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INFORMARE I CON TIENTIZARE

agen i chimici periculo i

(substan e sau preparate chimice)

Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European i al Consiliului (REACH)
reglementeaz  urm toarele aspecte:

înregistrarea, evaluarea, autorizarea i restric ionarea substan elor chimice (REACH);

înfiin area Agen iei Europene pentru Produse Chimice (ECHA);

 modificarea sau abrogarea unor directive i regulamente.

Inspec ia Muncii a fost desemnat  ca autoritate competent  pentru controlul aplic rii legisla iei
de implementare a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European
i al Consiliului (REACH), în domeniul securit ii i s ii în munc , prin Legea nr. 326/2013

de modificare a Legii nr. 349/2007, privind reorganizarea cadrului institu ional în domeniul
managementului substan elor chimice.
Conform recomand rilor SLIC – CHEMEX, principalele implica ii ale Regulamentului REACH în
domeniul securit ii i s ii în munc  sunt:

obligativitatea de a identifica i aplica m suri corespunz toare de control adecvat al riscuri-
lor identificate în evaluarea securit ii chimice, de c tre solicitan ii înregistr rii (art. 14,
alin. (6) REACH);

obliga ia de a comunica informa ii cu privire la substan e i amestecuri în amontele lan ului
de aprovizionare de c tre orice operator din lan ul de aprovizionare (art. 34 REACH);

accesul lucr torilor la informa iile furnizate în conformitate cu art. 31 i 32 din Regulamentul
REACH, privind substan ele sau amestecurile pe care le utilizeaz  (art. 35 REACH);

evaluarea securit ii chimice i la obligativitatea de a identifica, aplica i recomanda
surile de reducere a riscului, de c tre utilizatorii din aval (art. 37 REACH);

obligativitatea utilizatorilor din aval de a comunica informa ii (art. 38 REACH);

introducerea pe pia  în vederea utiliz rii sau utilizarea substan elor incluse în anexa XIV, cu
respectarea condi iilor prev zute în autoriza ia emis  de Agen ia European  pentru Produse
Chimice pentru utilizarea respectiv  (art. 56 alin. (1)-(4) REACH);

obliga ia titularului autoriza iei de a se asigura c  nivelul expunerii este cât mai sc zut
posibil din punct de vedere tehnic i practic (art. 60 alin. (10) REACH).

restric iile la producerea, introducerea pe pia  sau utilizarea anumitor substan e,
amestecuri i articole periculoase (art. 67 REACH).

În ceea ce prive te obliga iile angajatorilor legate de utilizarea chimicalelor la locul de munc ,
acestea sunt prev zute în primul rând în Directiva Agen i Chimici (CAD) i Directiva Agen i
Cancerigeni i Mutageni (CMD), transpuse în legisla ia na ional  prin HG nr. 1.218/2006
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modificat , privind stabilirea cerin elor minime de securitate i s tate în munc  pentru
asigurarea protec iei lucr torilor împotriva riscurilor legate de prezen a agen ilor chimici i HG
nr. 1.093/ 2006 privind stabilirea cerin elor minime de securitate i s tate pentru protec ia
lucr torilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agen i cancerigeni sau mutageni la locul
de munc .
De i REACH i CAD/CMD împ rt esc aceea i filozofie cu privire la securitatea lucr torilor i au
ca obiectiv o mai bun  protec ie a s ii acestora, exist  o serie de diferen e în modul în
care acestea urm resc realizarea unor astfel de obiective:

REACH este un regulament cu un domeniu de aplicare foarte larg, iar cerin ele sale cuprind
securitatea i s tatea lucr torilor, protec ia mediului i protec ia consumatorilor;
directivele CAD/CMD sunt axate exclusiv pe securitatea i s tatea lucr torilor.

CAD/CMD solicit  tuturor angajatorilor s  evalueze riscurile la adresa s ii angaja ilor pe
care le genereaz  lucrul cu substan e periculoase i s  identifice m surile de control
necesare. Pe de alt  parte, REACH plaseaz  r spunderea evalu rii riscurilor i pe cea a
identific rii controalelor necesare la începutul lan ului de aprovizionare, asupra
produc torului sau importatorului. Din acest motiv, evalu rile de risc efectuate în
conformitate cu CAD/CMD sunt specifice locului de munc , în timp ce m surile de gestionare
a riscurilor identificate de REACH tind s  fie mult mai generale.

CAD/CMD acoper  toate activit ile profesionale care implic  substan e i amestecuri
periculoase la locul de munc , inclusiv procesele care genereaz  substan e i amestecuri
periculoase pentru s tate, de exemplu fumul de sudur , pulberile de lemn, fumul evacuat de
mo-torul diesel etc.; REACH nu se refer  la aceste tipuri de substan e i amestecuri generate de
procese, prin urmare, pentru acestea nu vor fi necesare nici raportul de securitate chimic
(RSC), nici evaluarea securit ii chimice (ESC) ( i scenariile de expunere rezultate).

REACH este orientat c tre substan , iar evalu rile de risc în conformitate cu REACH se refer
la utilizarea substan ei de-a lungul întregului lan  de aprovizionare, f  a lua în considerare
alte substan e sau amestecuri utilizate într-un anumit loc de munc  sau interac iunile sau
efectele combinate asupra s ii lucr tori-lor ale diferitelor substan e în anumite procese.
CAD/CMD sunt orientate c tre procese (sau specifice locului de munc ), i anume angajatorul
urm re te procesul care se desf oar , inclusiv m surile de control existente, precum i toate
substan ele utilizate în proces.

Ca urmare, CAD/CMD, transpuse în legisla ia na ional , aspecte relevante pentru securitatea i
tatea lucr torilor i în cele mai multe cazuri aplicabile înaintea REACH.

În concluzie, regulamentul REACH se va aplica în mod sinergic cu reglement rile care transpun
CAD/CMD, astfel încât s  fie instituite m suri privind promovarea îmbun irii securit ii i

ii în munc  a lucr torilor, conform Art. 1, alin. (1) din Legea nr. 319/ 2006 a securit ii
i s ii în munc , modificat .

Având în vedere c  substan ele i preparatele chimice sunt folosite în toate activit ile
economice, angajatorii trebuie s  aib  în vedere, la locurile de munc  unde se utilizeaz  agen i
chimici periculo i (ACP), cel pu in urm toarele aspecte:

existen a informa iilor despre utilizarea în siguran  a tuturor ACP prezen i în unitate,
inclusiv  a  celor  rezulta i  din  proces,  ca  de  ex.  pulberi  de  lemn,  fumuri  de  sudur ,  praf  de
silice, gaze de e apament;

existen a fi elor cu date de securitate (FDS) în cazul substan elor/amestecurilor
comercializate. În acest caz se va verifica dac  FDS sunt în limba român , dac  sunt conforme
cu prevederile Anexei II din Regulamentul 1907/2007 (REACH) i dac  lucr torii au acces la
FDS;

dac  modul de depozitare i manipulare, precum i echipamentul individual de protec ie
acordat lucr torilor este în conformitate cu prevederile FDS;
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dac  sunt asigurate i în bun  stare mijloacele de interven ie în caz de urgen  (absorban i,
neutralizan i, antidoturi etc.), prev zute de FDS;

acolo unde au fost stabilite valori limit  de expunere (VLE) na ionale (HG 1218/2006)
pentru ACP, dac  s-a demonstrat prin determin ri periodice de noxe sau prin alte
mijloace de evaluare (detectoare, instrumente IT pentru estimarea expunerii) c  VLE nu
sunt dep ite;

dac  ambalajele cu ACP sunt în stare bun , etichetate corespunz tor i din materiale
adecvate;

dac  sunt identificate clar natura riscului i con inutul recipientelor i ale conductelor
care con in ACP;

dac  Evaluarea riscurilor ine cont de prezen a ACP;

dac  lucr torii sunt instrui i, anterior angaj rii i periodic, cu privire la riscurile chimice
i la manipularea în siguran  a ACP precum i cu prevederile FDS.
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