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CARE SUNT OBLIGAȚIILE ANGAJATORULUI 
DUMNEAVOASTRĂ? 

Dacă întreprinderea trebuie să înregistreze substanțe 
până la ultimul termen de înregistrare (31 mai 2018), 
angajatorul dumneavoastră trebuie:

• să culeagă toate informațiile disponibile cu privire 
la proprietățile substanței;

• să facă schimb de informații cu ceilalți producători 
și importatori ai aceleiași substanțe;

• să stabilească împreună cu ei dacă, în calitate de 
cosolicitanți ai înregistrării, dețin toate informațiile 
necesare pentru înregistrare; 

• dacă răspunsul este nu, să completeze împreună 
informațiile lipsă; și

• să consemneze toate acestea într-un dosar de 
înregistrare.

În plus, dacă volumul anual produs sau importat este 
de 10 tone sau mai mult, angajatorul trebuie:

• să folosească informațiile culese pentru a 
evalua riscurile pentru sănătatea lucrătorilor și a 
consumatorilor, precum și pentru mediu; și

• să identifice măsurile de gestionare a riscurilor 
necesare pentru ca utilizarea substanței să 
prezinte siguranță pentru întreprindere și pentru 
clienți.

Regulamentul REACH impune întreprinderilor 
care produc sau importă substanțe chimice 
în UE, Islanda, Norvegia sau Liechtenstein, 
în cantități anuale de cel puțin o tonă, să le 
înregistreze la ECHA. Dacă nu există informații 
despre proprietățile periculoase ale unui produs 
chimic, ele trebuie generate, iar fișele cu date de 
securitate trebuie actualizate dacă este cazul. 

ANGAJATORUL DUMNEAVOASTRĂ ESTE 
PREGĂTIT? 

Ultimul termen de înregistrare este 31 mai 2018. 
Acesta afectează întreprinderile care produc sau 
importă substanțe existente în cantități anuale 
cuprinse între 1 și 100 de tone. Trebuie înregistrate 
substanțele chimice ca atare, cele din amestecuri 
și, în anumite cazuri, cele din articole.

Angajatorul dumneavoastră trebuie să înceapă 
să se pregătească deja pentru termenul de 
înregistrare REACH 2018 prin analiza portofoliului 
întreprinderii din perspectiva REACH 2018 și 
elaborând unui plan de gestionare a înregistrărilor 
până în 2018. 

Adresat reprezentanților lucrătorilor din întreprinderile care fabrică, importă 
sau utilizează produse chimice
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CE BENEFICII VĂ ADUC ACESTE NORME? 

Venind în completarea normelor în materie de 
sănătate și securitate în muncă, aceste norme 
vor îmbunătăți protecția lucrătorilor prin sporirea 
siguranței în utilizarea produselor chimice, 
reducerea expunerii la substanțe periculoase și 
prevenirea bolilor profesionale cauzate de acestea.

UNDE PUTEȚI GĂSI INFORMAȚII 
SUPLIMENTARE ȘI ASISTENȚĂ? 

ETUC vă pune la dispoziție pagini web dedicate 
Regulamentului REACH: 
www.etuc.org/issue/reach 

ECHA oferă întreprinderilor ghiduri, instrumente 
informatice și asistență pentru a le ajuta să-și 
îndeplinească rolurile și obligațiile care le revin în 
calitate de solicitanți ai înregistrării și de utilizatori 
de substanțe chimice: 
echa.europa.eu/ro/reach-2018
echa.europa.eu/ro/downstream

Birourile naționale de asistență tehnică REACH 
oferă recomandări practice în limbile locale: 
echa.europa.eu/ro/support/helpdesks

EU-OSHA oferă informații privind modul de 
gestionare a riscurilor cauzate de utilizarea de 
substanțe periculoase la locul de muncă: 
osha.europa.eu/ro/themes/dangerous-substances

În toate cazurile, angajatorul dumneavoastră trebuie:

• să transmită un dosar de înregistrare la Agenția 
Europeană pentru Produse Chimice. Majoritatea 
informațiilor trebuie transmise în comun cu 
celelalte întreprinderi care înregistrează aceeași 
substanță; și

• să actualizeze fișele cu date de securitate pentru 
utilizatori dacă informațiile generate pentru 
înregistrare justifică acest lucru.

În cazul în care la întreprinderea dumneavoastră 
se folosesc produse chimice, verificați împreună cu 
angajatorul: 

• dacă furnizorii au înregistrat substanțele 
chimice pe care le folosiți sau intenționează să 
le înregistreze până în 2018;

• dacă modurile în care utilizați substanțele 
sunt prevăzute în fișele cu date de securitate 
actualizate; și 

• dacă aplicați măsurile de gestionare a riscurilor 
descrise în fișele cu date de securitate și în 
scenariile de expunere, pentru ca utilizarea 
produselor chimice să se facă în condiții de 
siguranță.

DE CE AR TREBUI SĂ VĂ PREOCUPE ACEST 
LUCRU? 

Nerespectarea cerințelor REACH de către 
întreprinderea dumneavoastră vă poate afecta 
considerabil, deoarece este posibil să nu utilizați 
produsele chimice în condiții de siguranță. 
De asemenea, autoritățile naționale de aplicare 
a legii pot să ia măsuri împotriva angajatorului 
dumneavoastră, cu posibile implicații financiare și 
chiar cu oprirea liniilor de producție. 
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