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Fișele cu date de securitate (FDS)

Introducere

Fișele cu date de securitate 
oferă utilizatorilor de produse chimice 
informațiile necesare care îi sprijină în 
protejarea sănătății umane și a mediului. 

Utilizatorii de produse chimice sunt companii sau persoane 
fizice din cadrul Uniunii Europene/Spațiului Economic European, care 
utilizează o substanță, fie ca atare, fie într-un amestec, în activitățile lor 
industriale sau profesionale.

Fișele cu date de securitate sunt destinate atât lucrătorilor care 
manipulează produsele chimice, cât și celor responsabili de 
securitate. 

Formatul fișei cu date de securitate este definit în Regulamentul 
REACH. Acesta este împărțit în 16 secțiuni, iar fiecare secțiune 
este descrisă în următoarea parte a acestui ghid.

PUNCTELE-CHEIE



Când trebuie să fie furnizată o fișă cu date de 
securitate?

O fișă cu date de securitate ar trebui să fie furnizată 
atunci când:

• o substanță sau un amestec este clasificat drept 
periculos;

• o substanță este persistentă, bioacumulativă 
și toxică (PBT) sau foarte persistentă și foarte 
bioacumulativă (vPvB); sau

• o substanță este inclusă în lista substanțelor 
candidate la autorizare în conformitate cu REACH 
din alte motive decât cele de mai sus.

Pentru amestecurile care nu sunt clasificate ca 
periculoase, dar care conțin concentrații specificate 
de anumite substanțe periculoase, se impune, de 
asemenea, ca o fișă cu date de securitate să fie 
furnizată la cerere.

Dacă un furnizor actualizează o fișă cu date de 
securitate, acesta trebuie să transmită versiuni 
actualizate tuturor beneficiarilor cărora le-a fost 
furnizată substanța sau amestecul în ultimele 12 luni. 

Mai multe indicații privind aspectele la care un 
furnizor sau beneficiar trebuie să fie atent (de 
exemplu, momentul actualizării, verificarea 
conținutului etc.) sunt oferite în secțiunile „în atenția”.

Puteți consulta definiția termenilor tehnici (cum ar 
fi „CAS” sau „număr de înregistrare”) în baza de 
date terminologică ECHA (https://echa-term.echa.
europa.eu/).

Rețineți că acest ghid se 
concentrează asupra obligațiilor 
legate de REACH. Compania 
dumneavoastră poate avea obligații 

suplimentare în temeiul altor acte legislative 
care nu sunt tratate aici.

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR
Ce trebuie să faceți când primiți o fișă cu date de 
securitate?

Când primiți o fișă cu date de securitate, aveți 
obligația de a identifica și a aplica măsurile 
corespunzătoare pentru a controla în mod adecvat 
riscurile la punctul dumneavoastră de lucru. 

De asemenea, ar trebui să efectuați o verificare a 
coerenței și a caracterului plauzibil al conținutului 
fișei cu date de securitate la un nivel adecvat 
pentru circumstanțele dumneavoastră. Acest lucru 
se realizează pentru a evita utilizarea de informații 
FDS inexacte ca bază pentru evaluările de siguranță 
la locul de muncă și asupra mediului. În special, 
trebuie să comparați toate secțiunile referitoare la 
identificarea, compoziția, clasificarea și utilizarea în 
condiții de siguranță a substanței chimice cu propriile 
informații privind substanța sau amestecul în cauză. 
Evaluați eventualele discrepanțe și luați măsurile 
corective corespunzătoare. 

Dacă aveți informații noi privind proprietățile 
periculoase ale substanțelor și ale amestecurilor 
sau considerați că indicațiile furnizate în FDS 
sau în alte informații furnizate nu sunt adecvate, 
trebuie să comunicați acest fapt în avalul lanțului de 
aprovizionare către furnizori (consultați tabelul 13 din 
Ghidul pentru utilizatorii din aval al ECHA pentru mai 
multe detalii).

Dacă la FDS sunt anexate scenarii de expunere, 
consultați secțiunea „Scenariul de expunere” din 
acest ghid pentru obligațiile suplimentare care se 
aplică.

Este posibil ca formulatorii de amestecuri să fi 
integrat informațiile din scenariile de expunere 
pentru substanțele componente în partea principală 
a FDS sau să le fi furnizat într-o anexă consolidată 
în loc să le anexeze individual. Astfel de informații 
trebuie tratate în consecință ca informații dintr-un 
scenariu de expunere, cu obligațiile care decurg 
pentru utilizatorii din aval. Mai multe informații pot 
fi consultate în secțiunea 7.2.3. din Ghidul pentru 
utilizatorii din aval (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/du_ro.pdf). Vă rugăm 
să consultați secțiunea „Scenariu de expunere” din 
acest ghid pentru a verifica dacă utilizarea dată de 
dumneavoastră amestecului este reglementată. 

Dacă nu este necesară o fișă cu date de securitate, 
dar este furnizată în mod voluntar, nu aveți obligații 
specifice în temeiul REACH. Cu toate acestea, aveți 
obligația generală de a folosi produsele chimice în 
condiții de siguranță. 

FDS
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Ca și în cazul oricărei alte obligații 
în temeiul REACH, nu uitați să vă 
documentați deciziile și acțiunile.
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ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR
Conținutul diferitelor secțiuni ale fișei cu date 
de securitate este prevăzut în textul legislativ 
din anexa II la Regulamentul REACH și este 
dezvoltat în Ghidul de redactare a fișelor cu 
date de securitate (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/sds_ro.pdf). Acestea 
sunt principalele referințe pe care furnizorii trebuie 
să le utilizeze la întocmirea fișelor lor cu date de 
securitate. Acest ghid oferă indicații pentru furnizori 
cu privire la aspectele pe care să le urmărească în 
cadrul fiecărei secțiuni.  

Când ar trebui să actualizați o fișă cu date de 
securitate?

Trebuie să furnizați o actualizare a fișei cu date de 
securitate atunci când: 

• apar noi informații privind măsurile de gestionare 
a riscurilor sau noi informații despre pericole; 

• după ce a fost acordată sau refuzată o autorizație 
sau a fost impusă o restricție.

În orice caz, se recomandă revizuirea la intervale 
regulate a conținutului unei fișe cu date de 
securitate.

„Informații noi” include, de 
asemenea, plasarea substanței 
pe lista substanțelor candidate la 
autorizare.

FDS
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FDS Secțiunea 1 

Identificarea substanței/amestecului și a 

societății/întreprinderii

Secțiunea 1 conține informații 
despre:

• denumirea substanței sau, pentru un amestec, 
denumirea comercială sau destinația amestecului;

• alți identificatori relevanți, cum ar fi denumiri comerciale, denumiri 
alternative și numerele CE, CAS sau index în conformitate cu anexa VI 
la Regulamentul CLP;

• utilizările produsul chimic este destinat, și utilizări contraindicate;
• detalii despre furnizorul fișei cu date de securitate;
• numărul de telefon care poate fi apelat în caz de urgență.

Dacă substanța a fost înregistrată în temeiul REACH, secțiunea 
1.1 va include un număr de înregistrare REACH. Acest 
număr începe aproape întotdeauna cu „01” (de exemplu, 
01-nnnnnnnnnn-nn-nnnn). Dacă produsul este un amestec, 
numerele de înregistrare ale substanțelor prezente în amestec 
vor fi incluse în secțiunea 3.2.

PUNCTELE-CHEIE



ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR

Număr de înregistrare 

Puteți utiliza numere de înregistrare pentru a avea 
acces la mai multe informații despre solicitanții 
înregistrării și despre substanță.

Pe site-ul internet al ECHA în secțiunea „Informații 
privind produsele chimice” (https://echa.europa.
eu/information-on-chemicals), puteți efectua căutări 
utilizând numărul de înregistrare. Aceasta arată cine 
a înregistrat substanța, fie ca indivizi, fie ca membri 
ai unei înregistrări comune. 

Dacă numărul de înregistrare se termină cu „-0000”, 
acesta este solicitantul principal al înregistrării. 
Dacă ultimele patru cifre sunt -XXXX, solicitantul 
înregistrării este păstrat confidențial; de regulă, 
acest lucru se întâmplă când un furnizor furnizează 
substanțe de la mai mulți solicitanți ai înregistrării. 
Un exemplu în acest sens poate fi vizualizat 
aici numărul de înregistrare REACH (https://
echa.europa.eu/documents/10162/22787005/
sds_section1_registration numberXXXX_en.jpg). 
De asemenea, căutarea indică dacă numărul de 
înregistrare furnizat este încă activ, precum și alte 
informații.

Furnizorul trebuie să comunice numărul de 
înregistrare în avalul lanțului de aprovizionare. Dacă 
în fișa cu date de securitate nu apare niciun număr 
de înregistrare, acest lucru indică faptul că substanța 
este scutită de cerințele de înregistrare sau nu este 
încă înregistrată.

Dacă suspectați că furnizorul dumneavoastră ar 
fi înregistrat deja substanța, vă recomandăm să-l 
contactați imediat pentru a verifica. Substanțele 
care nu au fost înregistrate trebuie verificate cu 
atenție pentru a confirma că sunt permise pentru a 
fi utilizate în Europa. De asemenea, ați putea lua în 
considerare contactarea autorității de aplicare.

Substanțele pot fi înregistrate în prealabil, și anume 
producătorul sau importatorul intenționează să le 
înregistreze, dar încă nu au fost înregistrate. Un 
număr de înregistrare prealabilă începe cu cifrele 
„05-”. Nu există obligații ale utilizatorilor din aval 
asociate substanțelor înregistrate în prealabil. După 
expirarea termenului-limită de înregistrare din anul 
2018, nu există niciun motiv pentru ca furnizorul să 
includă în FDS un număr de înregistrare prealabilă. 

Vă recomandăm să păstrați o 
evidență a datei de primire pentru 
toate fișele cu date de securitate 
care conțin un număr de înregistrare.

Utilizări identificate

Când primiți o fișă cu date de securitate cu scenarii 
de expunere, trebuie să verificați dacă utilizarea 
dată de dumneavoastră este identificată de 
furnizorul dumneavoastră în secțiunea 1.2. În caz 
contrar, puteți să contactați furnizorul și să solicitați 
includerea utilizării dumneavoastră. Consultați 
întrebarea și răspunsul de la punctul136 (https://
echa.europa.eu/support/qas-support/qas) pentru 
informațiile pe care trebuie să le comunicați 
furnizorului dumneavoastră și modul cel mai adecvat 
pentru a face acest lucru.

 Dacă furnizorul dumneavoastră 
identifică unele utilizări care sunt 
„nerecomandate”, aceasta înseamnă 
că furnizorul nu le recomandă.

Dacă în secțiunea 1.2 din fișa cu date de securitate 
se specifică faptul că utilizarea dumneavoastră 
este nerecomandată, trebuie să luați în considerare 
următoarele opțiuni:

• încetați utilizarea respectivă a substanței (ca 
atare sau în amestec);

• căutați un furnizor care a prevăzut măsurile 
necesare de administrare a riscurilor pentru utilizarea 
dumneavoastră;

• efectuați un raport de securitate chimică al 
utilizatorului din aval pentru a verifica siguranța 
utilizării. Citiți mai multe detalii în această privință în 
secțiunea 5 din Ghidul pentru utilizatorii din aval 
(https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/
du_ro.pdf).

Utilizările identificate în secțiunea 1.2 pot fi descrise 
prin text (de exemplu, „straturi de acoperire și 
vopsele”) sau coduri. Codurile utilizate sunt adesea 
din sistemul standard de descriptori de utilizare (de 
exemplu, „SU21, PC18”). Aflați mai multe despre 
sistemul de descriptori de utilizare în Ghidul privind 
descrierea utilizării (https://echa.europa.eu/
documents/10162/13632/information_requirements_
r12_ro.pdf). De asemenea, descriptori de utilizare se 
pot furniza pentru utilizările identificate în secțiunea 
16 și în scenariul de expunere. 

FDS 1
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Element de identificare a produsului

Identificatorul de produs al unei substanțe sau 
al unui amestec este furnizat în conformitate cu 
articolul 18 din Regulamentul CLP. Normele sunt 
descrise în detaliu în Ghidul de redactare a fișelor 
cu date de securitate (capitolul 3.1) (https://echa.
europa.eu/documents/10162/23036412/sds_ro.pdf) 
și sunt destul de diferite atunci când se referă la o 
substanță sau la un amestec. 

Pentru o substanță, următoarea diagramă poate fi 
utilă pentru a găsi identificatorul de produs.

Pentru amestecuri, denumirea comercială 
sau destinația trebuie furnizate în secțiunea 
1.1, iar informațiile suplimentare cu privire la 
componentele sale trebuie furnizate în secțiunea 
3.2. Pentru informații suplimentare, vă rugăm 
să consultați Ghidul de redactare a fișelor cu 
date de securitate (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/sds_ro.pdf).

(a) Is it in Part 3 of Annex VI?

(b) Is it in the C&L Inventory?1

(c) Is it in the CAS, with 
nomenclature provided by 
IUPAC (or another 
international chemical 
name)? 

(d) Provide IUPAC 
nomenclature or another 
international chemical name 

Provide in SDS2

NO

NO

NO

YES

YES

YES

YES

Număr de înregistrare

Dacă ați înregistrat substanța, atunci trebuie să 
furnizați numărul de înregistrare în FDS. Absența 
unui număr de înregistrare indică faptul că substanța 
este scutită de cerințele de înregistrare sau nu 
este încă înregistrată. Ați putea dori să indicați 
acest lucru, pentru a se evita punerea sub semnul 
întrebării a motivului absenței acestuia, utilizând una 
dintre următoarele fraze:

• substanța nu necesită înregistrare în temeiul 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 [REACH];

• încă nu a expirat perioada de tranziție în 
conformitate cu articolul 23 din Regulamentul 
REACH;

• biocidele sunt considerați substanțe înregistrate 
în conformitate cu articolul 15 alineatele (1) și (2) 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 [REACH];

• această substanță este scutită de înregistrare în 
conformitate cu dispozițiile articolului 2 alineatul 
(7) litera (a) din Regulamentul REACH și ale 
anexei IV la acesta;

• această substanță este scutită în conformitate cu 
articolul 2 alineatul (7) din Regulamentul REACH 
și anexa V la acesta.

Numerele de înregistrare prealabilă care încep cu 
cifrele „05-” nu trebuie obligatoriu incluse în FDS. 

Dacă sunteți solicitant al înregistrării, 
țineți cont că furnizarea unei 
FDS cu un număr de înregistrare 
poate iniția obligații pentru clienții 

dumneavoastră (utilizatori din aval). Trebuie să 
vă asigurați să atașați scenariile de expunere 
relevante, dacă substanța este periculoasă în 
conformitate cu CLP și ați efectuat o evaluare a 
expunerii ca parte a înregistrării.

Dacă pregătiți o FDS pentru un 
amestec, trebuie să comunicați 
numerele de înregistrare pentru toate 
substanțele înregistrate din amestec 

(în secțiunea 3), precum și alte informații 
relevante, cum ar fi clasificarea, recomandări 
pentru gestionarea riscurilor etc. 

FDS 1
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Utilizări identificate

Dacă sunteți solicitant al înregistrării, clienții 
dumneavoastră, prin intermediul organizațiilor lor 
sectoriale, se poate să vă fi comunicat informații cu 
privire la utilizarea lor prin intermediul hărților de 
utilizare (https://echa.europa.eu/ro/csr-es-roadmap/
use-maps/concept). Când furnizați fișa cu date 
de securitate, trebuie să includeți aceste utilizări 
ca utilizări identificate în secțiunea 1.2. Clienții 
dumneavoastră vor aprecia informațiile adaptate la 
nevoile lor. 

Pentru substanțele înregistrate pentru care este 
necesar un raport de securitate chimică, utilizările 
identificate trebuie să fie în concordanță cu cele 
identificate în RSC și scenariile de expunere (în 
cazul în care ați evaluat, în principiu, că riscul este 
controlat în mod adecvat). 

Dacă sunteți formulator, trebuie să indicați utilizările 
formulării pe baza informațiilor relevante primite 
pentru substanțele componente. 

De asemenea, dacă sunteți solicitant 
al înregistrării, informații cu privire 
la utilizările nerecomandate 
sunt necesare și trebuie să fie în 

concordanță cu informațiile din secțiunea 
3.6 din IUCLID („Utilizări nerecomandate”) 
pentru substanțele pentru care este necesară 
o înregistrare. Nu uitați că în cazul în care o 
utilizare este nerecomandată, trebuie precizat 
și motivul pentru aceasta.  

Furnizorul fișei cu date de securitate

În acest caz, „furnizor” se referă la furnizorul fișei 
cu date de securitate. Prin plasarea unei substanțe 
sau a unui amestec pe piață, un distribuitor devine 
responsabil pentru furnizarea fișei cu date de 
securitate, asigurându-se că aceasta este în limba 
națională respectivă și conține informațiile cerute de 
legislația națională. Dacă distribuitorul nu schimbă 
eticheta, se recomandă ca acesta să-și adauge 
propriile detalii în această secțiune, și nu să le 
înlocuiască pe cele ale furnizorului inițial.

Număr de telefon care poate fi apelat în caz de 
urgență

Trebuie să furnizați o trimitere la serviciile de 
informații de urgență. Majoritatea statelor membre 
dețin centre toxicologice naționale, ale căror numere 
de telefon naționale apelabile în caz de urgență sunt 
disponibile la adresa:

http://echa.europa.eu/ro/support/helpdesks/national-
helpdesks/list-of-national-helpdesks 

Vă rugăm să verificați cu centrul toxicologic specific, 
înainte de a include numărul în FDS, pentru a vă 
asigura că respectați cerințele centrului respectiv.

Rețineți că fiecare stat membru trebuie să aibă un 
„organism desemnat”, care culege informații de 
pericol referitoare la amestecuri. În cele mai multe 
cazuri, organismul desemnat este centrul toxicologic 
menționat anterior. Mai multe informații pot fi 
consultate la adresa:

http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/poison-
centres/index_en.htm 

Fie că utilizați centrele toxicologice naționale, 
propriul serviciu sau serviciul unui terț, orice limitări 
(ore de program sau tipuri de informații care pot fi 
furnizate) trebuie să fie specificate.
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FDS Secțiunea 2

Identificarea pericolelor 

Secțiunea 2 conține informații 
despre:

• clasificarea pericolului pe care îl prezintă 
produsul chimic;

• cum trebuie etichetat produsul chimic (pictograme de pericol, 
fraze de pericol și recomandări de securitate). Exemple de etichete 
pot fi vizualizate pe pagina „eticheta CLP” ( https://echa.europa.eu/
documents/10162/22787005/clp_label_examples_en.jpg);

• orice informații suplimentare de pericol care nu rezultă în clasificare 
și, dacă este cazul, motivul pentru care substanța este PBT sau 
vPvB.

Informațiile privind clasificarea și etichetarea furnizate în 
documentul respectiv trebuie să fie consecvente cu cele de 
pe etichetele efective pentru produsul chimic în cauză. În 
caz contrar, contactați-vă furnizorul pentru a vă comunica și 
confirma informațiile care se aplică.

Clasificarea și etichetarea produselor chimice se modifică 
în prezent la nivel mondial. În UE, Regulamentul privind 
clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) este în vigoare 
și pune în aplicare Sistemul global armonizat (GHS) al 
Organizației Națiunilor Unite. 

PUNCTELE-CHEIE
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Clasificarea substanței sau a amestecului

Secțiunea 2.1 indică clasificarea pericolelor 
prezentate de substanță și amestec. Aceste 
informații sunt esențiale în evaluarea riscului pentru 
lucrători și mediu. Informații suplimentare, cum ar 
fi textul complet al frazelor de pericol, se găsesc la 
secțiunea 16. Dacă nu sunt îndeplinite criteriile de 
clasificare în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 
1272/2008, acest fapt trebuie specificat în mod clar.

Trebuie să verificați dacă respectiva clasificare este 
în concordanță cu informațiile furnizate în secțiunile 
9 - 12.

Pentru substanțe, trebuie să verificați dacă sunt 
furnizați factori de multiplicare („factori M”). 
Pentru mai multe informații privind cazurile în 
care trebuie furnizați factori M (sau valori-limită 
specificate sau limite de concentrație), vă rugăm 
să consultați Ghidul de redactare a fișelor cu 
date de securitate (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/sds_ro.pdf). 

Nu sunteți obligat să verificați clasificarea efectuată 
de furnizorul (furnizorii) dumneavoastră. Cu toate 
acestea, dacă alegeți să faceți acest lucru [utilizând 
Ghidul privind aplicarea criteriilor CLP (https://
echa.europa.eu/documents/10162/23036412/
clp_en.pdf/)] și ajungeți la o concluzie diferită de 
cea a furnizorului (furnizorilor), trebuie să-i contactați 
pentru a discuta dacă puteți stabili o clasificare de 
comun acord. Dacă nu se poate ajunge la un acord, 
trebuie să raportați clasificarea dumneavoastră 
la ECHA (pentru substanțele pe care le utilizați în 
cantități de cel puțin o tonă pe an).

Elemente pentru etichetă

Secțiunea 2.2 prezintă elementele cu care trebuie 
etichetate substanța sau amestecul în cauză.

Atât în cazul substanțelor, cât și în cazul 
amestecurilor, elementele pentru etichetă trebuie 
indicate în conformitate cu Regulamentul CLP. 

Dacă o substanță, ca atare sau într-un amestec, 
face obiectul autorizării în temeiul REACH, aici 
trebuie inclus numărul autorizației [pentru o definiție, 
consultați baza de date terminologică ECHA 
(https://echa-term.echa.europa.eu/)]. Puteți găsi mai 
multe informații cu privire la autorizare în secțiunea 
15 din acest ghid.

 Diferențele de clasificare între 
diverși furnizori pot apărea dintr-
un motiv justificat, de exemplu 
impurități, concentrații etc. Consultați 

Sfaturi pentru utilizatorii de produse chimice 
la locul de muncă (https://echa.europa.
eu/documents/10162/966058/tips_users_
chemicals_workplace_ro.pdf). Dacă există 
un dubiu, beneficiarii trebuie să-și contacteze 
furnizorii.

Puteți verifica clasificarea 
substanțelor pe site-ul internet al 
ECHA în InfoCard/Profil pe scurt, în 

special pentru a vedea dacă există o clasificare 
armonizată.

 Ar trebui să vă informați furnizorul 
fără întârziere cu privire la orice 
informații noi privind pericolele, 
inclusiv clasificarea și etichetarea.

FDS 2

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_ro.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_ro.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_en.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_en.pdf/
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_en.pdf/
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/clp_en.pdf/
https://echa-term.echa.europa.eu/
https://echa.europa.eu/documents/10162/966058/tips_users_chemicals_workplace_ro.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/966058/tips_users_chemicals_workplace_ro.pdf


ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Clasificarea substanței sau a amestecului

De la 1 iunie 2015, clasificarea substanțelor și a 
amestecurilor trebuie efectuată în conformitate cu 
Regulamentul CLP.

Substanță: Dacă ați comunicat informații 
privind substanța în inventarul de 
clasificare și etichetare, clasificarea 
dată în FDS trebuie să fie aceeași cu 

cea prevăzută în comunicarea dumneavoastră și 
trebuie furnizată în conformitate cu normele din 
Regulamentul CLP.

Amestecuri: Clasificarea este dată în 
conformitate cu Regulamentul CLP. Cu 
toate acestea, în cazul amestecurilor deja 
disponibile pe piață înainte de 1 iunie 
2015, o perioadă de tranziție permite ca 

astfel de amestecuri care sunt conforme cu Directiva 
pentru preparate periculoase să rămână pe piață 
fără a fi nevoie să fie reetichetate și reambalate 
înainte de 1 iunie 2017. Procedura utilizată pentru a 
obține clasificarea amestecului poate fi prezentată, 
în mod alternativ, în această secțiune (în loc de 
secțiunea 16).

Elemente pentru etichetă

Elementele pentru etichetă indicate trebuie să fie în 
concordanță cu eticheta corespunzătoare atașată pe 
produs. 

Dacă ați primit o autorizație REACH pentru 
substanța dumneavoastră, ca atare sau într-
un amestec, trebuie să includeți aici numărul 
autorizației [pentru o definiție, consultați baza de 
date terminologică ECHA (https://echa-term.echa.
europa.eu/)] și să furnizați informații suplimentare 
privind autorizarea în secțiunea 15.

Alte pericole

Trebuie să furnizați aici orice informații suplimentare 
de pericol care nu rezultă din clasificare, inclusiv, 
după caz, dacă substanța este PBT sau vPvB. 

Astfel de informații pot lua forma unor declarații cum 
ar fi: „Poate forma un amestec de praf/aer explozibil 
dacă este dispersat”, „Risc de orbire după înghițirea 
produsului” sau „Conform rezultatelor evaluării sale, 
această substanță nu este PBT sau vPvB”.

Statutul PBT sau vPvB trebuie să corespundă 
rezultatelor oricărei evaluări PBT sau vPvB indicate 
în secțiunea 12.5 (solicitată numai când există un 
raport de securitate chimică).
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FDS Secțiunea 3

Secțiunea 3 din FDS: Compoziție/

informații privind ingredientele 

Secțiunea 3 prezintă informații 
privind compoziția produsului chimic. Dacă 
produsul chimic este o substanță, informațiile sunt 
furnizate la secțiunea 3.1. Dacă produsul chimic este un 
amestec, informațiile sunt la secțiunea 3.2.

Informațiile sunt furnizate în mod normal într-un tabel. Acestea includ 
denumirea și/sau denumirea comercială, precum și alți identificatori 
(cum ar fi numărul CAS, numărul de înregistrare etc.) ai substanțelor, 
ingredientelor sau impurităților care:

• contribuie la clasificarea globală de pericol; sau
• sunt prezente în concentrații care depășesc anumite niveluri de 

îngrijorare; sau
• au limite de expunere profesională.

Pentru amestecuri, se furnizează concentrația sau intervalul de 
concentrație la care este prezent compusul. 

Un furnizor poate include aici compuși sau componente 
nepericuloase, dacă alege să afișeze compoziția completă a 
substanței sau a amestecului.

PUNCTELE-CHEIE
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Substanțe și amestecuri

Dacă substanța sau amestecul este clasificat ca 
periculos – astfel cum este definit de Regulamentul 
privind clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) 
– ingredientele periculoase sau impuritățile vor 
fi prezentate într-un tabel care indică denumirea 
chimică, CE și/sau numărul CAS. Dacă este 
disponibil, se va include și numărul de înregistrare.

Dacă utilizarea unei denumiri chimice alternative a 
fost permisă în conformitate cu Regulamentul privind 
clasificarea, etichetarea și ambalarea (CLP) (sau 
cu Directiva privind preparatele periculoase înainte 
de 1 iunie 2015), aceasta poate fi utilizată pentru o 
substanță dintr-un amestec. 

Pentru amestecuri, trebuie descrisă clasificarea 
substanțelor componente sau motivul pentru 
indicarea acestora în secțiunea 3.2 (de exemplu, 
„substanță vPvB neclasificată” sau „substanță cu 
limită comunitară de expunere la locul de muncă”). 

FDS 3
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Substanțe

Exemple de moduri de prezentare a 
informațiilor sunt furnizate în Ghidul 
de redactare a fișelor cu date de 
securitate (https://echa.europa.eu/

documents/10162/23036412/sds_ro.pdf) Rețineți că, 
deși în listă trebuie incluse numai impuritățile care 
contribuie la clasificare, poate fi util pentru clienții 
dumneavoastră dacă includeți informații cu privire la 
toate impuritățile (chiar dacă acestea nu contribuie 
la clasificare) și concentrația (sau intervalul de 
concentrație) acestora.

Amestecuri

Exemple sunt furnizate în Ghidul 
de redactare a fișelor cu date de 
securitate (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/sds_ro.pdf) 
Pentru amestecuri, trebuie să furnizați 

concentrația (sau intervalul de concentrație) și 
clasificarea pentru toate substanțele care îndeplinesc 
criteriile de clasificare, precum și pentru cele care 
nu îndeplinesc criteriile, dar care prezintă anumite 
pericole și se găsesc peste anumite concentrații 
(astfel cum s-a descris în textul legislativ). În 
plus, puteți alege să enumerați toate substanțele 
din amestec, pentru a veni în sprijinul clienților 
dumneavoastră.

Denumiri chimice alternative 
În cazul în care se utilizează o denumire chimică alternativă (întrucât aceasta este permisă în 
conformitate cu dispozițiile articolului 24 din CLP), trebuie să indicați acest lucru în această 
subsecțiune (sau în secțiunile 15 sau 16).

Intervale de greutate/de concentrație 
Se pot preciza intervale de greutate în loc de procente de greutate reale. Clasificarea 
obținută pentru un anumit interval de concentrație trebuie să se bazeze pe cea mai mare 
concentrație din intervalul citat.

În textul juridic sunt menționate valori-limită specificate generice și factori M doar în contextul 
deciderii asupra substanțelor care trebuie enumerate în FDS. Dacă însă informațiile sunt 
disponibile, ar fi potențial utile și, prin urmare, ar fi recomandat să le furnizați.

FDS 3

https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_ro.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_ro.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_ro.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_ro.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_ro.pdf
https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/sds_ro.pdf


Exemplu de fișe cu date de securitate secțiunea 3_a

FDS 3



Exemplu de fișe cu date de securitate secțiunea 3_b

FDS 3



FDS Secțiunea 4

Măsuri de prim ajutor

Secțiunea 4 conține informații cu 
privire la:

• măsurile de prim ajutor care trebuie aplicate în 
cazul expunerii accidentale la substanța chimică;

• simptomele și efectele expunerii;
• indicații dacă este necesară acordarea unei atenții medicale speciale 

sau urgente (antidot, monitorizare medicală) sau a altor măsuri 
(echipament de protecție individuală pentru persoanele care acordă 
primul ajutor).

Măsurile de prim ajutor trebuie descrise astfel încât să poată fi 
înțelese și efectuate de o persoană neinstruită și trebuie să fie în 
concordanță cu frazele de precauție din secțiunea 2.2.

 Este util să luați fișa cu date de securitate cu 
dumneavoastră atunci când solicitați îngrijire medicală 
după expunerea accidentală la substanța chimică. 
Informațiile suplimentare furnizate în mod specific 

personalului medical pot fi prezentate în cadrul unei 
rubrici precum „Note pentru medic”. Aceste informații pot 
conține termeni medicali specializați care pot fi înțeleși cu 
dificultate de personalul nemedical.

PUNCTELE-CHEIE



FDS 4

Exemplu de fișe cu date de securitate Secțiunea 4



FDS Secțiunea 5

Măsuri de combatere a incendiilor  

Secțiunea 5 conține informații 
despre:

• măsurile de combatere a incendiilor care 
trebuie aplicate în cazul unui incendiu care implică 
produsul chimic;

• eventualele pericole determinate de produsul chimic în caz de incendiu 
(cum ar fi produse de combustie periculoase sau riscuri de explozie 
cu nor de vapori).

Această secțiune poate conține, de asemenea, informații specifice 
pentru pompieri, inclusiv echipamentul de protecție special care 
trebuie utilizat.

Acordați o atenție deosebită mijloacelor de stingere 
neadecvate descrise în secțiunea 5.1. Utilizarea lor poate 
provoca reacții chimice sau fizice care au ca rezultat 
într-un pericol potențial suplimentar. De exemplu, unele 

substanțe emit gaze inflamabile sau toxice la contactul cu apa.

PUNCTELE-CHEIE
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FDS Secțiunea 6

Măsuri în caz de dispersie accidentală 

Secțiunea 6 oferă recomandări 
cu privire la modul în care trebuie 
tratate vărsările sau scurgerile accidentale 
de produs chimic pentru a preveni sau a reduce la 
minimum efectele adverse suplimentare. Recomandările 
sunt:

• metode de izolare, de recuperare și de curățare;

• precauții personale care trebuie utilizate în timpul acestor acțiuni.

Această secțiune poate face referire la secțiunile 8 și 13, pentru a 
evita repetarea informațiilor care sunt relevante pentru potențiala 
eliberare accidentală. Dacă se fac referiri la alte secțiuni, secțiunile 
respective trebuie completate în mod adecvat.
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FDS Secțiunea 7

Manipularea și depozitarea

Secțiunea 7 conține informații 
despre modul în care trebuie 
manipulate și depozitate produsele chimice 
în condiții de siguranță, pentru a evita incidente 
potențial periculoase. Informațiile sunt adecvate pentru 
utilizările identificate în secțiunea 1.2 și pentru proprietățile 
chimice (astfel cum sunt prezentate, în special, în secțiunile 9 și 
10). Acestea trebuie să fie în concordanță cu orice scenariu de expunere 
furnizat.
Recomandările cu privire la practicile de manipulare în condiții de siguranță 
includ:
• izolare și măsuri de prevenire a incendiilor, precum și a generării de 

aerosoli și praf;
• evitarea riscurilor din cauza incompatibilității substanțelor sau a 

amestecurilor;
• reducerea gradului de dispersie a substanței sau a amestecului 

în mediul înconjurător, cum ar fi evitarea vărsărilor sau păstrarea 
distanței față de căile de scurgere.

• aplicarea de bune practici de igienă profesională.
Recomandările cu privire la practicile de depozitare în condiții de 
siguranță includ: 
• gestionarea riscurilor asociate cu atmosfere explozive, condiții 

corozive, pericole de inflamabilitate etc.;
• controlul efectelor elementelor înconjurătoare, cum ar fi 

vremea, umiditatea, vibrațiile etc.;
• menținerea integrității substanței sau a amestecului;
• alte recomandări, cum ar fi cerințele de ventilație, limitele 

cantitative etc.
În plus față de informațiile prezentate în această secțiune, 
informații relevante se găsesc și în secțiunea 8.
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Verificați dacă utilizările indicate în secțiunea 7.3 
corespund utilizărilor indicate în secțiunea 1.2.

Asigurați-vă că orice recomandări privind evitarea 
anumitor materiale pentru recipient (de exemplu, din 
metal) corespund informațiilor de pericol furnizate în 
alte secțiuni. 

Această secțiune poate fi utilă și dacă aveți nevoie 
să comunicați informații cu privire la utilizarea unei 
substanțe care este clasificată ca periculoasă din 
cauza proprietăților fizico-chimice (de exemplu, 
inflamabilitate). 

Pentru o substanță înregistrată cu peste 10 tone/
an și clasificată pentru proprietățile fizico-chimice 
(în special inflamabilitate, proprietăți explozive și 
proprietăți oxidante), solicitantul înregistrării trebuie 
să evalueze utilizările într-un raport de securitate 
chimică. Ca parte a acestei evaluări, solicitantul 
înregistrării trebuie să recomande măsuri de 
gestionare a riscurilor pentru a controla sau a reduce 
riscul [consultați Ghidul privind IR&ESC Partea E 
(https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/
information_requirements_part_e_en.pdf)]. Aceste 
măsuri sunt comunicate ulterior prin scenariile 
de expunere. În cazul în care aceleași măsuri se 
aplică mai multor utilizări, poate fi mai practic să se 
comunice măsurile în această secțiune a fișei cu 
date de securitate, cu o trimitere în fiecare scenariu 
de expunere la locul unde se găsesc informațiile 
relevante. 
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FDS Secțiunea 8

Controale ale expunerii/protecția personală  

Secțiunea 8 conține informații 
importante despre valorile-limită de 
expunere (secțiunea 8.1) și măsurile pentru 
controlul expunerii (secțiunea 8.2). Informațiile sunt 
adecvate pentru proprietățile produsului chimic și pentru 
toate utilizările prevăzute (astfel cum sunt descrise în secțiunea 
1.2 sau în scenariile de expunere care pot fi anexate la fișa cu date de 
securitate).
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Secțiunea 8 conține informații importante legate de 
sănătatea la locul de muncă.

Parametrii de control prevăzuți în secțiunea 8.1 
sunt valori-limită, sub nivelul cărora se consideră că 
riscurile sunt controlate.

Utilizatorii din aval pot utiliza acești parametri drept 
criterii pentru măsurătorile pe care le efectuează 
la fața locului sau dacă decid să efectueze propria 
evaluare a securității chimice. Consultați Ghidul 
pentru utilizatorii din aval (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/du_ro.pdf).

Metodele de monitorizare sau de observare 
recomandate în mod curent pot fi incluse aici. 
Aceste metode de monitorizare pot fi, de exemplu, 
monitorizarea aerului din spațiile personale, 
monitorizarea aerului din mediul ambiant sau 
monitorizarea biologică, în conformitate cu 
standardele convenite.

Secțiunea 8 este foarte importantă 
pentru utilizatorii din aval atunci 
când aceștia identifică și aplică 
măsuri adecvate pentru a controla 

în mod adecvat riscul chimic în unitatea lor 
(citiți introducerea la pagina fișei cu date de 
securitate). Dacă informațiile sunt derivate 
dintr-un scenariu de expunere, citiți secțiunea 
„Scenariul de expunere” din acest ghid.

Secțiunea 8.1 Parametri de control

Sunt prevăzute limite de expunere pentru lucrători, 
consumatori și mediu, după caz. Acestea includ 
limite de expunere profesională (LEP), nivelul 
calculat fără efect (DNEL), concentrația previzibilă 
cu efect preconizat zero (PNEC) etc. În plus față de 
LEP aplicabile în țara dumneavoastră, se pot indica, 
de asemenea, limitele valabile în alte țări, în funcție 
de piața furnizorului dumneavoastră. Puteți consulta 
definiția termenilor tehnici, cum ar fi LEP sau DNEL, 
în baza de date terminologică ECHA (https://echa-
term.echa.europa.eu/).

Pentru mai multe informații despre LEP și DNEL, 
citiți acest document de orientare  (http://ec.europa.
eu/social/BlobServlet?docId=15614&langId=en) al 
Comitetului inspectorilor de muncă principali (SLIC). 

Secțiunea 8.2 Controale ale expunerii 

Sunt descrise măsurile de gestionare a riscurilor și 
pentru garantarea utilizării în siguranță a produsului 
chimic, care cuprind atât controalele tehnice, cât 
și măsurile de protecție individuală. Măsurile sunt 
concepute pentru a reduce expunerea lucrătorilor 
și a mediului la un nivel sigur. Informații mai 
detaliate cu privire la controalele de expunere se pot 
consultași în orice scenarii de expunere anexate la 
fișa cu date de securitate.

Controalele expunerii descrise în secțiunea 8.2 
sunt măsurile de protecție care trebuie luate în 
timpul utilizării substanței sau a amestecului pentru 
a reduce expunerea lucrătorului și a mediului la un 
nivel sigur. Acestea sunt:

• Controale tehnice corespunzătoare.

• Echipamentul individual de protecție (inclusiv 
specificații detaliate, cum ar fi timpul de 
perforare sau trimiteri la standardele CEN 
corespunzătoare);

• Controale ale expunerii mediului.

Această subsecțiune poate face referire la scenariile 
de expunere sau la secțiunea 7 din fișa cu date de 
securitate (Manipulare și depozitare), dacă măsurile 
sunt descrise mai în detaliu acolo. Rezumatele 
din secțiunea 8.2 trebuie să fie în concordanță cu 
informațiile din scenariul de expunere.
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ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Secțiunea 8.1 Parametri de control

Nivelul calculat fără efect (DNEL) și concentrația 
previzibilă cu efect preconizat zero (PNEC) aplicabile 
scenariilor de expunere în toate anexele necesare 
la FDS pentru o substanță sau un amestec specific 
trebuie enumerate în această secțiune. 

Trebuie precizate doar DNEL-urile și PNEC-urile 
relevante. Un exemplu privind modul în care ar putea 
fi structurate informațiile solicitate privind DNEL-uri și 
PNEC-uri în această secțiune este furnizat în Ghidul 
de redactare a fișelor cu date de securitate 
(https://echa.europa.eu/documents/10162/23036412/
sds_ro.pdf).

În cazul în care în această secțiune sunt prezentați 
parametrii de control specifici aplicabili, cum ar fi 
valorile-limită de expunere profesională (OELV) 
și/sau valorile-limită biologice, aceștia trebuie 
dați pentru statul membru în care substanța sau 
amestecul este introdus pe piață.
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FDS Secțiunea 9

Proprietățile fizice și chimice  

Secțiunea 9 conține informații 
despre: 

• proprietățile fizice și chimice de bază ale 
substanței chimice sau ale amestecului (cum ar fi 
aspectul, mirosul, pH-ul, punctul de fierbere etc.), care sunt 
relevante pentru clasificare și pericole;

• proprietățile fizice și chimice care nu sunt relevante sau lipsa de 
informații disponibile și motivul pentru aceasta.

PUNCTELE-CHEIE



ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR

Verificați dacă informațiile din această secțiune 
sunt în concordanță cu informațiile de clasificare 
și etichetare secțiunea 2 și orice clasificare a 
transportului prezentată în secțiunea 14. Dacă 
informațiile diferă, luați legătura cu furnizorul.

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Trebuie să faceți trimitere la metodele de testare 
utilizate și să specificați unitățile de măsură adecvate 
și/sau condițiile de referință.

Dacă FDS se referă la o formă de nanomaterial, 
atunci acest lucru trebuie precizat la categoria 
aspect, de exemplu stare fizică: solid (nanomaterial). 
Aceasta trebuie să fie în concordanță cu orice altă 
mențiune cu privire la nanomateriale, forme sau 
intervale din alte secțiuni.
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FDS Secțiunea 10

Stabilitate și reactivitate  

Secțiunea 10 conține informații 
despre:

• stabilitatea substanței sau a amestecului; 
• reacțiile periculoase care ar putea apărea în anumite 

condiții de utilizare sau dacă substanța este eliberată în mediul 
înconjurător;

• condiții de evitat;
• materiale incompatibile;
• produși de descompunere periculoși.

Pericolele asociate cu stabilitatea și reactivitatea sunt legate de 
proprietățile fizice și chimice precizate în secțiunea 9. Practica 
normală este de a utiliza secțiunea 9 pentru a indica proprietăți 
măsurabile derivate din procedurile de testare, în timp ce 
secțiunea 10 oferă descrieri (calitative) ale consecințelor 
posibile.

PUNCTELE-CHEIE



ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR

Verificați dacă informațiile sunt consecvente între 
diferitele subsecțiuni și cu informațiile furnizate 
în alte secțiuni ale fișei cu date de securitate, în 
special secțiunile 5, 7 și 9. În caz negativ, contactați 
furnizorul dumneavoastră pentru a-l informa și a 
confirma informațiile care se aplică.

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Informațiile relevante pentru secțiunea 10 este 
posibil să fie incluse deja în alte secțiuni. Repetiția 
poate fi evitată prin trimiteri, asigurându-vă că 
informațiile sunt furnizate corect în celelalte secțiuni.
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FDS Secțiunea 11

Informații toxicologice  

Secțiunea 11 este destinată 
în primul rând personalului medical, 
profesioniștilor din domeniul sănătății și 
siguranței la locul de muncă și toxicologilor și 
conține informații detaliate despre:
• căile probabile de expunere;
• simptomele cauzate de proprietățile fizice, chimice și toxicologice ale 

substanței, amestecului și/sau produselor derivate cunoscute; 
• efectele adverse imediate și întârziate, inclusiv efectele cronice în urma 

expunerii pe termen scurt și lung. 
De asemenea, ar trebui să găsiți o descriere a modului în care produsul 
chimic a fost testat pentru riscurile pentru sănătate și rezultatele 
testelor.
Conținutul acestei secțiuni oferă baza pentru măsurile de clasificare 
și de gestionare a riscurilor prezentate în fișa cu date de securitate. 
Informațiile din secțiunile 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 și 15 trebuie 
concorde cu informațiile toxicologice furnizate aici.
În această secțiune se poate furniza o cantitate mare de 
informații, în special într-un FDS pentru un amestec. În mod 
ideal, se va face o separare clară între datele care se aplică 
unui amestec ca întreg (unde este cazul) și cele care se aplică 
substanțelor individuale (componente). Faceți clic aici pentru 
un exemplu de secțiunea 11 pentru un amestec (https://
echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_section11_
mixture_en.pdf). 

PUNCTELE-CHEIE
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ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR

Verificați dacă informațiile din această secțiune 
susțin clasificarea și sunt în concordanță cu alte 
secțiuni ale fișei cu date de securitate, astfel cum se 
indică în punctele-cheie.

De asemenea, puteți verifica informațiile din această 
secțiune în raport cu informațiile de pe site-ul internet 
al ECHA, cum ar fi informațiile de înregistrare (dacă 
este cazul). 

Dacă aveți dubii, contactați furnizorul.

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Informațiile privind diferitele clase de pericol trebuie 
raportate în mod clar și separat. De asemenea, 
trebuie indicată lipsa datelor, precum și justificarea 
acesteia.
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Exemplu de fișe cu date de securitate secțiunea 11_b
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Exemplu de fișe cu date de securitate secțiunea 11_c
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FDS Secțiunea 12

Informații ecologice   

Secțiunea 12 conține informații 
sintetizate despre:

• efectele produsului chimic asupra mediului în 
cazul în care este eliberat; 

• ce se întâmplă cu produsul chimic după eliberarea sa în mediul 
înconjurător (evoluția sa în mediu); 

• modul în care produsul chimic a fost testat pentru toxicitate, 
persistență și degradabilitate, potențial de bioacumulare și 
mobilitate în sol, împreună cu rezultatele testelor; 

• Rezultatele evaluării PBT și vPvB, dac Puteți consulta definiția 
PBT și vPvB în baza de date terminologică ECHA.

Conținutul acestei secțiuni oferă baza pentru măsurile de 
clasificare și gestionare a riscurilor prezentate în fișa cu date de 
securitate. Informațiile din secțiunile 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 14 și 15 
trebuie să concorde cu informațiile ecologice furnizate aici.

Aceste informații pot fi utilizate în gestionarea vărsărilor, 
precum și în evaluarea practicilor de tratare a deșeurilor, 
controlul dispersiilor, măsurile privind dispersiile accidentale 
și transportul.

PUNCTELE-CHEIE



ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR

Verificați dacă informațiile din această secțiune 
susțin clasificarea și concordă cu diferite alte secțiuni 
ale fișei cu date de securitate, astfel cum se indică în 
punctele-cheie.

Puteți verifica, de asemenea, informațiile din această 
secțiune în raport cu informațiile de pe site-ul internet 
al ECHA, cum ar fi informațiile de înregistrare (dacă 
este cazul).

Dacă aveți dubii, contactați furnizorul.

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Informațiile trebuie raportate în mod clar. Când 
informațiile se referă la un amestec, trebuie să 
fie clar dacă se aplică substanțelor componente 
sau amestecului ca întreg. Faceți clic aici pentru 
un exemplu din secțiunea 12 privind un amestec 
(https://echa.europa.eu/documents/10162/22787005 
/sds_section12_mixture_en).  De asemenea, trebuie 
indicată absența datelor, precum și justificarea 
acesteia.

Rezultatele evaluării PBT sau vPvB indicate în 
secțiunea 12.5 (pentru substanțele/substanțele din 
amestecuri pentru care este necesar un raport de 
securitate chimică) trebuie să fie în concordanță cu 
statutul PBT sau vPvB indicat în secțiunea 2.3.
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Exemplu de fișe cu date de securitate secțiunea 12_a
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FDS Secțiunea 13

Considerații privind eliminarea  

Secțiunea 13 conține informații 
despre:

• gestionarea corespunzătoare a deșeurilor 
substanței sau ale amestecului; 

• metodele adecvate de tratament atât pentru deșeurile 
substanței, cât și pentru cele ale amestecului. 

Dacă deșeurile sunt de natură să includă orice deșeuri de ambalaje 
contaminate, trebuie furnizate și recomandări cu privire la metodele de 
tratament pentru ambalajele contaminate, după caz.

Eliminarea deșeurilor trebuie să se realizeze în conformitate 
cu legislația locală, națională și europeană.

PUNCTELE-CHEIE



ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR

Verificați dacă informațiile din această secțiune sunt 
în concordanță cu clasificarea din secțiunea 2 și cu 
controalele de expunere din secțiunea 8. 

Trebuie reținut că, dacă substanța devine deșeu, 
REACH nu se mai aplică, iar legislația în domeniul 
deșeurilor devine cadrul juridic corect în care se 
operează.

Responsabilitatea juridică pentru eliminare revine 
eliminatorului. Atunci când vă confruntați cu informații 
limitate, de exemplu „Se va elimina în conformitate 
cu toate reglementările locale și naționale aplicabile”, 
ar putea fi de dorit să obțineți recomandări de 
la contractori de renume din domeniul tratării 
deșeurilor.

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Poate fi util pentru clienții dumneavoastră să separați 
informațiile din această secțiune, având în vedere 
următoarele aspecte:

• „înainte de utilizarea preconizată” în raport cu 
„după utilizarea preconizată” (pentru a indica, 
dacă este posibil, când substanța devine deșeu 
periculos);

• substanța/amestecul în sine în raport cu orice 
ambalaj contaminat (pot fi aplicate diferite coduri 
de deșeuri).

Se consideră oportun să se specifice codurile 
relevante din lista deșeurilor (LoW), acolo unde 
este posibil, și să se ofere recomandări specifice 
de natură practică (nu doar să se facă trimitere la 
respectarea reglementărilor locale). 
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FDS Secțiunea 14

Informații despre transport  

Secțiunea 14 conține informații 
despre:

• clasificarea pentru transportul rutier, feroviar, 
maritim, pe căi navigabile interioare sau aerian al 
substanței sau al amestecului (numărul ONU și detaliile 
asociate);

• informații suplimentare, când este cazul, cum ar fi codurile de 
restricție a circulației prin tunel sau indicarea unui poluant marin;

• precauțiile speciale pentru utilizator [aceasta poate face referire la 
secțiunea 8 (Controale ale expunerii/protecția personală din FDS)];

• informații privind transportul în vrac, pe căi navigabile interioare 
sau maritime, atunci când încărcăturile sunt destinate să fie 
transportate în vrac, în conformitate cu următoarele instrumente 
ale OMI: anexa II la Convenția Marpol și codul IBC. 

Această secțiune furnizează informații privind clasificarea 
transportului aplicabilă pentru fiecare dintre Regulamentele tip 
ONU care reglementează transportul în Europa.

PUNCTELE-CHEIE



ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR

Verificați dacă informațiile sunt în concordanță cu 
clasificarea și compoziția precizate în secțiunile 2 și 
3.

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Furnizarea de informații în toate subsecțiunile trebuie 
să asigure că informațiile de transport relevante sunt 
disponibile pentru clienții dumneavoastră, fără a fi 
nevoie ca aceștia să ia legătura cu dumneavoastră. 
Când informațiile nu sunt disponibile sau nu sunt 
relevante, se menționează acest lucru.
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FDS Secțiunea 15

Informații de reglementare

Secțiunea 15 conține informații 
despre:

• legislația specifică în domeniul siguranței, 
sănătății și mediului pentru produsul chimic, care nu 
este deja indicată în altă parte în FDS; 

• efectuarea unei eventuale evaluări a securității chimice (ESC).

Legislația relevantă poate include orice informații naționale și/sau 
regionale de reglementare privind produsele chimice, unde este 
introdus pe piață, precum și legislația europeană, cum ar fi tinerii 
lucrători sau lucrătoarele gravide, protecția plantelor și biocidelor, 
cadru privind apa etc.

În cazul în care s-a efectuat o ESC, pentru substanțe periculoase 
înregistrate la cel puțin 10 tone pe an, solicitantul înregistrării 
trebuie să pregătească, de asemenea, scenarii de expunere ca 
parte a evaluării acestora.

Dacă o substanță face obiectul unei restricții sau 
autorizări, acest fapt trebuie indicat în această 
secțiune.

PUNCTELE-CHEIE



ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR

Legislația națională relevantă

Verificați dacă legislația dumneavoastră națională 
relevantă este indicată și este în concordanță cu 
compoziția și clasificarea substanței/amestecului.

Autorizare și restricționare

În cazul utilizării substanțelor autorizate, se aplică 
obligații specifice. Pentru mai multe informații, 
consultați întrebarea și răspunsul de la punctul 
151. (https://echa.europa.eu/support/qas-support/
qas) 

Dacă se aplică o restricție, aceasta trebuie 
respectată.

Evaluarea securității chimice

Trebuie efectuată o evaluare a securității chimice 
(ESC) pentru substanțele înregistrate, la producerea 
sau importul unei cantități de cel puțin 10 tone pe 
an pentru fiecare solicitant al înregistrării. Un număr 
de înregistrare în secțiunea 1 (pentru o substanță 
ca atare) sau în secțiunea 3 (pentru o substanță 
într-un amestec) indică faptul că o substanță este 
înregistrată.

Atunci când s-a efectuat o ESC pentru o substanță 
periculoasă, scenariile de expunere relevante 
trebuie anexate la fișa cu date de securitate 
pentru substanță. Informațiile trebuie incluse și în 
informațiile furnizate pentru orice amestec care 
conține substanța. Pentru un amestec care conține 
o astfel de substanță, furnizorul poate opta să 
integreze informațiile în corpul principal al FDS, să 
anexeze informațiile privind utilizarea în condiții de 
siguranță pentru amestec (SUMI) sau să anexeze 
scenarii de expunere relevante.

Atunci când măsurile de administrare a riscurilor 
dintr-un anumit scenariu de expunere sunt integrate 
în FDS sau într-o anexă consolidată, trebuie să 
îndepliniți în continuare obligațiile descrise în 
secțiunea „scenariu de expunere”, pentru a verifica 
dacă utilizarea dată de dumneavoastră amestecului 
a fost prevăzută.

În secțiunea 15.2 se indică dacă un 
raport de securitate chimică a fost 
elaborat pentru substanța ca atare 
sau într-un amestec. Dacă FDS-ul 

vizează o substanță, la fișă trebuie atașate 
scenarii de expunere.
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ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Legislația națională relevantă

Furnizorii trebuie să verifice legislația națională 
relevantă în statele membre în care intenționează să 
introducă substanța pe piață.

Autorizare și restricționare

Furnizorii trebuie să indice dacă au primit o 
autorizație sau dacă se aplică o restricție. 

Evaluarea securității chimice

Atunci când formulatorii consolidează sau 
integrează informații cu privire la măsurile de 
gestionare a riscurilor din scenariile de expunere 
ale substanței ingrediente în informațiile lor despre 
amestec, aceștia ar veni în sprijinul clienților lor prin 
identificarea informațiilor respective ca atare.
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FDS Secțiunea 16

Alte informații  

Informațiile relevante care nu 
au fost incluse în secțiunile anterioare 
sunt prezentate în secțiunea 16. Acestea pot 
să includă:

• modificări față de versiunea anterioară a FDS. Dacă aveți 
nevoie de o explicație a modificărilor, contactați furnizorul; 

• o legendă pentru abrevierile și acronimele utilizate; 
• trimiteri către literatura de specialitate și către sursele de date;
• în cazul amestecurilor, procedura utilizată pentru obținerea 

clasificării;
• frazele de risc relevante, frazele de pericol, frazele de securitate 

și/sau frazele de precauție (numărul și textul integral);
• recomandările cu privire la formare, pentru persoanele care 

manipulează produsul chimic; 
• un tabel index sau un cuprins pentru scenariile de expunere 

atașate.

Multe FDS vor include o declinare a responsabilității sau o 
notificare pentru cititor. Astfel de fraze nu scutesc furnizorul 
de obligațiile legale de a furniza informații exacte și utile.

PUNCTELE-CHEIE



În practică, informațiile din această secțiune vor varia în mod considerabil. O serie de 
exemple privind modul în care ar putea arăta secțiunea16: 

Exemplul 1 (https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_section16_example1_en.pdf)

Exemplul 2 (https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/sds_section16_example2_en.pdf)

FDS 16
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Exemplu de fișe cu date de securitate Secțiunea 16



Scenarii de expunere (SE)



O fișă cu date de securitate extinsă, cu scenarii de expunere anexate, 
trebuie furnizată dacă o substanță periculoasă este înregistrată într-o 
cantitate de peste 10 tone pe an per solicitant al înregistrării.

Un scenariu de expunere descrie modul în care poate fi controlată 
expunerea oamenilor și a mediului la substanță pentru a asigura 
utilizarea sa în condiții de siguranță. 

Un scenariu de expunere se referă la o utilizare identificată sau la un 
grup de utilizări identificate similare, cum ar fi formularea, prelucrarea 
sau producerea unui articol. Acesta descrie condițiile de exploatare 
și măsurile de administrare a riscurilor care garantează utilizarea în 
siguranță a substanței pentru utilizarea respectivă. 

Scenariile de expunere pot include o serie de „scenarii 
contribuitoare”. Un scenariu contribuitor descrie fiecare activitate 
contribuitoare din cadrul utilizării identificate (de exemplu, 
amestecarea, transferarea în recipiente mici, aplicarea unei 
substanțe prin pulverizare etc.).

Pentru fiecare scenariu de expunere, unul sau mai multe scenarii 
contribuitoare se referă la condițiile care determină eliberarea 
în mediu. În funcție de utilizarea identificată, emisiile vor fi de la 
un punct de lucru industrial sau din surse larg răspândite, cum 
este cazul utilizărilor profesionale sau de consum. Unul sau mai 
multe scenarii contribuitoare se referă la expunerea umană. 
În funcție de utilizarea identificată, acestea se vor referi la 
expunerea lucrătorilor sau a consumatorilor, asociată cu o 
anumită sarcină sau activitate.

Scenarii de expunere (SE)

Introducere 

PUNCTELE-CHEIE



Formatul scenariului de expunere

Spre deosebire de corpul principal al fișei cu date de 
securitate, formatul scenariului de expunere nu este 
definit în REACH. Acest lucru înseamnă că furnizorul 
poate prezenta informațiile în diferite moduri. Deși astfel 
se conferă flexibilitate furnizorilor, aceasta înseamnă, 
de asemenea, că beneficiarii primesc informații în 
formate diferite, ceea ce duce la dificultăți în identificarea 
informațiilor relevante pentru aceștia. 

ECHA și părțile interesate au depus eforturi pentru a 
armoniza modul de prezentare și expresiile utilizate și 
recomandă un format pentru scenariul de expunere, care 
cuprinde următoarele patru secțiuni:

• secțiunea de titlu;

• condițiile de utilizare care influențează expunerea;

• estimarea expunerii;

• indicații pentru utilizatorii din aval pentru a evalua 
dacă utilizarea de către aceștia se înscrie în limitele 
scenariului de expunere.

Mai multe informații despre fiecare secțiune sunt furnizate 
în următoarele patru secțiuni ale acestui ghid. Modelele 
de scenarii de expunere, cu o scurtă descriere și exemple 
ale conținutului din fiecare secțiune, sunt furnizate aici 
SE pentru lucrători industriali (https://echa.europa.eu /
documents/10162/22786913/annotated_es_template_
industrial_en.pdf), SE pentru lucrători profesioniști 
(https://echa.europa.eu /documents/10162/22786913/
annotated_es_template_professional_en.pdf) SE 
pentru consumatori (https://echa.europa.eu /
documents/10162/22786913/ annotated_es_template_
consumer_en.pdf). De asemenea, puteți găsi exemple 
practice de scenarii de expunere pe site-ul ECHA.

Scenariile de expunere sunt pentru substanțe, dintre care 
multe vor fi formulate, în cele din urmă, în amestecuri. 
Pentru amestecuri periculoase, formulatorii trebuie să 
comunice informațiile relevante din scenariile de expunere 
ale substanțelor componente împreună cu fișa cu date de 
securitate pentru amestec. Formulatorii pot:

• să furnizeze informații consolidate despre utilizarea 
amestecului în condiții de siguranță sub formă de 
anexă la fișa cu date de securitate sau

• să includă informații consolidate despre utilizarea 
amestecului în condiții de siguranță în corpul principal 
al fișei cu date de securitate, îndeosebi în secțiunea 8; 
sau

• să anexeze la fișa cu date de securitate a scenariilor 

de expunere relevante pentru substanțele 
componente.

Este disponibilă o metodologie care îi sprijină pe 
formulatori să identifice măsurile relevante de gestionare 
a riscurilor care trebuie comunicate [metodologia 
componentei principale de identificare (Lead Component 
Identification - LCID)]. 

Anumite organizații din sector dezvoltă în prezent o 
metodă de utilizare în siguranță a informațiilor privind 
amestecurile pentru tipurile de produse comune folosind 
un format prestabilit, numit SUMI (safe use of mixture 
information). Formulatorii pot să selecteze modelele 
SUMI adecvate pentru produsele și utilizările lor și să le 
furnizeze ca anexă la fișa cu date de securitate.

Pentru mai multe informații despre LCID și SUMI, citiți 
secțiunea Fișe cu date de securitate extinse de pe 
site-ul ECHA (https://echa.europa.eu/ro/safety-data-
sheets).

SE
Introducere
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Ce trebuie să faceți când primiți o fișă cu date de 
securitate extinsă?

Dacă primiți o fișă cu date de securitate extinsă, aceasta 
înseamnă că sunt anexate scenarii de expunere. În 
acest caz, trebuie să identificați mai întâi scenariul 
(scenariile) de expunere care descrie utilizarea (utilizările) 
identificată(e) ale dumneavoastră și ale clienților 
dumneavoastră. 

Se poate furniza un cuprins care este compilat din titlurile 
scurte. Aceste titluri scurte, împreună cu numărul SE, sunt 
menite să vă ajute să consultați anexa și să identificați 
scenariile de expunere relevante potențiale atunci când 
sunt atașate mai multe astfel de scenarii. Un exemplu 
de cuprins poate fi vizualizat aici (https://echa.europa.
eu /documents/10162/22786913/es_Table_of_contents_
en.pdf). 

După ce a fost identificat un scenariu de expunere 
relevant, trebuie să verificați dacă utilizarea identificată 
și condițiile de utilizare descrise sunt în conformitate cu 
utilizarea și condițiile de utilizare în practică, de exemplu 
condițiile de la punctul dumneavoastră de lucru sau 
modul în care produsele pe care le furnizați sunt utilizate 
de clienții dumneavoastră. Dacă sunteți formulator sau 
reambalator, trebuie să luați în considerareși utilizarea 
previzibilă de către consumatorii dumneavoastră. Faceți 
clic aici pentru mai multe detalii (https://echa.europa.eu/
documents/10162/22786913/es_receiving_whattodo_
en.pdf).

Consultați secțiunile SE 1 și 2 din acest ghid pentru 
recomandări cu privire la efectuarea acestei verificări. 
O diagramă a fluxului de lucru care ilustrează cursul 
de urmat atunci când primiți scenarii de expunere 
de la furnizori este aici (https://echa.europa.eu/
documents/10162/22786913/es_receiving_flowchart_
en.pdf). Obligațiile sunt sintetizate în întrebarea și 
răspunsul de la punctul 149 (https://echa.europa.eu/
support/qas-support/qas).

În unele cazuri, utilizarea dumneavoastră este descrisă 
într-un scenariu de expunere, dar există diferențe în ceea 
ce privește condițiile de utilizare. Acestea ar putea consta 
în concentrația substanței, durata expunerii, cantitatea 
de substanță utilizată etc. Veți putea să demonstrați că 
în cazul dumneavoastră condițiile efective sunt încă în 
limitele scenariului de expunere primit folosind o abordare 
denumită „standardizare”. Această abordare este descrisă 
în SE secțiunea 4.

Rezultatul verificării pe care o efectuați poate duce la 
oricare dintre următoarele concluzii:

1. utilizările dumneavoastră/condițiile de utilizare sunt 
prevăzute de condițiile scenariului de expunere, 
eventual prin aplicarea standardizării; sau

2. utilizările dumneavoastră/condițiile de utilizare nu sunt 
prevăzute în scenariul de expunere.

Dacă utilizarea dumneavoastră este prevăzută, 
documentați-vă rezultatele, iar dacă nu este prevăzută, 
puteți consulta mai multe informații despre calea de 
urmat în Secțiunea 2 din Ghidul practic 13 - Cum pot 
utiliza scenariile de expunere utilizatorii din aval și la 
întrebarea și răspunsul de la punctul 150 (https://echa.
europa.eu/ro/support/qas-support/qas).

Când primiți o fișă cu date de securitate, verificați dacă 
s-a furnizat un număr de înregistrare în secțiunea 1.1 
(pentru substanțe) sau secțiunea 3.2 (pentru amestecuri). 
În caz afirmativ, aveți la dispoziție 12 luni pentru a pune 
în aplicare condițiile de utilizare incluse în oricare scenariu 
de expunere primit pentru utilizarea dumneavoastră sau 
pentru a lua măsurile corespunzătoare. Aflați mai multe 
despre acțiunile de întreprins în secțiunea „în atenția”. 
Dacă vă așteptați la scenarii de expunere, dar nu le-ați 
primit, consultați întrebarea și răspunsul de la punctul 
476 (https://echa.europa.eu/support/qas-support/qas) 
pentru posibile motive pentru această absență. Contactați 
imediat furnizorul dumneavoastră dacă ar fi trebuit să 
primiți scenarii de expunere, dar nu le-ați primit.

În ceea ce privește un FDS pentru un amestec periculos, 
trebuie să identificați mai întâi orice informații referitoare la 
scenariul de expunere care poate fi anexat, integrat sau 
atașat. Căutați o indicație în secțiunea 1.2 din FDS sau 
orice anexe după secțiunea 16. 

ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR

SE
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Producătorii și importatorii de substanțe care pregătesc o 
evaluare a securității chimice (ESC) și furnizează scenarii 
de expunere (SE) pentru comunicare, sau utilizatorii 
din aval care pregătesc propria evaluare (UA ESC) și 
scenariile de expunere aferente trebuie: 

• să utilizeze modelele armonizate furnizate;

• să elaboreze scenarii de expunere care să fie 
reerințelortative pentru condițiile reale de utilizare 
și nu să pregătească un scenariu de expunere cu 
condiții nerealiste de utilizare. Întemeierea evaluării 
dumneavoastră pe condițiile de utilizare descrise 
pe sectoare în hărțile de utilizare asigură faptul că 
scenariile de expunere rămân realiste; 

• să fie clari (și să utilizeze fraze standard) în ceea ce 
privește identificarea utilizărilor și descrierea condițiilor 
de utilizare. Pachetul standard de comunicații privind 
scenariul de expunere (ESCom) pentru schimbul 
de date de scenarii de expunere între sistemele 
informatice a fost dezvoltat în sprijinul dumneavoastră. 
să utilizeze informațiile furnizate de utilizatorii din aval 
din sector pentru organizarea hărților de utilizare; 

• să furnizeze instrucțiuni detaliate pentru standardizare 
când este cazul [acestea sunt descrise în Ghidul 
pentru utilizatorii din aval (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/du_ro.pdf) și în modelele 
de SE].  

Formulatorii de amestecuri care furnizează informații 
privind utilizarea în condiții de siguranță pentru clienții lor 
trebuie: 

• să decidă care este cel mai bun mod de a transmite 
orice informații din scenariul de expunere pentru 
substanțele componente ale acestora (adăugând, 
integrând sau anexând informațiile). să transmită 
aceleași fraze standard etc.

• să verifice dacă sectoarele către care furnizează 
amestecuri dispun de SUMI și să le utilizeze, dacă 
este cazul.

Când primiți o fișă cu date de 
securitate, verificați dacă s-a furnizat 
un număr de înregistrare în secțiunea 
1.1 (pentru substanțe) sau secțiunea 

3.2 (pentru amestecuri). În caz afirmativ, 
aveți la dispoziție 12 luni pentru a pune în 
aplicare condițiile de utilizare incluse în orice 
scenarii de expunere primite pentru utilizarea 
dumneavoastră sau pentru a lua măsurile 
corespunzătoare. Aflați mai multe despre 
acțiunile de întreprins în cadrul „unei analize 
mai atente”. Dacă vă așteptați la scenarii 
de expunere, dar nu le-ați primit, consultați 
întrebarea și răspunsul de la punctul 476 cu 
privire la posibilele motive pentru această 
absență. Contactați-vă imediat furnizorul dacă 
ar fi trebuit să primiți scenarii de expunere, dar 
nu le-ați primit.

În ceea ce privește un FDS pentru 
un amestec periculos, trebuie să 
identificați mai întâi orice informații 
referitoare la scenariul de expunere 

care poate fi anexat, integrat sau atașat. Căutați 
o indicație în secțiunea 1.2 din FDS sau orice 
anexe după secțiunea 16. 

ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

SE
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Secțiunea de titlu din scenariul de expunere include de regulă următoarele 
elemente:
• utilizările prevăzute de scenariul de expunere: 

aceste informații oferă o scurtă descriere a domeniului de aplicare 
a scenariului de expunere în denumirea SE. Aceasta poate furniza 
informații cu privire la stadiul ciclului de viață (de exemplu, utilizarea 
la punctul de lucru industrial, utilizarea pe scară largă de către 
lucrătorii profesioniști) și informațiile de piață (de exemplu, utilizarea 
în vopsele, utilizarea în procesul de fabricație a aparatelor electrice). 
Titlul scurt (http://www.cefic.org) poate include și elemente 
suplimentare, cum ar fi procesul tehnic și nivelul de izolare.

• lista de sarcini/activități aplicabile furnizate de scenarii 
contribuitoare în cadrul scenariului de expunere: 
aceste informații includ denumirea scenariului contribuitor și 
descriptorii utilizării atribuite. Denumirea trebuie să conțină mai 
multe informații specifice, dacă este cazul, nu doar să parafrazeze 
denumirea descriptorilor utilizării.  

• numărul de referință al scenariului de expunere, atribuit de 
furnizor.

• informațiile din secțiunea de titlu includ, în mod obișnuit, 
descriptori de utilizare care au ca scop descrierea utilizărilor 
într-un mod extrem de standardizat. 

Acestea includ informații cu privire la:
• stadiul ciclului de viață: cum ar fi formularea sau reambalarea, 

utilizarea la punctele de lucru industriale, folosirea pe scară 
largă de către lucrători profesioniști;

• sectorul de piață: cum ar fi categoria de produse (PC), 
sectorul de utilizare (SU) sau categoria articolului (AC);

• aplicația sau tipul de proces: categorie de proces (PROC);
• tipul de eliberare în mediu: categoria de eliberare în mediu 

(ERC)
Modul de descriere a utilizărilor, inclusiv sistemul de 
descriere a utilizării standard, este prezentat în 
Ghidul cerințelor privind informațiile și evaluarea 
securității chimice, capitolul R.12

SE Secțiunea 1

Secțiunea de titlu 
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ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Trebuie să comparați utilizarea dumneavoastră 
cu informațiile din secțiunea de titlu, luând în 
considerare aspecte precum:

• Sunt identificate toate utilizările dumneavoastră 
în secțiunea de titlu a unuia sau a mai multor 
scenarii de expunere?

• Se aplică scenariul (scenariile) de expunere 
pentru toate activitățile sau procesele relevante 
pentru utilizări?

Exemple privind modul de verificare a titlului SE pot 
fi consultate în Secțiunea SE 1 – Exemple de caz 
(https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/
es_section1_check_example_en.pdf).

Dacă sunteți solicitant al înregistrării, asigurați-vă 
că titlul SE este același cu denumirea utilizării din 
raportul de securitate chimică și dosarul IUCLID și 
este în concordanță cu utilizările dumneavoastră 
identificate în FDS Secțiunea 1.2. Întemeierea 
evaluării dumneavoastră pe hărțile de utilizare 
va garanta, de asemenea, că denumirile SE sunt 
semnificative și standardizate. Includeți o trimitere 
la valoarea SWED/SUMI corespunzătoare dacă 
aceasta s-a bazat pe hărți de utilizare.

SE 1

https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/es_section1_check_example_en.pdf


Exemple de scenarii de expunere Secțiunea 1

SE 1



Această secțiune reprezintă nucleul SE. Aceasta prezintă condițiile de 
exploatare și măsurile de administrare a riscurilor recomandate (MAR) 
pentru fiecare scenariu contribuitor. Acestea definesc „condițiile de 
utilizare” a substanței care au fost evaluate ca sigure.
„Condițiile de exploatare” reprezintă un set de informații despre 
utilizarea unei substanțe. Acestea descriu tipurile de activități la care 
se referă scenariul de expunere: cantitatea, frecvența și durata utilizării 
unei substanțe și tipurile de proces, temperatura etc. la care se 
utilizează o substanță. În scenariul de expunere pe care îl primiți sunt 
incluși parametrii care influențează nivelul de expunere.
„Măsurile de administrare a riscurilor” (MAR) se referă la o activitate 
sau la un dispozitiv care are ca scop reducerea sau evitarea 
expunerii oamenilor și a mediului la o substanță în timpul utilizării ei. 
Măsurile de administrare a riscurilor aplicate în utilizările industriale 
sunt ventilație locală (LEV), echipamente individuale de protecție 
(EIP), incineratoare de gaze reziduale sau tratarea deșeurilor 
(apei uzate) la fața locului și la nivel municipal. Pentru mai multe 
informații, veziGhidul cerințelor privind informațiile și evaluarea 
securității chimice  Partea D.
Dacă scenariul de expunere conține mai multe scenarii 
contribuitoare, secțiunea 2 va include condițiile de exploatare și 
măsurile de administrare a riscurilor aferente fiecărui scenariu 
contribuitor. De regulă, un scenariu de expunere conține cel 
puțin un scenariu contribuitor referitor la eliberarea în mediul 
înconjurător și multiple scenarii contribuitoare referitoare la 
expunerea lucrătorilor sau a consumatorilor.
Un exemplu de scenariu de expunere este disponibil aici 
(https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/
es_all_sections_en.pdf).

SE Secțiunea 2

Condiții de utilizare care influențează 

expunerea  
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ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR

Cum se verifică condițiile de exploatare și măsurile de administrare a riscurilor

Trebuie să verificați dacă respectivele condiții de utilizare din punctul dumneavoastră de lucru și/sau 
condițiile previzibile de utilizare a produselor dumneavoastră de către clienții dumneavoastră sunt în 
conformitate cu informațiile din scenariul de expunere al furnizorului. În continuare sunt prezentate unele 
puncte de luat în considerare și linkuri către o serie de exemple:

MEDIU 
SE Secțiunea 2 (Mediu) 

• Se încadrează cantitatea de substanță utilizată 
zilnic și anual în valoarea estimată în scenariul de 
expunere?

• Este tipul de măsuri de administrare a riscurilor 
(MAR) indicat în scenariul de expunere în 
conformitate cu tehnologiile utilizate (cum ar fi 
procesele de tratare a apelor uzate, filtre, sisteme 
de reducere a poluării aerului)?

• Este eficacitatea MAR existente cel puțin egală 
cu eficacitatea MAR indicate în scenariile de 
expunere?

https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/
es_section2_environment_check_example_en.pdf

LUCRĂTOR 
SE Secțiunea 2 (Lucrător) 

• Sunt caracteristicile produsului (cum 
ar fi concentrația substanței într-un amestec, 
vâscozitatea etc.) în concordanță cu cele 
specificate în SE?

• Sunt îndeplinite condițiile generale de ventilație 
(precum volumul încăperii, interior/exterior)?

• Corespund condițiile care controlează eliberarea 
substanței (cum ar fi sistemele de transfer, 
izolare, temperatură, metoda de aplicare) celor 
specificate în SE?

• Sunt utilizate măsurile de administrare a riscurilor 
specificate la nivelul de eficacitate necesar?

• Sunt respectate măsurile organizatorice (formare, 
întreținere)?

https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/
es_section2_workers_check_exampl_en.pdf

CONSUMATOR 
SE Secțiunea 2 (Consumator)

• Corespund caracteristicile produsului (cum ar fi 
concentrarea, aplicarea, formă etc.) celor specificate 
în SE?

• Corespund cantitatea utilizată per eveniment, 
frecvența și durata de utilizare ipotezelor din SE?

• Corespund condițiile, cum ar fi încăperea și 
condițiile de ventilație, celor precizate în SE?

• Sunt incluse în instrucțiunile/eticheta/indicațiile 
produsului pentru consumator recomandări cu 
privire la echipamente individuale de protecție sau 
recomandări de igienă specifice?

Tabelul de comparare a utilizării  (https://
echa.europa.eu/documents/10162/22786913/
es_use_comparison_table_en.docx) vă poate 
ajuta să comparați scenariul de expunere de 
la furnizorul dumneavoastră cu condițiile de la 
punctul dumneavoastră de lucru. Dacă utilizarea 
dumneavoastră este prevăzută, documentați-
vă rezultatele, iar dacă nu este prevăzută, puteți 
consulta mai multe informații despre acțiunile 
de întreprins la Secțiunea 2 din Ghidul practic 
13 - Cum pot utiliza scenariile de expunere 
utilizatorii din aval (https://echa.europa.eu/
documents/10162/13655/du_practical_guide_13_
ro.pdf/) și la întrebarea și răspunsul de la 
punctul150 (https://echa.europa.eu/pt/support/qas-
support/browse/-/qa/70Qx/view/ids/150).

https://echa.europa.eu/documents/10162/22786913/
es_section2_consumers_check_example_en.pdf
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ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Dacă sunteți solicitant al înregistrării, asigurați-
vă că informațiile pe care le furnizați aici sunt în 
concordanță cu informațiile din raportul de securitate 
chimică și din secțiunile 7 și 8 din FDS.

Dacă sunteți formulator care furnizează o fișă cu 
date de securitate pentru un amestec, trebuie să 
comunicați orice informații referitoare la scenariul 
de expunere pentru substanțele dumneavoastră 
componente. Puteți găsi utile abordările (LCID și 
SUMI) elaborate prin intermediul foii de parcurs 
RSC/SE.

SE 2
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Exemplu de scenarii de expunere Secțiunea 2



Secțiunea 3 din scenariul de expunere oferă solicitantului înregistrării 
posibilitatea de a furniza informații cu privire la:

• nivelul estimat al expunerii, atunci când se aplică scenariul de expunere;
• „raportul de caracterizare a riscurilor” (acesta trebuie să fie mai mic de 1 

pentru a indica faptul că riscurile sunt controlate în mod corespunzător, iar 
utilizarea este considerată sigură);

• metodologia utilizată pentru a calcula estimarea expunerii (de exemplu, 
software-ul de modelare aplicat, valorile măsurate etc.).

Aceste informații sunt furnizate în mod normal pentru fiecare scenariu 
contribuitor.

Nivelurile de expunere prevăzute în secțiunea 3 din scenariul de expunere 
au fost estimate de solicitanții înregistrării substanței, în evaluarea de 
securitate chimică a substanței efectuată de aceștia. Aceștia este posibil 
să fi utilizat date reale măsurate (de exemplu, măsurători efectuate la 
locul de muncă) sau un software de estimare a expunerii.

Software-ul de estimare a expunerii este utilizat pentru a prezice 
expunerile în raport cu lucrătorii, consumatorii sau mediul pentru un 
anumit set de condiții de utilizare. ECETOC TRA și EUSES (pentru 
mediu) se numără printre programele de software utilizate cel mai 
frecvent în estimarea expunerii.

Raportul de caracterizare a riscului se obține prin împărțirea 
estimărilor expunerii la niveluri-prag corespunzătoare (și anume, 
DNEL-ul pentru sănătatea umană sau PNEC-ul pentru mediul 
înconjurător). Mai multe informații despre DNEL și PNEC sunt 
disponibile în FDS secțiunea 8 din acest ghid.

Estimarea expunerii și caracterizarea riscului nu sunt 
întotdeauna prezente și, în multe cazuri, beneficiarii 
nu au nevoie de ele. 

SE Secțiunea 3

Estimarea expunerii

PUNCTELE-CHEIE



ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Informațiile din această secțiune sunt relevante 
dacă doriți să aplicați standardizarea, astfel 
cum se descrie în SE secțiunea 4 din acest 
ghid. De asemenea, acestea ar putea fi 
relevante dacă pregătiți un raport de securitate 
chimică al utilizatorului din aval, astfel cum 
se descrie în secțiunea 5 din Ghidul pentru 
utilizatorii din aval (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/du_ro.pdf).

Dacă sunteți solicitant al înregistrării și furnizați 
estimări de expunere, asigurați-vă că furnizați 
informații cu privire la metodele/instrumentele pe 
care le-ați utilizat, inclusiv versiunea. De asemenea, 
estimările de expunere pot fi utile pentru clienții 
dumneavoastră care utilizează scenariul de 
expunere ca date pentru evaluarea riscurilor la fața 
locului.

SE 3
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Exemplu de scenarii de expunere Secțiunea 3_a
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Exemplu de scenarii de expunere Secțiunea 3_b

SE 3



Secțiunea 4 include recomandări pentru utilizatorii din aval cu privire la 
modul în care pot verifica dacă utilizarea lor este prevăzută de scenariul 
de expunere în cazul în care condițiile lor de utilizare nu corespund exact 
scenariului de expunere al furnizorului. Una dintre metodele de verificare 
se numește „standardizare”.

Informațiile transmise de către furnizor ar trebui să includă:

• metoda de standardizare: aceasta poate fi o formulă matematică, un 
link către un site internet cu un instrument de standardizare sau o 
trimitere la instrumentul de estimare a expunerii utilizat de furnizor 
pentru evaluare;

• parametrii care pot fi standardizați: aceștia sunt parametrii 
operaționali care pot fi standardizați;

• limitele standardizării: acestea indică în ce măsură parametrii pot 
fi modificați.

Standardizarea poate fi aplicată numai dacă furnizorul a utilizat 
un instrument de modelare pentru a estima expunerea oamenilor 
și a mediului (vezi SE secțiunea 3 pentru mai multe detalii). 
Instrumentul de standardizare furnizat de furnizor este, în mod 
obișnuit, un software simplificat și ușor de utilizat bazat pe 
instrumentul de estimare a expunerii pe care furnizorul l-a 
utilizat pentru evaluare.

SE Secțiunea 4

Orientări pentru utilizatorii din aval pentru 

a evalua dacă utilizarea lor se înscrie în 

limitele scenariului de expunere 

PUNCTELE-CHEIE



ÎN ATENȚIA BENEFICIARILOR

Atunci când condițiile de utilizare diferă de cele 
indicate în scenariul de expunere, nivelurile de 
expunere estimate și raportul de caracterizare a 
riscului pot, de asemenea, să difere. Pentru a aplica 
standardizarea, trebuie: 

• să verificați utilizarea dumneavoastră în raport 
cu scenariul de expunere și/sau scenariul 
contribuitor primit de la furnizorul dumneavoastră;

• să identificați condițiile (parametrii) care diferă;

• să verificați dacă parametrii diferiți sunt identificați 
de furnizor ca parametri care pot fi standardizați;

• să introduceți parametrii în instrumentul de 
standardizare primit de la furnizor;

• să verificați nivelul rezultat al expunerii (sau RCR) 
și să îl comparați cu nivelul de expunere (sau 
RCR) din scenariul contribuitor corespunzător de 
la secțiunea 3 din SE.

Pentru a concluziona că utilizarea este prevăzută de 
scenariul de expunere, nivelul rezultat al expunerii 
după ce se aplică standardizarea trebuie să fie 
cel mult egal cu nivelul de expunere indicat în 
secțiunea 3 din SE (pentru scenariul contribuitor 
corespunzător).

Dacă furnizorul nu acceptă standardizarea sau 
standardizarea arată că nivelul de expunere a 
crescut față de cel din scenariul de expunere al 
furnizorului, aveți la dispoziție următoarele opțiuni:

1. puneți în aplicare condițiile din scenariul de 
expunere; sau

2. solicitați furnizorului să prevadă utilizarea 
dumneavoastră; sau

3. efectuați o evaluare a securității chimice a 
utilizatorului din aval.

Detalii cu privire la standardizare sunt 
furnizate în secțiunea 4.2.4 din Ghidul pentru 
utilizatorii din aval (https://echa.europa.eu/
documents/10162/23036412/du_ro.pdf) și exemple 
vor fi disponibile în Ghidul practic 13 (https://echa.
europa.eu/documents/10162/13655/du_practical_
guide_13_ro.pdf).

Trebuie sa fiți în măsură să 
demonstrați că nivelurile de expunere 
în condițiile dumneavoastră de 
utilizare sunt echivalente sau mai 

mici decât în condițiile descrise de către 
furnizor. Dacă doriți să efectuați standardizarea, 
dar informațiile necesare nu sunt furnizate sau 
sunt incomplete, contactați furnizorul.

Standardizarea nu se poate aplica 
dacă evaluarea solicitantului 
înregistrării s-a bazat pe date de 
expunere măsurate.

SE 4
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ÎN ATENȚIA FURNIZORILOR

Dacă, în calitate de solicitant al înregistrării, ați 
utilizat un instrument de modelare pentru a estima 
expunerea oamenilor și a mediului, furnizați 
aici detalii cu privire la instrument sau o metodă 
matematică simplificată care ar putea fi aplicată de 
utilizatorul din aval în cazul în care considerați că 

standardizarea este adecvată. Includeți informații 
privind parametrii care pot fi standardizați, precum 
și orice limite aplicabile. Pentru mai multe informații, 
consultați Ghidul practic 17 al ECHA (https://echa.
europa.eu/documents/10162/13655/pg17_du_
csr_final_en.pdf), în special apendicele 1 exemplul 
3 privind instrumentul Cefic de conformitate a 
scenariului de expunere.

SE 4
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Exemple de scenarii de expunere Secțiunea 4
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