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1. Introducere – documente de referinţă 

Notificarea, clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor/preparatelor 

chimice, constituie activităţi distincte ale regulamentului REACH. Aceste activităţi care 

definesc introducerea în piaţă a substanţelor chimice sau preparatelor chimice ce intra 

sub incidenta reglementarii REACH (Regulamentul CE Nr 1907/2006 al PE şi al 

Consiliului, din 18 Dec 2006), trebuie cunoscute de producători, importatori, respectiv 

de utilizatori. 

Aceste activităţi integrate în reglementarea REACH au documente de referinţă 

distincte şi anume: 

- Directiva Consiliului 67/548/CEE 26 din iunie 1967, privind apropierea 

actelor cu putere de lege şi a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea 

şi etichetarea substanţelor periculoase
1
, 

     -  Regulamentul (CE) nr 1272/2008 al PE si al Consiliului din 16 dec.2008, 

privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor, de 

modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE precum şi de 

modificare a Regulamentului (CE) nr 1907/2006 
1  

 

- ECHA – Introductory Guidance on the Classification, Labelling and 

Packing (CLP) Regulation, 25 /08/ 2009
2
 

 Este recomandat ca aceste documente de referinţă, alături de Regulamentul 

REACH,  să se regăsească în documentarul fiecărui compartiment de mediu.  

Pentru specificul siderurgiei, EUROFER a elaborat un îndrumar specific (Steel 

related guidance document on CLP Notification & classification), prezentat în 

atasament la aceasta NOTĂ a UniRomSider.  

 Acest document al EUROFER constituie in principal baza prezentei NOTE. 

Pentru uşurinta preluării elementelor de cadru general specifice activităţii de 

clasificare şi de notificare a substanţelor chimice, de către metalurgia din România, au 

fost înserate în prezenta NOTA şi unele prevederi din documentele de referinţă sau 

                                                 
1
 Se poate prelua de pe siteul EUR LEX 

2
 Disponibila, in engleza, pe Internet. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pentru textul integral al documentului va rugam sa trimiteti o solicitare la e-mail: 

office@uniromsider.ro 

cu subiectul: text integral. 




