelor. Rezervați resurse pentru activitățile de după 

înregistrare (menținerea înregistrării actualizate, răspunderea la 
solicitările autorităților). 

 □ 
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10. Prezentați planul de înregistrare conducerii în vederea aprobării și 
asigurați-vă că aveți sprijinul deplin din partea acesteia. 

 □ 
 
 

2 Identificați-i pe ceilalți co-solicitanți ai înregistrării 

Sarcină Timp 
estimat 

Pregă
tită 

1. Verificați dacă aveți acces la contul REACH-IT al societății:  
 

 verificați împreună cu departamentul IT dacă aveți acces la site-uri 
externe, care sunt regulile pentru filtrarea spam-ului etc. 

 asigurați-vă că numele dumneavoastră de utilizator și parola 

funcționează în aplicație (https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/).  
 Dacă nu vă puteți conecta, urmați instrucțiunile de pe pagina web 

pentru conturi a ECHA, de mai sus. 
 Asigurați-vă că datele dumneavoastră de contact sunt actualizate în 

REACH-IT, astfel încât co-solicitanții să vă poată contacta. 
 

 □ 

2. Verificați dacă altă întreprindere a înregistrat deja aceeași substanță.  

! 

Puteți vedea substanțele înregistrate pe site-ul nostru la adresa: 
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-

substances sau în REACH-IT pe pagina de transmitere în comun. 

! 
Găsiți datele de contact ale potențialilor co-solicitanți ai înregistrării în 
paginile pre-SIEF din REACH-IT. 

 

 □ 

 

 

 

 

Dacă substanța dumneavoastră nu a fost înregistrată încă, continuați 
cu pagina 4. 

 
Dacă substanța dumneavoastră este deja înregistrată, mergeți direct 
la pagina 9. 

https://idp-industry.echa.europa.eu/idp/
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
https://echa.europa.eu/information-on-chemicals/registered-substances
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 În cazul în care substanța dumneavoastră nu a fost înregistrată încă  

2 Identificați ceilalți co-solicitanți ai înregistrării 

Sarcină Timp 
estimat 

Pregătită 

3. Verificați dacă cineva deține deja rolul de solicitant principal al 
înregistrării. 

 

! 

Rolul solicitantului principal al înregistrării nu poate fi solicitat în 
mod unilateral, acesta trebuie să funcționeze cu 

consimțământul co-solicitanților săi. 

 

 □ 

4. Dacă aveți colegi care se ocupă de aspectele juridice, consultați-i 
cu privire la aspectele juridice referitoare la cooperarea în cadrul 
SIEF-ului, cum ar fi modalitatea de înregistrare a comunicărilor, 
gestionarea informațiilor comerciale confidențiale ale 

întreprinderii dumneavoastră în cadrul SIEF-ului și pregătirea 
pentru acordurile cu co-solicitanții dumneavoastră. 

  
 

5. Dacă nu aveți astfel de colegi, contactați asociația comercială din 
domeniul dumneavoastră, camera de comerț sau o altă 
organizație similară pentru a vedea dacă vă pot acorda sprijin. 

 □ 

6. Dacă nu există nicio persoană activă în cadrul SIEF-ului, luați 

inițiativa și contactați-vă co-solicitanții. 

 □ 
7. Conveniți împreună cu aceștia asupra profilului de identificare a 

substanței pentru transmiterea în comun. 
 □ 

 
 

3 Organizați-vă împreună cu ceilalți co-solicitanți  

Sarcină Timp 
estimat 

Pregătită 

1. Conveniți asupra modurilor de cooperare în cadrul SIEF-ului: 
 aspecte administrative (reuniuni, gestionarea aspectelor 

financiare); 
 cooperarea cu respectivul consorțiu cu privire la substanță, 

îdacă există; 
 aspecte de comunicare; 
 colectarea/furnizarea informațiilor necesare pentru 

înregistrare; 
 gestionarea noilor membri la înregistrarea în comun; 
 angajamente după termenul-limită pentru înregistrare. 

 □ 
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2. Pregătiți un proiect de acord de împărțire a costurilor în cadrul 
SIEF-ului. 

 □ 
3. Consultați-vă cu avocații din intern și conducerea întreprinderii cu 

privire la gestionarea SIEF-ului și la aspectele referitoare la 

împărțirea costurilor. 

 □ 

4. Discutați și puneți-vă de acord în cadrul SIEF-ului.   

 

! 

În cadrul unui SIEF, acordul de împărțire a costurilor este obligatoriu , 
însă acordul asupra modului de funcționare a SIEF-ului și în care sunt 
împărțite responsabilitățile este opțional. De obicei, est mai eficient să 

aveți un acord scris și în ceea ce privește aspectele de gestionare a 
SIEF-ului. 

Organizațiile din industrie dispun de modele de acorduri pentru SIEF. 

 

 □ 

5. Modificați bugetul intern în funcție de costul preconizat al 
înregistrării pe baza numărului cunoscut de co-solicitanți. 

 □ 
 
 

4 Evaluați pericolele și riscurile 

Sarcină Timp 
estimat 

Pregătită 

1. Colectați informații: surse interne, literatură de specialitate, 
informații aflate la dispoziția publicului. 

 □ 
2. Solicitați utilizatorilor din aval informații cu privire la utilizări și 

privind substanța. 
 □ 

3. Compilați toate datele de care dispun membrii SIEF-ului și 

identificați datele care lipsesc. 
 

! 

Datele compilate trebuie să fie relevante pentru toate 
compozițiile înregistrării în comun. 

 

 □ 

4. Verificați „substanțe similare” prin intermediul paginilor pre-SIEF 
din REACH-IT, după caz. Datele cu privire la aceste substanțe pot 
fi utile pentru extrapolare. 

 □ 
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5. Analizați dacă se pot utiliza metode alternative pentru a completa 
datele lipsă. 

 □ 
6. Dacă înregistrarea dumneavoastră necesită informații 

suplimentare, conveniți în cadrul SIEF-ului cum să le obțineți.  

! 

Alternativele la testarea pe animale trebuie să fie luate în 
considerare în primul rând! 

 

 □ 

7. Dacă nu aveți expertiza internă relevantă, contractați activitățile 
necesare pentru a completa datele lipsă. 

 □ 

8. Efectuați o comandă pentru activitățile necesare.  □ 

9. Analizați rezultatele cu experții relevanți.  □ 

10. Decideți cu privire la pericole și riscuri.  □ 
11. Conveniți asupra clasificării și etichetării în cadrul SIEF-ului. 

 

! 

Vă puteți retrage de la transmiterea în comun a informațiilor din 
trei motive (costuri disproporționate, probleme legate de 

confidențialitate, dezacord cu privire la selectarea datelor) dacă 
puteți justifica acest lucru. 

 

 □ 

12. Dacă se impune o evaluare a securității chimice, conveniți dacă 
aceasta va fi efectuată în comun sau individual. 

 □ 
13. Efectuați evaluarea securității chimice (ESC).  

 

! 

ECHA furnizează instrumentul Chesar pentru efectuarea 
evaluării securității chimice în mod gratuit. Instrumentul 

Chesar permite solicitanților să efectueze ESC într-un mod 
structurat, armonizat, transparent și eficient. 

 

 □ 
 

https://chesar.echa.europa.eu/
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5 Pregătiți înregistrarea sub forma unui dosar IUCLID 

Sarcină Timp 

estimat 

Pregătită 

1. Comparați diferitele opțiuni de transmitere: IUCLID, REACH-IT 
(nu este disponibil pentru solicitanții principali) și serviciile cloud 
oferite de ECHA – care vi se potrivește cel mai bine? 

! 

 
Consultați serviciile IT cu privire la necesitățile 

dumneavoastră pe baza numărului de utilizatori, a 
cerințelor sistemului, a structurii informatice interne și a 

rezervelor (pentru date și persoane). 

 

 □ 

2. Asigurați-vă că aveți acces la ruta pe care ați ales-o. 
 instalarea IUCLID 
 autentificarea în serviciile cloud ale ECHA 
 accesul la REACH-IT. 

 □ 

3. Introduceți datele.  □ 
4. Creați dosarul de înregistrare (dacă utilizați IUCLID). 

! 

 
Utilizați asistentul pentru validare și modulul integrat 

pentru diseminare pentru a reduce la minim problemele la 
transmiterea dosarului și pentru a avea o viziune asupra 

datelor care vor fi publicate. 

! 
Unele informații vor fi verificate manual și de ECHA. Aceste 
verificări nu sunt acoperite de asistentul pentru validare. 

 

 □ 
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6 Transmiteți dosarul de înregistrare 

Sarcină Timp 

estimat 

Pregătită 

1. Conveniți asupra planului de transmitere împreună cu SIEF-ul 
(calendar, primirea token-ului). 

 □ 
2. Creați înregistrarea în comun în REACH-IT și partajați accesul prin 

token cu ceilalți co-solicitanți (dacă sunteți un solicitant 

principal). 

 □ 

3. Cu ajutorul token-ului, participați la transmiterea în comun (dacă 

sunteți un solicitant membru). 
 □ 

4. Transmiteți dosarul de înregistrare.  □ 
5. Dacă nu reușiți să transmiteți dosarul, urmați instrucțiunile din 

comunicarea ECHA. Dacă aveți neclarități, solicitați sprijin din 
partea ECHA. 

 □ 

6. Retransmiteți dosarul.  □ 
7. Plătiți redevența în termenul limită stabilit în factura 

dumneavoastră. 

! 

 
Verificați-vă regulat contul REACH-IT. Acesta reprezintă 

singurul mijloc oficial de comunicare dintre ECHA și 
dumneavoastră. 

 

 □ 
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 În cazul în care substanța a fost deja înregistrată  

 

3 Organizați-vă împreună cu ceilalți co-solicitanți 

Sarcină Timp 

estimat 

Pregătită 

1. Identificați solicitantul principal al înregistrării. 

! 

 
Este posibil să fi primit deja e-mailuri din partea societății 

respective. În caz contrar, verificați paginile de 
transmitere în comun de pe REACH-IT. 

 

 □ 

2. Contactați solicitantul principal al înregistrării.  □ 

3. Confirmați cu respectivii co-solicitanți că substanța 
dumneavoastră se încadrează în profilul de identitate al 
substanței din înregistrarea existentă și că setul de date este 
relevant pentru substanța dumneavoastră. 

! 

 
Dacă nu puteți ajunge la un acord privind admiterea la 

transmiterea în comun a datelor, puteți formula un litigiu 
pentru accesul la transmiterea în comun la ECHA. 

 

 □ 

4. Negociați condițiile pentru accesul la înregistrarea în comun. 

! 

 

Urmați sfaturile pentru negocierile cu succes privind schimbul 
de date ale ECHA pe paginile REACH-IT 2018 ale ECHA. 

 
Dacă dețineți deja date cu privire la o anumită proprietate, 

aveți posibilitatea de a vă retrage de la respectiva proprietate. 
Există trei posibile motive: costuri disproporționate, probleme 
legate de confidențialitate și dezacord cu privire la selectarea 

datelor. Este necesară o justificare. 
 

Dacă, în pofida tuturor eforturilor, nu puteți ajunge la un acord 

,puteți formula un litigiu privind schimbul de date la ECHA. 

 

 □ 

 

https://echa.europa.eu/ro/support/registration/working-together/practical-advice-for-data-sharing-negotiations
https://echa.europa.eu/ro/support/registration/working-together/practical-advice-for-data-sharing-negotiations
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5 Pregătiți înregistrarea sub forma unui dosar IUCLID 

Sarcină Timp 

estimat 

Pregătită 

1. Comparați diferitele opțiuni de transmitere: IUCLID, REACH-IT și 
serviciile cloud oferite de ECHA – care vi se potrivește cel mai 
bine? 

! 

 
Consultați serviciul IT cu privire la necesitățile 

dumneavoastră, în funcție de numărul de utilizatori, 
cerințele sistemului, structura informatică internă și 

rezervele (pentru date și persoane). 

 

 □ 

2. Asigurați-vă că aveți acces la ruta pe care ați ales-o. 
 instalarea IUCLID 
 autentificarea în serviciile cloud ale ECHA 
 accesul la REACH-IT.  

 □ 

3. Introduceți datele.  □ 
4. Creați dosarul de înregistrare (dacă utilizați IUCLID). 

! 

 
Utilizați asistentul pentru validare și modulul integrat 

pentru diseminare pentru a reduce la minim problemele la 
transmiterea dosarului și pentru a avea o viziune asupra 

datelor care vor fi publicate. 

! 
Unele informații vor fi verificate manual și de ECHA. Aceste 
verificări nu sunt acoperite de asistentul pentru validare. 

 

 □ 
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6 Transmiteți dosarul dumneavoastră de înregistrare 

Sarcină Timp 

estimat 

Pregătită 

1. Cu ajutorul token-ului, participați la transmiterea în comun în 
REACH-IT. 

 □ 

2. Transmiteți dosarul de înregistrare.  □ 
3. Dacă nu reușiți să transmiteți dosarul, urmați instrucțiunile din 

comunicarea ECHA. Dacă aveți neclarități, solicitați sprijin din 
partea ECHA. 

 □ 

4. Retransmiteți dosarul.   
5. Plătiți redevența în termenul limită stabilit în factura 

dumneavoastră. 

! 

 
Verificați-vă regulat contul REACH-IT. Acesta reprezintă 

singurul mijloc oficial de comunicare dintre ECHA și 
dumneavoastră. 

 

 □ 
 

  
În timpul procesului de planificare, puteți solicita sprijin de la birourilor naționale de asistență tehnică , 
ECHA sau organizația dumneavoastră de sector/asociația dumneavoastră comercială regională. 

https://echa.europa.eu/ro/support/helpdesks

