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Fişa cu date de securitate (FDS) 

• Se furnizează gratuit pentru: 

• Substanţe şi amestecuri periculoase 

• DSD: 67/548/EEC (substante) 

• DPD: 1999/45/EC (amestecuri) 

• Substanţe PBT &vPvB 

• Lista de substanţe candidate 

• Se furnizează gratuit la cerere pentru: 

• Amestecuri nepericuloase conţinand cel puţin: 

• 1substanţa periculoasa ≥ 1%(g/g) / 0,2% (v/v) pentru gaze 

• 1 PBT, vPvB ori Lista de substanţe candidate≥ 0,1%(g/g) 

• Substanţă pentru care există limite de expunere la locul de 

muncă din UE 
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Si cand nu este necesară FDS?  

• In conformitate cu articolul 32, nu există incă obligaţia 

de a comunica informaţii in avalul lanţului de 

aprovizionare: 

- Daca substanţa face obiectul autorizării şi detalii 

ale autorizaţiei acordata sau refuzată 

- Detalii privind orice restricţie, dacă este cazul 

- Orice informaţii disponibile şi relevante necesare 

pentru a permite măsuri corespunzatoare de 

gestionare a riscurilor 

- Numărul (numerele) de inregistrare pentru orice 

substanţe pentru care informaţiile cu privire la 

elementele de mai sus sunt comunicate 

 



Cand/cum se transmite FDS ? 

• Cel tarziu in cadrul primei livrări 

• Gratuit 

• Tiparită sau in format electronic 

• Update: 

• Atunci cand sunt disponibile informaţii noi  privind pericolele 

sau RMM 

• Atunci cand se acordă / refuză autorizaţia  

• Cand este introdusa o noua restrictie 

• Atenţie 

• Data reviziei 

• Se oferă tuturor clientilor din ultimele 12 luni 

• Num ăr de inregistrare pentru a fi inclus cu fiecare modificare 

după inregistrare 



 

 

 

 

 

ES 

             Modificari in FDS 

 

FDS 

CLP clasificare & etichetare 

CLP/GHS 63 in locul (sub)sectiunii16 

Inversarea sectiunilor 2 & 3 



 

 

 

 

 

ES 

             Modificari in FDS 

REACH 

 

FDS 

Alte informatii 

Masuri pentru managementul riscului 

 

Utilizari (contraindicatii)  

Scenarii de expunere (>10t/j) 

Numar de inregistrare 

Autorizare/restrictii 

PBT, vPvB > 0,1% 



Sectiunea 2: Identificarea riscului 

SUBSTANTA 

2.1 Clasificarea substanţei 

sau amestecului 

• Clasificare CLP 

• Si  clasificare DSD 

pana la 1/06/2015 

2.2 Elemente de etichetare 

• Pictograme CLP, 

cuvant de avertizare, 

frazele de pericol si de 

securitate(H&P)  

 

AMESTEC 

2.1 Clasificarea substanţei sau 

amestecului 

• Clasificare DPD 

• Ori clasificare CLP si DSD 

pana la 1/06/2015 

2.2 Elemente de etichetare 

• Simbol DPD, fraze R & S 

• Ori pictogramă CLP, 

cuvant de avertizare, 

frazele de pericol si de 

securitate(H&P)  
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 CSR/ES-Raport de securitate chimica/Foaia de parcurs cu 

scenarii de expunere –  poate ajuta? 

• Lansat in Iulie 2013 cu angajamentul 

ECHA/Autorităţile Competente ale Tarilor 

Membre(MSCA) si Asociaţii Profesionale din 

Industrie 

• Elaborarea unor instrumente si soluţii ce vor fi 

oferite 

• Inregistrarea unei substanţe trebuie să fie facută 

de cineva care inţelege ce face el / ea 

• Cum să selectezi cel mai bun furnizor de 

servicii   

• Cum să găsesti ajutor cu privire la conţinutul 

de substanţe (nu domeniul de aplicare al 

activităţilor de asistenţa tehnică)? 
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CSR/ES-Raport de securitate chimică /Foaia de 

parcurs cu scenarii de expunere 

2017 2016 2018 2014 2015 

Disponibil 
Chesar 3 
IUCLID 6 

Conditii de 
utilizare a 
informatiilor 
ce urmeaza a 
fi introduse in  
CSA 

Disponibil  
CSR  

Actualizarea inregistrarii 

dosarelor 

Amestec 

CCA/CLP 

ECHA dezvolta 

IUCLID* ECHA  

dezvolta Chesar 

DU sporeste sectoarele de 

utilizare a hartilor, SpERCs, 

SCEDs, GES  

Descrierea 

utilizarii 

Experienta 

in DU CSR  

Metoda urmaririi volumelor 

2.1/2.2 

2.3/2.4/2.5 4.4 

4.5 

3.1 

2.6 

ES titlu 

scurt  
4.2 

Siguranta utilizarii  
informatiilor  in lantul de 
aprovizionare 

Stabilirea prioritatilor de 
reglementare 

Evaluarea substantei 

Utilizati informatii de 
expunere pentru diseminare 



http://echa.europa.eu/csr-es-roadmap 

06/11/2014 
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      Raport de securitate chimică/Foaie de parcurs cu 

scenariile de expunere  

 Scenariile de expunere sunt instrumente importante pentru imbunatatirea utilizarii in 

conditii de siguranta a produselor chimice în Europa. Acestea sunt dezvoltate în 

contextul evaluarii securitatii chimice efectuate, ca parte a procesului de înregistrare 

REACH. ECHA si mai multe organizatii ale partilor interesate au elaborat un plan pentru 

imbunatarirea continutului si utilizarea scenariilor de expunere pe parcursul anilor 2013-

2018. 

 Toate partile interesate sunt incurajate sa isi ia un angajament in acest efort de 

colaborare prin semnarea Cartei de angajament. Prin aceasta, partile interesate recunosc 

importanta de a genera si comunicarea de informatii corecte si clare cu privire la 

conditiile de utilizare în conditii de siguranta a substantelor chimice prin intermediul 

lantului de aprovizionare. De asemenea, se angajeaza sa sprijine dezvoltarea in 

continuare si punerea in aplicare a actiunilor prevazute in foaia de parcurs. 

        

   Zona de actiune 1: Cresterea intelegerii comuna in randul partilor interesate  

 

Realizarea intelegerii intre partile interesate cu privire la scopul informatiilor în CS 

 

  Zona de actiune 2:  Informare pentru evaluarea securitatii chimice  

 

Identificarea informatiilor de care solicitantii au nevoie de la utilizatorii din aval, astfel 

încât sa poata evalua utilizarile acestora. 

 

06/11/2014 
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Activitati coordonate de ECHA 
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1.1 Elemente 
CSR 

 1.2 Elemente 
ES pentru 

comunicare 
1.3 Publicare 

2.1 Descrierea 
utilizării 

 

3.1 Chesar & 
IUCLID 

4.6 Utilizarea raportului 
informaţional 

DU(utilizatori in aval)  
de catre autorităti 

4.3 Sprijinirea 
producătorilor 

pentru inţelegerea 
opţiunilor 



Activitati coordonate de Industrie 
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2.2 Ilustrarea bunei 
practici pentru 

descrierea utilizării 

3.2 Dezvoltarea 
instrumentelor  
existente de  

expunere 

4.1 Armonizare- sfat 
pentru utilizare sigură 

4.4 Metodologia 
de sfaturi de 

siguranţă pentru 
amestecuri 

2.4 Revizuire 
SpERC 

2.5 Dezvoltare 
& testare 

SCED 

2.6 Metode de 
utilizare specifică in 

urmărirea 
volumului 

4.2 Armonizarea 
schemei  ES  

4.5 DU CSR 



Actiuni coordonate de  MSCA  
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2.3 Relaţionarea 

managementul riscului 

ocupaţional si sistemul 

REACH  
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