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COMUNICAT DE PRESĂ
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TIMIŞ în perioada 02.06.2020 -31.07.2020
desfăşoară o campanie de control în domeniul Managementului Substanţelor Chimice.
INSPECŢIA MUNCII este autoritatea competentă pentru controlul aplicării legislaţiei de
implementare a prevederilor Regulamentului REACH ( Regulamentul privind înregistrarea,
evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice) în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă, conform Legii nr.349/2007 privind reorganizarea cadrului instituțional în
domeniul managementului substanțelor chimice.
Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, INSPECŢIA MUNCII prin INSPECTORATELE TERITORIALE
DE MUNCĂ va efectua controale în acest domeniu la societăţile comerciale de pe piaţa
muncii judeţului Timiş.
În acest sens, CONDUCEREA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ TIMIŞ, preocupată de
gestionarea riscurilor aferente volumului tot mai mare de produse chimice, comunică
firmelor din judeţul Timiş care gestionează utilizarea de substanţe chimice să asigure un
echilibru adecvat între beneficiile utilizării substanţelor chimice şi între măsurile de
prevenire şi protecţie faţă de potenţialul impact negativ al acestora asupra lucrătorilor,
a locurilor de muncă, a comunităţilor şi mediului.
Din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii la locul de muncă importante sunt :
▪ Regulamentul nr. 1907/2006 (REACH) şi
▪ Regulamentul nr. 1272/2008 (CLP).
Fişa cu date de securitate (FDS) reprezintă un document de uniformizare acceptat
internaţional, care cuprinde informaţii specifice (pericole şi măsuri), pentru utilizarea
profesională în siguranţă a substanţelor şi amestecurilor periculoase. Regimul Fişelor cu date
de securitate este prevăzut în art. 31 al Regulamentului 1907/06 – REACH, în timp ce
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate exclusiv
persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod eronat, vă
adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

INSPECŢIA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TIMIŞ
conţinutul, formatul şi alte cerinţe sunt stabilite în Anexa II la acelaşi regulament „ Cerințe
pentru completarea Fișelor cu Date de Securitate ”.
În cazul încălcării prevederilor REACH, INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ TIMIŞ va
aplica sancţiuni contravenţionale şi în acelaşi timp va sesiza Garda Naţională de Mediu, care
va face verificări aplicând prevederile legale în vigoare instrumentate de această instituţie.
CONDUCEREA INSPECTORATULUI TERITORIAL DE MUNCĂ TIMIŞ ADRESEAZĂ RUGĂMINTEA
RESPONSABILILOR SSM DE LA TOATE NIVELELE SĂ RESPECTE PREVEDERILE LEGALE PRIVIND
MANAGEMENTUL SUBSTANŢELOR CHIMICE ASTFEL, ÎMPREUNĂ,
UMANĂ ŞI A MEDIULUI ŞI SĂ PREVENIM PRODUCEREA
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