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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind notificarea substanþelor chimice
În temeiul art. 107 din Constituþie ºi al art. 36 lit. b) din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 200/2000 privind
clasificarea, etichetarea ºi ambalarea substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 451/2001,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
CAPITOLUL I
Dispoziþii generale
Art. 1. Ñ Prezenta hotãrâre reglementeazã notificarea
substanþelor chimice în vederea introducerii pe piaþã.
Art. 2. Ñ În sensul prezentei hotãrâri, urmãtorii termeni
se definesc astfel:
a) substanþã, preparat, polimer Ñ conform definiþiilor
prevãzute la art. 6 lit. a), b), respectiv c) din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea ºi ambalarea substanþelor ºi preparatelor chimice
periculoase, aprobatã cu modificãri prin Legea
nr. 451/2001, denumitã în continuare Ordonanþa de urgenþã
a Guvernului nr. 200/2000;
b) notificare Ñ procedura de înaintare a dosarului de
notificare autoritãþii competente de cãtre:
Ñ producãtor, persoanã juridicã cu sediul în România,
pentru substanþele fabricate în România sau pe teritoriul

Uniunii Europene, care introduce pe piaþã o substanþã chimicã ca atare sau într-un preparat;
Ñ reprezentant unic, persoanã juridicã cu sediul în
România, desemnat de producãtor pentru notificare, pentru
substanþele chimice fabricate în afara teritoriului Uniunii
Europene, care urmeazã a fi introduse pe piaþã ca atare
sau într-un preparat;
Ñ importator, persoanã juridicã cu sediul în România,
care importã o substanþã chimicã ca atare sau într-un preparat în vederea introducerii pe piaþã;
c) notificator Ñ persoanã care depune dosarul de notificare la autoritatea competentã;
d) dosar de notificare Ñ documentaþia depusã de notificator, care cuprinde toate informaþiile cerute pentru notificare;
e) introducere pe piaþã Ñ punerea la dispoziþia terþilor a
substanþelor chimice; importul pe teritoriul României este,
de asemenea, considerat introducere pe piaþã în sensul
prezentei hotãrâri;
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f) cercetare ºi dezvoltare ºtiinþificã Ñ experimente
ºtiinþifice, cercetare sau analize chimice, efectuate în
condiþii controlate; include determinarea proprietãþilor intrinseci, a performanþei ºi eficacitãþii, precum ºi investigaþiile
ºtiinþifice privind dezvoltarea unui produs;
g) cercetare ºi dezvoltare aplicativã Ñ activitate ºtiinþificã
ºi tehnicã desfãºuratã în cadrul instalaþiei-pilot sau în faza
probelor, în scopul determinãrii proprietãþilor substanþei chimice pentru testarea domeniilor de aplicare ale acesteia;
h) IESCE Ñ conform definiþiei prevãzute la art. 6 lit. e)
din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 200/2000;
i) substanþe ºi preparate periculoase Ñ conform
definiþiilor prevãzute la art. 7 din Ordonanþa de urgenþã a
Guvernului nr. 200/2000.
Art. 3. Ñ (1) Substanþele chimice pot fi introduse pe
piaþã, ca atare sau sub formã de preparate, numai dacã
au fost notificate autoritãþii competente.
(2) Autoritatea competentã, în înþelesul prezentei hotãrâri,
este Agenþia Naþionalã pentru Substanþe ºi Preparate
Chimice Periculoase, denumitã în continuare ANSPCP.
(3) Notificarea poate fi completã, pentru substanþele chimice introduse pe piaþã în cantitãþi egale sau mai mari
decât 1 t/an/producãtor, sau redusã, pentru substanþele chimice introduse pe piaþã în cantitãþi mai mici decât
1 t/an/producãtor.

a) când cantitatea de substanþã chimicã introdusã pe
piaþã atinge 10 t/an/producãtor sau un total de 50 t/producãtor, ANSPCP poate solicita ca într-un interval de timp
stabilit sã fie efectuatã o parte sau toate testele/studiile
suplimentare prevãzute în secþiunea 1 din anexa nr. 2;
b) când cantitatea de substanþã chimicã introdusã pe
piaþã atinge 100 t/an/producãtor sau un total de 500 t/producãtor, ANSPCP va solicita ca într-un interval de timp
stabilit sã fie efectuate testele/studiile suplimentare
prevãzute în secþiunea 1 din anexa nr. 2, cu excepþia
cazului în care notificatorul prezintã motive întemeiate pentru care un test/studiu dat nu este adecvat sau pentru care
este preferabil un test/studiu ºtiinþific alternativ;
c) când cantitatea de substanþã chimicã introdusã
pe piaþã atinge 1.000 t/an/producãtor sau un total de
5.000 t/producãtor, ANSPCP va elabora un program de
teste/studii în conformitate cu secþiunea 2 din anexa nr. 2, care
sã fie efectuate de notificator într-un interval de timp stabilit.
(2) În cazul în care se efectueazã testãri suplimentare,
în conformitate cu cerinþele prevãzute la alin. (1) sau din
proprie iniþiativã, notificatorul va furniza ANSPCP rezultatele
testelor/studiilor efectuate.

CAPITOLUL II

Art. 6. Ñ (1) Notificatorul depune la ANSPCP dosarul
de notificare redusã, care include:
a) dosarul tehnic care conþine toate datele relevante privind evaluarea riscurilor previzibile, imediate sau ulterioare
pentru om ºi mediu, informaþiile ºi rezultatele studiilor
prevãzute în anexa nr. 3, precum ºi descrierea completã
ºi detaliatã a studiilor efectuate ºi a metodelor utilizate sau
o referire bibliograficã la acestea;
b) toate informaþiile prevãzute la art. 4 lit. b), c), d), e)
ºi f).
(2) În cazul în care cantitãþile de substanþã chimicã ce
urmeazã a fi introduse pe piaþã sunt sub 100 kg/an/producãtor, notificatorul poate sã limiteze informaþiile din dosarul tehnic la cele prevãzute în anexa nr. 4.
(3) Notificatorul care a depus dosar de notificare redusã
conform dispoziþiilor alin. (2) va furniza ANSPCP informaþiile
necesare pentru a completa dosarul tehnic conform anexei
nr. 3, înainte ca respectiva cantitate de substanþã chimicã
introdusã pe piaþã sã atingã 100 kg/an/producãtor sau un
total de 500 kg/producãtor.
(4) În cazul în care cantitatea de substanþã chimicã
introdusã pe piaþã ajunge la 1 t/an/producãtor sau un total
de 5 t/producãtor, notificatorul care a depus dosarul de
notificare redusã conform dispoziþiilor alin. (1) va depune
dosarul pentru notificarea completã.
Art. 7. Ñ (1) Substanþele chimice notificate în conformitate cu art. 6 alin. (1) ºi (2) vor fi ambalate ºi etichetate în
conformitate cu prevederile art. 14Ñ19 din Ordonanþa de
urgenþã a Guvernului nr. 200/2000 ºi ale anexei nr. 1 la
Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã
a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea
ºi ambalarea substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 490/2002.
(2) În cazul în care nu este posibilã etichetarea substanþelor chimice în conformitate cu prevederile art. 16 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 200/2000, eticheta

Notificarea completã
Art. 4. Ñ Notificatorul depune la ANSPCP dosarul de
notificare completã, care include:
a) dosarul tehnic care conþine toate datele privind evaluarea riscurilor previzibile, imediate sau ulterioare pentru
om ºi mediu, informaþiile ºi rezultatele studiilor prevãzute în
anexa nr. 1, precum ºi descrierea completã ºi detaliatã a
studiilor efectuate ºi a metodelor utilizate sau o referire
bibliograficã la acestea;
b) declaraþia cu privire la efectele periculoase ale substanþei chimice, în corelaþie cu utilizãrile previzibile;
c) clasificarea ºi etichetarea propuse pentru substanþa
chimicã, în conformitate cu prevederile Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 200/2000, precum ºi ale Normelor
metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a
Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea ºi
ambalarea substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase,
aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 490/2002;
d) numai în cazul substanþelor chimice periculoase, propunerea pentru fiºa tehnicã de securitate conform prevederilor art. 21 ºi 22 din Ordonanþa de urgenþã a Guvernului
nr. 200/2000;
e) pentru substanþele chimice fabricate în afara teritoriului Uniunii Europene, declaraþia din partea producãtorului,
din care sã rezulte cã notificatorul este desemnat de
acesta ca reprezentant unic;
f) la opþiunea notificatorului, cererea din partea acestuia
prin care solicitã, din motive întemeiate, exceptarea notificãrii de la prevederile art. 14 alin. (2), (3), (4) ºi (5) pentru o perioadã care nu trebuie sã depãºeascã un an de la
data notificãrii.
Art. 5. Ñ (1) În cazul unei substanþe chimice deja notificate, notificatorul va transmite informaþii ANSPCP în
urmãtoarele cazuri:

CAPITOLUL III
Notificarea redusã
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trebuie sã cuprindã, în plus faþã de informaþiile rezultate
din testele efectuate, avertizarea: ”Atenþie Ñ substanþã chimicã incomplet testatãÒ.
CAPITOLUL IV
Introducerea pe piaþã a substanþelor chimice notificate
Art. 8. Ñ (1) Substanþele chimice care se notificã în
conformitate cu prevederile art. 4 ºi 5 nu pot fi introduse
pe piaþã mai devreme de 60 de zile de la primirea dosarului tehnic de cãtre ANSPCP. În situaþia în care ANSPCP
considerã cã dosarul de notificare nu este corespunzãtor,
informeazã notificatorul cu privire la necesitatea
completãrii/modificãrii acestuia, conform prevederilor art. 16
alin. (7), introducerea pe piaþã a substanþei chimice fiind
permisã numai dupã 60 de zile de la acceptarea dosarului
tehnic.
(2) Substanþele chimice care se notificã în conformitate
cu art. 6 nu pot fi introduse pe piaþã mai devreme de
30 de zile de la primirea de cãtre ANSPCP a dosarului de
notificare. Dacã ANSPCP considerã cã dosarul de notificare nu este corespunzãtor, informeazã notificatorul cu privire la completãrile necesare, conform prevederilor art. 16
alin. (8), introducerea pe piaþã a substanþei chimice fiind
permisã numai dupã 30 de zile de la completarea dosarului tehnic. În situaþia în care notificatorul este informat în
scris de cãtre ANSPCP, conform prevederilor art. 16
alin. (8), asupra acceptãrii dosarului de notificare, substanþa
chimicã poate fi introdusã pe piaþã dupã 15 zile de la
acceptarea dosarului.
Art. 9. Ñ Pentru polimeri prevederile specifice referitoare la dosarele tehnice incluse în dosarul de notificare,
conform art. 4 ºi art. 6 alin. (1), sunt prevãzute în anexa
nr. 5.
Art. 10. Ñ Prevederile art. 4, 6, 12 ºi 14 nu se aplicã
pentru:
a) substanþele chimice incluse în Inventarul european al
substanþelor chimice existente puse pe piaþã Ñ IESCE;
b) aditivii ºi substanþele chimice destinate utilizãrii exclusiv în produsele pentru hrana animalelor;
c) substanþele chimice utilizate exclusiv ca aditivi ºi
arome pentru produse alimentare;
d) ingredientele active utilizate exclusiv în produse medicamentoase ºi care nu includ intermediari chimici;
e) substanþele chimice utilizate exclusiv drept componente active în produsele de protecþie a plantelor ºi în biocide;
f) substanþele chimice utilizate exclusiv în produsele
cosmetice.
Art. 11. Ñ (1) Substanþele chimice se considerã notificate în urmãtoarele condiþii:
a) polimerii, cu excepþia celor care conþin în compoziþie
peste 2% din orice substanþã chimicã care nu figureazã în
IESCE;
b) substanþele chimice introduse pe piaþã în cantitãþi mai
mici de 10 kg/an/producãtor, cu condiþia ca producãtorul/
importatorul sã îndeplineascã cerinþele prevãzute în
secþiunea B pct. 1 ºi 2 din anexa nr. 4;
c) substanþele chimice introduse pe piaþã în cantitãþi
limitate, care nu depãºesc 100 kg/producãtor/an ºi care
sunt destinate exclusiv scopurilor de cercetare ºi dezvoltare
ºtiinþificã;
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d) substanþele chimice introduse pe piaþã în scopuri de
cercetare ºi dezvoltare aplicativã, în cantitãþi limitate la
acest scop, cu un numãr limitat de clienþi înregistraþi.
Aceste substanþe chimice sunt exceptate de la notificare pe
o perioadã de un an, cu condiþia ca producãtorul sau
importatorul sã comunice ANSPCP identitatea acestor substanþe chimice, datele de etichetare, cantitatea, justificarea
acestei cantitãþi, lista clienþilor ºi programul de cercetare ºi
dezvoltare. În acelaºi scop ANSPCP poate solicita ºi alte
informaþii suplimentare care sã nu le depãºeascã însã pe
cele prevãzute la art. 6 ºi 7. Producãtorul sau importatorul
este obligat sã asigure cã substanþele sau preparatele în
care sunt încorporate substanþe chimice introduse pe piaþã
în scopuri de cercetare ºi dezvoltare aplicativã sunt
manipulate exclusiv de personalul clienþilor, în condiþii controlate, ºi nu sunt puse la dispoziþia publicului. În situaþia
în care considerã cã existã un risc major pentru om ºi
mediu, ANSPCP poate extinde restricþia asupra tuturor produselor care conþin aceste substanþe chimice;
e) perioada de exceptare prevãzutã la lit. d) poate fi
extinsã cu încã un an în cazul în care notificatorul demonstreazã ANSPCP cã prelungirea perioadei de exceptare
este justificatã.
(2) În situaþiile prevãzute la alin. (1) lit. a), b) ºi c) producãtorul sau importatorul pãstreazã înregistrãri scrise care
conþin identitatea substanþei chimice, datele de etichetare,
cantitãþile ºi lista clienþilor, informaþii ce vor fi puse la dispoziþie ANSPCP, la cerere.
(3) Substanþele chimice prevãzute la alin. (1) se ambaleazã ºi se eticheteazã cu datele cunoscute la momentul
respectiv de cãtre producãtor sau reprezentantul acestuia,
în conformitate cu prevederile art. 14Ñ19 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 200/2000 ºi ale anexei nr. 1
la Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea ºi ambalarea substanþelor ºi preparatelor chimice
periculoase, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 490/2002. În cazul în care etichetarea substanþei chimice în conformitate cu prevederile art. 16 din Ordonanþa
de urgenþã a Guvernului nr. 200/2000 nu este posibilã
deoarece rezultatele testelor prevãzute în anexa nr. 1 nu
sunt integral disponibile, eticheta trebuie sã cuprindã, în
plus faþã de informaþiile rezultate din testele efectuate,
avertizarea: ”Atenþie Ñ substanþã chimicã incomplet testatãÒ.
(4) Dacã una dintre substanþele chimice prevãzute la
alin. (1), etichetatã conform prevederilor art. 16 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 200/2000, este
foarte toxicã, cancerigenã, toxicã pentru reproducere sau
mutagenã, producãtorul, reprezentantul acestuia sau importatorul trebuie sã transmitã ANSPCP informaþiile prevãzute
în secþiunea B pct. 2.3, 2.4 ºi 2.5 din anexa nr. 1.
Art. 12. Ñ (1) Notificatorul unei substanþe chimice deja
notificate are obligaþia sã informeze în scris ANSPCP cu
privire la:
a) modificãrile apãrute la nivelul cantitãþilor anuale sau
totale introduse pe piaþã de el ºi/sau de alþii ori în cazul
unei substanþe chimice fabricate în afara teritoriului Uniunii
Europene, pentru care notificatorul a fost desemnat reprezentant unic;
b) noile cunoºtinþe acumulate cu privire la efectele substanþei chimice asupra omului ºi/sau mediului;
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c) noile utilizãri ale substanþei chimice, despre care notificatorul este informat;
d) orice modificare a compoziþiei substanþelor chimice,
conform prevederilor secþiunii B pct. 1.3 din anexele nr. 1,
3 ºi 4;
e) orice modificare a statutului notificatorului.
(2) Importatorul unei substanþe chimice fabricate în afara
teritoriului Uniunii Europene, care efectueazã importul în
baza unei notificãri depuse anterior de cãtre un reprezentant unic, este obligat sã furnizeze acestuia date actualizate privind cantitãþile substanþei chimice introduse pe piaþã.
Art. 13. Ñ Pentru substanþele chimice notificate noul
notificator nu mai are obligaþia sã furnizeze datele
prevãzute la art. 4 ºi 6 pentru dosarele tehnice din anexele nr. 1, 3, 4 ºi 5, cu excepþia secþiunilor A ºi B ale
acestora, dacã datele respective au fost depuse cu cel
puþin 10 ani înainte.
CAPITOLUL V
Renotificarea unei substanþe chimice
Art. 14. Ñ (1) Pentru o substanþã chimicã notificatã în
conformitate cu art. 4 sau art. 6 alin. (1), ANSPCP poate
aproba ca, în scopurile menþionate la secþiunea B pct. 3, 4
ºi 5 din anexele nr. 1 ºi 3 ºi la secþiunea B pct. 3 ºi 4
din anexa nr. 4, noul notificator sã facã referire la rezultatele testelor/studiilor prezentate de cãtre notificatorul iniþial,
în mãsura în care poate dovedi cã substanþa chimicã renotificatã este aceeaºi cu cea notificatã anterior, inclusiv în
privinþa gradului de puritate ºi a naturii impuritãþilor. Noul
notificator poate face referire la rezultatele testelor/studiilor
notificãrii iniþiale, pe baza acordului scris al notificatorului
iniþial.
(2) Înainte de a efectua testãri pe animale vertebrate în
scopul depunerii unui dosar de notificare în conformitate cu
prevederile art. 4 sau art. 6 alin. (1), noii notificatori cer
ANSPCP urmãtoarele informaþii:
a) dacã substanþa chimicã a fost notificatã anterior;
b) numele ºi adresa notificatorului iniþial.
(3) Cererea prevãzutã la alin. (2) este însoþitã de o
declaraþie scrisã care atestã intenþia noului notificator de a
introduce pe piaþã substanþa chimicã ºi în ce cantitãþi.
(4) ANSPCP va furniza noului notificator numele ºi
adresa notificatorului iniþial ºi îl va informa pe acesta din
urmã cu privire la solicitarea primitã, în situaþia în care:
a) pe baza declaraþiei scrise a noului notificator,
ANSPCP este convinsã asupra intenþiei acestuia de a
introduce pe piaþã cantitãþile de substanþã chimicã indicate;
b) substanþa chimicã a fost notificatã anterior; ºi
c) notificatorul iniþial nu a solicitat ºi nu i s-a acordat o
exceptare temporarã de la prevederile alin. (1)Ñ(3).
(5) Notificatorul iniþial ºi noul notificator vor utiliza în
comun informaþiile, astfel încât sã fie evitatã repetarea testelor pe animale vertebrate.
(6) Notificatorii aceleiaºi substanþe chimice, care au convenit sã utilizeze în comun informaþiile prevãzute în anexele nr. 1, 3 ºi 4, în conformitate cu alin. (1)Ñ(5), vor lua
mãsurile necesare pentru a ajunge la un acord privind
modul de utilizare în comun a informaþiilor care rezultã din
testarea pe animale vertebrate prezentate conform prevederilor art. 5 alin. (1).

(7) În situaþia în care notificatorii unei substanþe chimice
nu ajung la un acord privind utilizarea în comun a
informaþiilor care rezultã din testarea pe animale vertebrate,
ANSPCP poate elabora reglementãri prin care aceºtia sunt
obligaþi sã utilizeze în comun informaþiile respective, în
vederea evitãrii repetãrii testelor pe animale vertebrate. În
acest scop ANSPCP stabileºte atât procedura de utilizare
în comun a informaþiilor, cât ºi procedura privind exceptarea temporarã de la notificare prevãzutã la art. 4 lit. f),
urmãrind menþinerea unui echilibru între interesele pãrþilor
implicate.
CAPITOLUL VI
Atribuþiile ºi rãspunderile ANSPCP cu privire la notificare
Art. 15. Ñ ANSPCP este autoritatea competentã pentru
evaluarea conformitãþii dosarelor de notificare cu prevederile prezentei hotãrâri.
Art. 16. Ñ (1) În scopul evaluãrii riscului potenþial al
unei substanþe ANSPCP poate solicita notificatorului
informaþii ºi teste de verificare suplimentare cu privire la o
substanþã chimicã care a fost notificatã sau la produºii ei
de transformare.
(2) În acelaºi scop ANSPCP poate solicita la un
moment anterior celui prevãzut la art. 5 alin. (1) informaþiile
prevãzute în anexa nr. 2.
(3) ANSPCP poate preleva probe ale substanþelor chimice în scopul controlului.
(4) ANSPCP poate solicita notificatorului furnizarea
mostrelor de substanþã chimicã, în cantitãþi necesare pentru
efectuarea testelor de verificare.
(5) ANSPCP poate stabili mãsurile necesare cu privire
la aplicarea prevederilor legale în vigoare pentru utilizarea
în siguranþã a substanþelor chimice, pânã la intrarea în
vigoare a prezentei hotãrâri.
(6) În cazul substanþelor chimice notificate în conformitate cu art. 4 ºi art. 6 alin. (1) ºi (2), ANSPCP efectueazã
o evaluare a riscurilor pentru om ºi mediu. Evaluarea
include recomandãri cu privire la cele mai adecvate
metode pentru testarea substanþei chimice ºi, dacã este
necesar, cu privire la mãsurile care sã reducã riscurile
pentru om ºi mediu, legate de introducerea pe piaþã a substanþei chimice. Evaluarea va fi actualizatã periodic, luându-se
în considerare informaþiile suplimentare prevãzute în prezentul articol sau la art. 5 alin. (1), art. 6 alin. (3) ºi la
art. 12 alin. (1).
(7) În cazul notificãrii complete, în decurs de 60 de zile
de la primirea dosarului de notificare ANSPCP decide asupra conformitãþii dosarului cu prevederile prezentei hotãrâri
ºi informeazã în scris notificatorul asupra deciziei sale.
Fiecare dosar de notificare acceptat este înregistrat de
ANSPCP cu un numãr oficial, care este comunicat notificatorului în decurs de 60 de zile de la primirea dosarului de
notificare. În cazul în care dosarul nu este acceptat, în
decurs de 60 de zile de la primirea dosarului de notificare
ANSPCP îl informeazã pe notificator cu privire la
informaþiile suplimentare pe care acesta trebuie sã le furnizeze pentru ca dosarul sã corespundã cerinþelor prezentei
hotãrâri.
(8) În cazul notificãrii reduse, în decurs de 30 de zile
de la primirea dosarului de notificare ANSPCP decide asupra conformitãþii dosarului cu prevederile prezentei hotãrâri.
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Fiecare dosar de notificare acceptat este înregistrat de
ANSPCP cu un numãr oficial, care este comunicat notificatorului în decurs de 30 de zile de la primirea dosarului de
notificare. În cazul în care dosarul de notificare nu este
acceptat, în decurs de 30 de zile de la primirea dosarului
de notificare ANSPCP îl informeazã pe notificator cu privire
la informaþiile pe care acesta trebuie sã le mai furnizeze.
Art. 17. Ñ (1) Informaþiile prezentate în conformitate cu
art. 5, 6 ºi 12, pe care notificatorul le apreciazã ca fiind
confidenþiale, în sensul cã divulgarea lor poate prejudicia
activitatea industrialã sau comercialã a acestuia, vor fi
semnalate ANSPCP pe baza unei justificãri fundamentate,
pentru a nu fi fãcute publice.
(2) Nu au caracter confidenþial urmãtoarele informaþii
prezentate la art. 4, art. 5 alin. (1) ºi la art. 6 alin. (1), (2)
ºi (3):
a) denumirea comercialã a substanþei chimice;
b) numele producãtorului ºi al notificatorului;
c) datele fizico-chimice referitoare la substanþele chimice, prevãzute în secþiunea B pct. 3 din anexele nr. 1, 3
ºi 4;
d) posibilitãþile de a face substanþa chimicã inofensivã;
e) rezultatele sumare ale testelor toxicologice ºi ecotoxicologice ale substanþei chimice;
f) gradul de puritate al substanþei chimice ºi natura
impuritãþilor ºi/sau aditivilor periculoºi, în sensul art. 7 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 200/2000, în cazul
în care acest lucru este esenþial pentru clasificare ºi etichetare în scopul includerii substanþei chimice în anexa
nr. 2 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei de
urgenþã a Guvernului nr. 200/2000 privind clasificarea,
etichetarea ºi ambalarea substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase, aprobate prin Hotãrârea Guvernului
nr. 490/2002;
g) metodele ºi precauþiile prevãzute în secþiunea B
pct. 2.3 din anexele nr. 1, 3 ºi 4 ºi în secþiunea C
cap. C.2 pct. 2.3 din anexa nr. 5, precum ºi mãsurile de
urgenþã prevãzute în secþiunea B pct. 2.4 ºi 2.5 din
anexele nr. 1, 3, ºi 4 ºi în secþiunea C cap. C.2 pct. 2.4
ºi 2.5 din anexa nr. 5;
h) informaþiile conþinute în fiºa tehnicã de securitate a
substanþei chimice;
i) metodele de analizã pentru identificarea unei substanþe chimice periculoase când aceasta este evacuatã în
mediu, precum ºi determinarea expunerii directe a oamenilor la aceastã substanþã chimicã, în cazul substanþelor chimice incluse în anexa nr. 2 la Normele metodologice de
aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea ºi ambalarea

substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase, aprobate
prin Hotãrârea Guvernului nr. 490/2002.
(3) Dacã notificatorul sau producãtorul ori importatorul
dezvãluie ulterior informaþii apreciate anterior ca fiind confidenþiale, acesta va informa ANSPCP despre aceasta.
(4) ANSPCP poate refuza, pe propria rãspundere, încadrarea parþialã sau integralã a informaþiilor prevãzute la
alin. (1) ºi (2) ca informaþii confidenþiale din motive privind
securitatea sãnãtãþii ºi a mediului.
Art. 18. Ñ (1) Substanþele chimice cuprinse în Lista
europeanã a substanþelor chimice notificate Ñ ELINCS se
aprobã prin ordin al ministrului industriei ºi resurselor, care
se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Lista privind substanþele chimice notificate se actualizeazã periodic, în funcþie de progresul tehnic.
(3) La propunerea ANSPCP, prin ordin al ministrului
industriei ºi resurselor se va aproba ºi se va reactualiza
tariful aferent notificãrii.
CAPITOLUL VII
Contravenþii ºi sancþiuni
Art. 19. Ñ (1) Constituie contravenþii urmãtoarele fapte
ºi se sancþioneazã astfel:
a) nerespectarea prevederilor art. 3 alin. (1), cu amendã
de la 40.000.000 lei la 60.000.000 lei ºi retragerea de pe
piaþã a substanþei respective sau a preparatului în care
este înglobatã aceasta;
b) nerespectarea prevederilor art. 5, 6, 8 ºi 12, cu
amendã de la 10.000.000 lei la 15.000.000 lei;
c) nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (2) ºi art. 11
alin. (3), cu amendã de la 30.000.000 lei la 45.000.000 lei.
(2) Contravenþiilor prevãzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonanþei Guvernului nr. 2/2001 privind
regimul juridic al contravenþiilor, aprobatã cu modificãri prin
Legea nr. 180/2002, cu modificãrile ulterioare.
Art. 20. Ñ Constatarea contravenþiilor ºi aplicarea
sancþiunilor prevãzute la art. 19 se fac de cãtre personalul
anume împuternicit de ANSPCP.
CAPITOLUL VIII
Dispoziþii finale
Art. 21. Ñ Anexele nr. 1Ñ5 fac parte integrantã din
prezenta hotãrâre.
Art. 22. Ñ Prezenta hotãrâre intrã în vigoare la data de
1 ianuarie 2004.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul industriei ºi resurselor,
Dan Ioan Popescu
Ministrul apelor ºi protecþiei mediului,
Petru Lificiu
Ministrul sãnãtãþii ºi familiei,
Daniela Bartoº
Bucureºti, 20 noiembrie 2002.
Nr. 1.300.
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ANEXA Nr. 1
DATELE

ce trebuie incluse în dosarul tehnic aferent notificãrii complete
SECÞIUNEA A

Date privind identitatea producãtorului ºi a notificatorului;
amplasamentul instalaþiei de producþie
Pentru substanþele chimice produse în afara teritoriului
Uniunii Europene ºi pentru care, în scopul notificãrii, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al
producãtorului se vor menþiona identitatea ºi adresele
importatorilor care vor aduce substanþa chimicã în
România.
SECÞIUNEA B

1. Identitatea substanþei chimice
1.1. Denumirea
1.1.1. Denumirea în nomenclatura IUPAC
1.1.2. Alte denumiri: denumiri uzuale, denumiri comerciale, denumiri prescurtate
1.1.3. Numãrul CAS sau denumirea CAS (dacã este
posibil)
1.2. Formula molecularã ºi structuralã
1.3. Compoziþia substanþei chimice
1.3.1. Gradul de puritate al substanþei chimice (%)
1.3.2. Natura impuritãþilor, incluzând izomerii ºi produsele
secundare
1.3.3. Conþinutul procentual al impuritãþilor principale
1.3.4. Dacã substanþa chimicã conþine un agent stabilizator sau un inhibitor ori alþi aditivi, se specificã: natura,
ordinul de mãrime:É ppmÉ%
1.3.5. Date spectrale (UV, IR, RMN ori spectrul de
masã)
1.3.6. Datele cromatografiei de înaltã performanþã pentru lichide, datele cromatografiei pentru gaze
1.4. Metodele de identificare ºi determinare
O descriere completã a metodelor folosite sau referiri
bibliografice.
Pe lângã metodele de identificare ºi determinare se iau
în considerare ºi metodele analitice cunoscute de notificator, care permit identificarea substanþei ºi a produselor de
transformare la evacuarea în mediul înconjurãtor, precum ºi
determinarea efectelor asupra oamenilor.
2. Date privind substanþa chimicã
2.0. Producþia
Datele furnizate trebuie sã fie suficiente pentru a permite o evaluare realistã a efectelor procesului de producþie
asupra omului ºi mediului înconjurãtor. Nu sunt solicitate
detalii precise privind procesul de producþie.
2.0.1. Procesãri în procesul de producþie
2.0.2. Evaluarea influenþei procesului tehnologic pentru:
a) mediul de lucru;
b) mediul înconjurãtor.
2.1. Utilizãri propuse
Datele furnizate în aceastã secþiune trebuie sã fie suficiente pentru a permite o evaluare realistã a riscului, la utilizarea substanþelor chimice, pentru om ºi mediu.

2.1.1. Tipurile de utilizãri: descrierea funcþiei ºi a efectelor dorite
2.1.1.1. Procesul/procesele tehnologic(e) legat(e) de utilizarea substanþei chimice (dacã este/sunt cunoscute)
2.1.1.2. Evaluarea riscului la utilizarea substanþei chimice
(dacã este cunoscut) pentru:
a) mediul de lucru;
b) mediul înconjurãtor.
2.1.1.3. Forma sub care substanþa chimicã este introdusã pe piaþã: substanþã, preparat, produs
2.1.1.4. Concentraþia substanþei chimice în preparatul
sau produsul introdus pe piaþã (dacã este cunoscutã)
2.1.2. Domeniile de întrebuinþare:
a) industrie;
b) fermieri/agricultori ºi meserii calificate/artizani;
c) folosit de public în general.
2.1.3. Identitatea clienþilor substanþei chimice (dacã sunt
cunoscuþi)
2.1.4. Cantitãþile ºi compoziþia deºeului rezultat la utilizarea substanþei chimice (dacã sunt cunoscute)
2.2. Producþia estimatã ºi/sau importurile pentru fiecare
întrebuinþare sau domeniu de întrebuinþare
2.2.1. Producþia totalã ºi/sau importurile exprimate în
tone pe an:
a) primul an calendaristic;
b) urmãtorii ani calendaristici.
Pentru substanþele chimice produse în afara teritoriului
Uniunii Europene ºi pentru care, în scopul notificãrii, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al
producãtorului, aceastã informaþie trebuie datã pentru fiecare dintre importatorii identificaþi la secþiunea A.
2.2.2. Producþia ºi/sau importurile, defalcate în concordanþã cu pct. 2.1.1 ºi 2.1.2, exprimate în procente:
a) primul an calendaristic;
b) urmãtorii ani calendaristici.
2.3. Metode recomandate ºi mãsuri de precauþie cu privire la:
2.3.1. Manipulare
2.3.2. Depozitare
2.3.3. Transport
2.3.4. Incendiu (natura gazelor de combustie sau de
pirolizã, în cazul în care întrebuinþãrile presupuse justificã
aceasta)
2.3.5. Alte pericole, în special reacþiile chimice cu apa
2.3.6. Dacã sunt relevante, datele cu privire la susceptibilitatea substanþei chimice de a exploda când este sub
formã de pulbere
2.4. Mãsurile de urgenþã în cazul împrãºtierii accidentale
a substanþei chimice
2.5. Mãsurile de urgenþã în cazul vãtãmãrii persoanei
(de exemplu, otrãviri)
2.6. Ambalare
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3. Proprietãþi fizico-chimice ale substanþei chimice
3.0. Starea substanþei la 20¼C ºi 101,3 kPa.
3.1. Punctul de topire
3.2. Punctul de fierbere
3.3. Densitatea relativã
3.4. Presiunea de vapori
3.5. Tensiunea superficialã
3.6. Solubilitatea în apã
3.8. Coeficient de repartizare n/octanol/apã
3.9. Punct de aprindere
3.10. Punct de inflamabilitate
3.11. Proprietãþi explozive
3.12. Temperatura de autoaprindere
3.13. Proprietãþi oxidante
3.15. Granulometrie
Pentru acele substanþe chimice care sunt introduse pe
piaþã într-o formã ce poate conduce la creºterea pericolului
expunerii prin inhalare trebuie efectuat un test pentru determinarea distribuþiei granulometrice a substanþei chimice
introduse pe piaþã.
4. Studii de toxicitate
4.1. Toxicitate acutã
Pentru testele prevãzute la pct. 4.1.1, 4.1.2 ºi 4.1.3
substanþele chimice, altele decât cele gazoase, vor fi administrate pe cel puþin douã cãi, dintre care una trebuie sã
fie calea oralã. Alegerea celei de-a doua cãi va depinde
de natura substanþei chimice ºi de calea adecvatã expunerii umane. Gazele ºi lichidele volatile ar putea fi administrate prin inhalare.
4.1.1. Administrare oralã
4.1.2. Administrare prin inhalare
4.1.3. Administrare cutanatã
4.1.5. Iritaþia pielii
4.1.6. Iritaþia ochilor
4.1.7. Sensibilizarea pielii
4.2. Doze repetate
Calea de administrare trebuie sã fie în concordanþã cu
calea de expunere umanã, cu toxicitatea acutã ºi natura
substanþei chimice. În absenþa contraindicaþiilor se preferã,
de obicei, calea oralã.
4.2.1. Toxicitate prin doze repetate (28 de zile)
4.3. Alte efecte
4.3.1. Mutagenitate
Substanþa va fi examinatã prin douã teste. Primul va fi
un test bacteriologic (mutaþie inversã), cu sau fãrã activare
metabolicã. Al doilea va fi un test nebacteriologic pentru a
detecta aberaþiile cromozomiale sau degradarea. În absenþa
unor contraindicaþii acest test va fi efectuat în condiþii normale in vitro, amândouã cu sau fãrã activare metabolicã. În
eventualitatea unui rezultat pozitiv la oricare dintre teste, va
fi efectuatã altã testare în concordanþã cu strategia descrisã în anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare
a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului nr. 200/2000 privind
clasificarea, etichetarea ºi ambalarea substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase, conform Hotãrârii Guvernului
nr. 490/2002.
4.3.2. Test de toxicitate a reproducerii (pentru înregistrare)
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4.3.3. Evaluarea comportamentului toxicocinetic al substanþei chimice în mãsura în care acesta poate fi dedus
din setul de bazã ºi alte date relevante
5. Studii ecotoxicologice
5.1. Efecte asupra organismelor
5.1.1. Toxicitate acutã pentru peºti
5.1.2. Toxicitate acutã pentru Daphnia
5.1.3. Test inhibitor de creºtere Ñ pe alge
5.1.6. Inhibare bacterianã.
În acele cazuri în care biodegradarea poate fi afectatã
de efectul inhibitor al substanþei chimice asupra bacteriilor,
se va efectua un test pentru inhibare bacterianã înainte de
testarea biodegradãrii.
5.2. Degradare:
a) bioticã;
b) abioticã.
Dacã substanþa chimicã nu este uºor biodegradabilã, se
va lua în considerare necesitatea efectuãrii testului de
hidrolizã în funcþie de pH.
5.3. Test de ecranare Ñ absorbþie/desorbþie
6. Posibilitatea de a face substanþa chimicã periculoasã
6.1. Pentru industrie/meserii calificate
6.1.1. Posibilitatea reciclãrii
6.1.2. Posibilitatea de neutralizare a efectelor nefavorabile
6.1.3. Posibilitatea de distrugere:
a) evacuare controlatã;
b) incinerare;
c) staþie de epurare a apei;
d) altele.
6.2. Pentru publicul larg
6.2.1. Posibilitatea reciclãrii
6.2.2. Posibilitatea de neutralizare a efectelor nefavorabile
6.2.3. Posibilitatea de distrugere:
a) evacuare controlatã;
b) incinerare;
c) staþie de epurare a apei;
d) altele.
SECÞIUNEA C

Menþiuni speciale
1. În cazul în care furnizarea unor date dintre cele
prevãzute la secþiunile A ºi B nu este posibilã din punct
de vedere tehnic sau nu este necesarã din punct de
vedere ºtiinþific, notificatorul întocmeºte o justificare fundamentatã în acest sens, pe care o supune spre aprobare
ANSPCP.
2. Documentul justificativ menþionat la alin. 1. se transmite ANSPCP o datã cu datele care constituie dosarul
tehnic.
3. Notificatorul va menþiona totodatã numele laboratoarelor responsabile cu efectuarea studiilor.
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ANEXA Nr. 2
TESTE ªI STUDII SUPLIMENTARE

ce trebuie incluse în dosarul tehnic aferent notificãrii complete
SECÞIUNEA 1

3. Studiu pe viermi de pãºune

I. Studii fizico-chimice
Studii complementare asupra proprietãþilor fizico-chimice
în funcþie de rezultatele studiilor prevãzute în anexele nr. 1,
3, 4 ºi 5. Asemenea studii pot cuprinde, de exemplu, dezvoltarea metodelor analitice care sã permitã urmãrirea ºi
identificarea unei substanþe sau a produºilor sãi de transformare ºi studii privind produsele de descompunere
termicã.
II. Studii toxicologice
1. Studii de fertilitate (o specie, o generaþie, masculi ºi
femele, calea de administrare cea mai adecvatã)
În cazul unor rezultate echivoce la prima generaþie, este
necesar studiul la cea de-a doua generaþie.
În funcþie de planificarea dozelor, este posibil ca în
cursul unui studiu de fertilitate sã se obþinã informaþii privind teratogeneza. O indicaþie pozitivã trebuie susþinutã de
un studiu formal de teratogenezã.
2. Studiu de teratogenezã (o specie, calea de administrare cea mai indicatã)
Studiul de teratogenezã este necesar dacã teratogeneza
n-a fost analizatã sau evaluatã în studiul de fertilitate.
3. Studiu de toxicitate subcronicã ºi/sau cronicã, inclusiv
studii speciale (o specie, masculi ºi femele, calea de administrare cea mai adecvatã), este cerut dacã rezultatele studiului în doze repetate, prevãzut în anexele nr. 1, 3, 4 ºi 5,
sau alte informaþii relevante indicã necesitatea unei investigaþii suplimentare. Efectele care indicã necesitatea unui
studiu de toxicitate subcronicã ºi/sau cronicã:
a) leziuni grave sau ireversibile;
b) un nivel foarte scãzut sau absenþa nivelului ”fãrã
efectÒ;
c) o relaþie clarã în structura chimicã între substanþa
studiatã ºi alte substanþe existente, care s-au dovedit periculoase.
4. Studii suplimentare de mutagenezã ºi/sau studii de
depistare a cancerogenezei, aºa cum sunt indicate în
metodele de testare din anexa nr. 3 la Normele metodologice de aplicare a Ordonanþei de urgenþã a Guvernului
nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea ºi ambalarea
substanþelor ºi preparatelor chimice periculoase.
În cazul în care douã teste ale setului de bazã sunt
negative, se vor realiza teste suplimentare, conform proprietãþilor specifice ºi utilizãrilor substanþei.
În cazul în care un test sau cele douã teste din setul
de bazã sunt pozitive, un studiu suplimentar trebuie sã
includã aceeaºi finalitate sau finalitãþi diferite cu alte
metode de testare in vitro.
5. Informaþii toxicocinetice de bazã
III. Studii de ecotoxicitate
1. Studiu de toxicitate prelungitã pe Daphnia magna
(21 de zile)
2. Studiu pe plante superioare

4. Studiu de toxicitate la peºti
5. Studiu pentru acumulare într-o specie: o specie, de
preferinþã peºte
6. Studiu suplimentar de degradare, dacã n-a fost
demonstratã o degradare suficientã în cadrul testelor
prevãzute în anexele nr. 1, 3, 4 ºi 5
7. Studii suplimentare de absorbþie/desorbþie, în funcþie
de rezultatul investigaþiilor prevãzute în anexele nr. 1, 3, 4
ºi 5.
SECÞIUNEA 2

I. Studii toxicologice
Dacã nu existã dovezi contrare pe motive întemeiate,
programul de testare trebuie sã acopere urmãtoarele
aspecte:
1. studiu de toxicitate cronicã;
2. studiu de carcinogenezã;
3. studiu de fertilitate (de exemplu, studiu pentru trei
generaþii), numai dacã s-a stabilit un efect asupra fertilitãþii
la secþiunea 1;
4. studiu de toxicitate asupra efectelor dezvoltate perinatal ºi postnatal;
5. studii de teratogenezã (specii nefolosite la testul
prevãzut la secþiunea 1);
6. studii suplimentare de toxicocineticã care cuprind biotransformarea, farmacocinetica;
7. teste suplimentare pentru investigarea toxicitãþii asupra organelor sau sistemelor.
II. Studii ecotoxicologice
1. Teste suplimentare pentru acumulare, degradare,
mobilitate ºi absorbþie/desorbþie
2. Studii complementare de toxicitate la peºti
3. Studii de toxicitate la pãsãri
4. Studii complementare de toxicitate la alte organisme.
Menþiuni speciale
1. În cazul în care furnizarea unor date din cele
prevãzute la secþiunile I ºi II nu este posibilã din punct de
vedere tehnic sau nu este necesarã din punct de vedere
ºtiinþific, notificatorul întocmeºte o justificare fundamentatã
în acest sens, pe care o supune spre aprobare ANSPCP.
2. Documentul justificativ menþionat la alin. 1 se transmite ANSPCP o datã cu datele care constituie dosarul
tehnic.
3. Notificatorul va menþiona totodatã numele laboratoarelor responsabile cu efectuarea studiilor.
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ANEXA Nr. 3
DATELE

ce trebuie incluse în dosarul tehnic aferent notificãrii reduse, anterior momentului
când cantitatea de substanþã chimicã introdusã pe piaþã atinge 100 kg/an/producãtor sau 500 kg/producãtor
SECÞIUNEA A

Date privind identitatea producãtorului ºi a notificatorului;
amplasamentul instalaþiei de producþie
Pentru substanþele chimice produse în afara teritoriului
Uniunii Europene ºi pentru care, în scopul notificãrii, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al
producãtorului se vor menþiona identitatea ºi adresele
importatorilor care vor aduce substanþa chimicã în
România.
SECÞIUNEA B

1. Identitatea substanþei chimice
1.1. Denumirea
1.1.1. Denumirea în nomenclatura IUPAC
1.1.2. Alte denumiri: denumiri uzuale, denumiri comerciale, denumiri prescurtate
1.1.3. Numãr CAS sau denumire CAS (dacã este posibil)
1.2. Formula molecularã ºi structuralã
1.3. Compoziþia substanþei chimice
1.3.1. Gradul de puritate al substanþei chimice (%)
1.3.2. Natura impuritãþilor, incluzând izomerii ºi produsele
secundare
1.3.3. Conþinutul procentual al impuritãþilor principale
1.3.4. Dacã substanþa chimicã conþine un agent stabilizator sau un inhibitor ori alþi aditivi, se specificã: natura,
ordinul de mãrime: .... ppm .....%
1.3.5. Date spectrale (UV, IR, RMN ori spectrul de masã)
1.3.6. Datele cromatografiei de înaltã performanþã pentru
lichide, datele cromatografiei pentru gaze
1.4. Metode de identificare ºi determinare
O descriere completã a metodelor folosite sau referiri
bibliografice
Pe lângã metodele de identificare ºi determinare se iau
în considerare ºi metodele analitice cunoscute de
notificator, care permit identificarea substanþei ºi a produselor de transformare la evacuarea în mediul înconjurãtor,
precum ºi determinarea efectelor asupra oamenilor.
2. Date privind substanþa chimicã:
2.0. Producþia
Datele furnizate trebuie sã fie suficiente pentru a permite o evaluare realistã a efectelor procesului de producþie
asupra omului ºi mediului înconjurãtor. Nu sunt solicitate
detalii precise privind procesul de producþie.
2.0.1. Procesãri în procesul de producþie
2.0.2. Evaluarea influenþei procesului tehnologic pentru:
a) mediul de lucru;
b) mediul înconjurãtor.
2.1. Utilizãri propuse
Datele furnizate în aceastã secþiune trebuie sã fie suficiente pentru a permite o evaluare realistã a riscului, la utilizarea substanþelor, pentru om ºi mediu.

2.1.1. Tipurile de utilizãri: descrierea funcþiei ºi a efectelor dorite.
2.1.1.1. Procesul/procesele tehnologic(e) legat(e) de utilizarea substanþei (dacã este/sunt cunoscute)
2.1.1.2. Evaluarea riscului la utilizarea substanþei chimice
(dacã este cunoscut) pentru:
a) mediul de lucru;
b) mediul înconjurãtor.
2.1.1.3. Forma sub care substanþa chimicã este introdusã pe piaþã: substanþã, preparat, produs
2.1.1.4. Concentraþia substanþei chimice în preparatul
sau produsul introdus pe piaþã (dacã este cunoscutã)
2.1.2. Domeniile de întrebuinþare:
a) industrie;
b) fermieri/agricultori ºi meserii calificate/artizani;
c) folosit de public în general.
2.1.3. Identitatea utilizatorilor substanþei chimice (dacã
sunt cunoscuþi)
2.2. Producþia estimatã ºi/sau importurile pentru fiecare
întrebuinþare sau domeniu de întrebuinþare
2.2.1. Producþia totalã ºi/sau importurile exprimate în
tone pe an:
a) primul an calendaristic;
b) urmãtorii ani calendaristici.
Pentru substanþele chimice produse în afara teritoriului
Uniunii Europene ºi pentru care, în vederea notificãrii, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al
producãtorului, aceastã informaþie trebuie datã pentru fiecare dintre importatorii identificaþi la secþiunea A.
2.2.2. Producþia ºi/sau importurile, defalcate în concordanþã cu prevederile pct. 2.1.1 ºi 2.1.2., exprimate în procente:
a) primul an calendaristic;
b) urmãtorii ani calendaristici.
2.3. Metode recomandate ºi mãsuri de precauþie cu privire la:
2.3.1. Manipulare
2.3.2. Depozitare
2.3.3. Transport
2.3.4. Incendiu (natura gazelor de combustie sau de
pirolizã, în cazul în care întrebuinþãrile presupuse justificã
aceasta)
2.3.5. Alte pericole, în special reacþiile chimice cu apã
2.4. Mãsurile de urgenþã în cazul împrãºtierii accidentale
a substanþei
2.5. Mãsurile de urgenþã în cazul vãtãmãrii persoanei
(de exemplu, otrãviri)
2.6. Ambalare
3. Proprietãþile fizico-chimice ale substanþei chimice
3.0. Starea substanþei la 20¼C ºi 101,3 kPa
3.1. Punctul de topire
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3.2. Punctul de fierbere
3.6. Solubilitatea în apã
3.8. Coeficient de repartizare n/octanol/apã
3.9. Punct de aprindere
3.10. Punct de inflamabilitate
4. Studii de toxicitate
4.1. Toxicitatea acutã
Pentru testele menþionate la pct. 4.1.1 ºi 4.1.2 este suficientã o cale de administrare. Substanþele, altele decât
cele gazoase, vor fi testate prin administrare oralã. Gazele
vor fi testate prin inhalare.
4.1.1. Administrare oralã
4.1.2. Administrare prin inhalare
4.1.5. Iritaþia pielii
4.1.6. Iritaþia ochilor
4.1.7. Sensibilizarea pielii
4.3. Alte efecte
4.3.1. Mutagenitate
Substanþa va fi examinatã într-un test bacteriologic
(mutaþie reversibilã) cu sau fãrã activare metabolicã.

5. Studii ecotoxicologice
5.2. Degradare:
Ñ bioticã.
SECÞIUNEA C
Menþiuni speciale
(1) În cazul în care furnizarea unor date din cele
prevãzute la secþiunile A ºi B nu este posibilã din punct
de vedere tehnic sau nu este necesarã din punct de
vedere ºtiinþific, notificatorul întocmeºte o justificare fundamentalã în acest sens, pe care o supune spre aprobare
ANSPCP.
(2) Documentul justificativ menþionat la alin. (1) se
transmite ANSPCP o datã cu datele care constituie dosarul
tehnic.
(3) Notificatorul va menþiona totodatã numele laboratoarelor responsabile cu efectuarea studiilor.
(4) În plus faþã de datele menþionate la alin. (1) ºi (3),
dacã considerã necesar pentru evaluarea riscului, ANSPCP
poate solicita notificatorului sã furnizeze urmãtoarele date
suplimentare:
a) presiunea de vapori;
b) testul de toxicitate acutã la Daphnia.

ANEXA Nr. 4
DATELE

ce trebuie incluse în dosarul tehnic aferent notificãrii reduse, pentru cazurile în care cantitatea
de substanþã chimicã introdusã pe piaþã se situeazã sub 100 kg/an/producãtor
SECÞIUNEA A

Date privind identitatea producãtorului ºi a notificatorului;
amplasamentul instalaþiei de producþie
Pentru substanþele chimice produse în afara teritoriului
Uniunii Europene ºi pentru care, în scopul notificãrii, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al
producãtorului se vor menþiona identitatea ºi adresele
importatorilor care vor aduce substanþa chimicã în România.
SECÞIUNEA B

1. Identitatea substanþei chimice
1.1.1. Denumirea în nomenclatura IUPAC
1.1.2. Alte denumiri: denumiri uzuale, denumiri comerciale,
denumiri prescurtate
1.1.3. Numãr CAS sau denumire CAS (dacã este posibil)
1.2. Formula molecularã ºi structuralã
1.3. Compoziþia substanþei chimice
1.3.1. Gradul de puritate al substanþei chimice (%)
1.3.2. Natura impuritãþilor, incluzând izomerii ºi produsele
secundare
1.3.3. Conþinutul procentual al impuritãþilor principale
1.3.4. Dacã substanþa chimicã conþine un agent stabilizator sau un inhibitor ori alþi aditivi, se specificã: natura,
ordinul de mãrime: É ppm É%
1.3.5. Date spectrale (UV, IR, RMN ori spectrul de
masã)

1.3.6. Datele cromatografiei de înaltã performanþã pentru lichide, datele cromatografiei pentru gaze
1.4. Metode de identificare ºi determinare
O descriere completã a metodelor folosite sau referiri
bibliografice
Pe lângã metodele de identificare ºi determinare se iau
în considerare ºi metodele analitice cunoscute de notificator, care permit identificarea substanþei chimice ºi a produselor de transformare la evacuarea în mediul înconjurãtor,
precum ºi determinarea efectelor asupra oamenilor.
2. Date privind substanþa chimicã:
2.0. Producþia
Datele furnizate trebuie sã fie suficiente pentru a permite o evaluare realistã a efectelor procesului de producþie
asupra omului ºi mediului înconjurãtor. Nu sunt solicitate
detalii precise privind procesul de producþie.
2.0.1. Procesãri în procesul de producþie
2.0.2. Evaluarea influenþei procesului tehnologic pentru:
a) mediul de lucru;
b) mediul înconjurãtor.
2.1. Utilizãri propuse
Datele furnizate în aceastã secþiune trebuie sã fie suficiente pentru a permite o evaluare realistã a riscului, la utilizarea substanþelor, pentru om ºi mediu.
2.1.1. Tipurile de utilizãri: descrierea funcþiei ºi a efectelor dorite
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2.1.1.1. Procesul/procesele tehnologic(e) legat(e) de utilizarea substanþei (dacã este/sunt cunoscute)
2.1.1.2. Evaluarea riscului la utilizarea substanþei chimice (dacã este cunoscut) pentru:
a) mediul de lucru;
b) mediul înconjurãtor.
2.1.1.3. Forma sub care substanþa chimicã este introdusã pe piaþã: substanþã, preparat, produs
2.1.1.4. Concentraþia substanþei chimice în preparatul
sau produsul introdus pe piaþã (dacã este cunoscutã)
2.1.2. Domeniile de întrebuinþare:
a) industrie;
b) fermieri/agricultori ºi meserii calificate/artizani;
c) folosit de public în general.
2.1.3. Identitatea utilizatorilor substanþei chimice (dacã
sunt cunoscuþi)
2.2. Producþia estimatã ºi/sau importurile pentru fiecare
întrebuinþare sau domeniu de întrebuinþare
2.2.1. Producþia totalã ºi/sau importurile exprimate în
tone pe an:
a) primul an calendaristic;
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2.3. Metode recomandate ºi mãsuri de precauþie cu privire la:
2.3.1. Manipulare
2.3.2. Depozitare
2.3.3. Transport
2.3.4. Incendiu (natura gazelor de combustie sau de
pirolizã, în cazul în care întrebuinþãrile presupuse justificã
aceasta)
2.3.5. Alte pericole, în special reacþiile chimice cu apã
2.4. Mãsurile de urgenþã în cazul împrãºtierii accidentale
a substanþei
2.5. Mãsurile de urgenþã în cazul vãtãmãrii persoanei
(de exemplu, otrãviri)
2.6. Ambalare
3. Proprietãþile fizico-chimice ale substanþei chimice
3.0. Starea substanþei la 20¼C ºi 101,3 kPa
3.9. Punct de aprindere
3.10. Punct de inflamabilitate
4. Studii de toxicitate
4.1. Toxicitatea acutã
O cale de administrare este suficientã. Substanþele,
altele decât gazele, vor fi testate prin administrare oralã.
Gazele vor fi testate prin inhalare.
4.1.1. Administrare oralã
4.1.2. Administrare prin inhalare.

b) urmãtorii ani calendaristici.

SECÞIUNEA C

Pentru substanþele chimice produse în afara teritoriului
Uniunii Europene ºi pentru care, în vederea notificãrii, notificatorul a fost desemnat ca reprezentant unic al
producãtorului, aceastã informaþie trebuie datã pentru fiecare dintre importatorii identificaþi la secþiunea A.
2.2.2. Producþia ºi/sau importurile, defalcate în concordanþã cu prevederile pct. 2.1.1 ºi 2.1.2, exprimate în procente:
a) primul an calendaristic;
b) urmãtorii ani calendaristici.

Menþiuni speciale
(1) În cazul în care furnizarea unor date dintre cele
prevãzute la secþiunile A ºi B nu este posibilã din punct
de vedere tehnic sau nu este necesarã din punct de
vedere ºtiinþific, notificatorul întocmeºte o justificare fundamentatã în acest sens, pe care o supune spre aprobare
ANSPCP.
(2) Documentul justificativ menþionat la alin. (1) se
transmite ANSPCP o datã cu datele care constituie dosarul
tehnic.
(3) Notificatorul va menþiona totodatã numele laboratoarelor responsabile cu efectuarea studiilor.

ANEXA Nr. 5
PREVEDERI SPECIFICE

referitoare la dosarul tehnic privind notificarea pentru polimeri
SECÞIUNEA A

Terminologia utilizatã:
Ñ homopolimer este un polimer care conþine un singur
tip de unitate monomericã;
Ñ copolimer este un polimer care conþine mai multe
tipuri de unitãþi monomerice;
Ñ polimer pentru care este acceptabil un pachet redus de
teste, respectiv polimer PRT, este un polimer care satisface
criteriile stipulate în C.2;

Ñ familie de polimeri este un grup de polimeri (homopolimeri sau copolimeri) cu numãr de masã molecularã medie
diferit sau compoziþii diferite rezultând din proporþiile diferite
ale unitãþilor monomerice. Diferenþa dintre numerele de
masã molecularã medie sau dintre compoziþii este determinatã nu de fluctuaþiile legate de procese nedorite, ci de
modificãrile intenþionate ale condiþiilor de proces, procesul
în sine rãmânând acelaºi;
Ñ M0 este numãrul de masã molecularã medie;
Ñ M este masa molecularã.
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SECÞIUNEA B

Modul de abordare a unei familii de polimeri
Gruparea polimerilor în familii are scopul de a evita
testãrile nenecesare. Conceptul constã din testarea membrilor reprezentativi ai unei familii cu:
Ñ M0 variabil pentru homopolimeri; sau
Ñ compoziþie variabilã cu M0 aproximativ constant pentru copolimeri; sau
Ñ pentru M0 > 1.000, M0 variabil, cu compoziþia constantã pentru copolimeri.
În anumite cazuri, când existã diferenþe în ceea ce
priveºte efectele observate la membrii reprezentativi ai
familiei, în funcþie de domeniul M0 sau de domeniul compoziþiei, pot fi necesare testãri suplimentare ale altor membri reprezentativi.
SECÞIUNEA C

Date necesare pentru dosarul tehnic prevãzut în art. 9
din hotãrâre:
(1) În cazul în care furnizarea unor date nu este posibilã din punct de vedere tehnic sau nu este necesarã din
punct de vedere ºtiinþific, notificatorul întocmeºte o justificare fundamentatã în acest sens, pe care o supune spre
aprobare ANSPCP.
(2) Documentul justificativ menþionat la alin. (1) se
transmite ANSPCP o datã cu datele care constituie dosarul
tehnic.
(3) Notificatorul va menþiona totodatã numele laboratoarelor responsabile cu efectuarea studiilor.
Pentru evaluarea proprietãþilor polimerului pot fi luate în
considerare datele disponibile adecvate privind proprietãþile
monomerului/monomerilor.
Fãrã a aduce prejudicii prevederilor art. 11 din
Ordonanþa de urgenþã a Guvernului nr. 200/2000, testele
trebuie efectuate conform metodelor reglementate.
C.1. Polimeri cu pachet de teste standard
C.1.1. Polimeri introduºi pe piaþã în cantitãþi mai mari
sau egale cu 1 t/an sau în cantitãþi totale mai mari sau
egale cu 5 t
În plus faþã de datele ºi testele menþionate în art. 4 din
hotãrâre, stipulate în anexa nr. 1, sunt necesare urmãtoarele date specifice polimerilor:
1. Identitatea substanþei chimice
1.2.1. Numãrul de masã molecularã medie
1.2.2. Distribuþia maselor moleculare (MWD)
1.2.3. Identitatea ºi concentraþia monomerilor de pornire
ºi ale substanþelor de iniþiere ce vor fi legate în structura
polimerului
1.2.4. Indicarea grupelor funcþionale finale ºi identitatea
ºi frecvenþa grupelor funcþionale reactive
1.3.2.1. Identitatea monomerilor care nu au reacþionat
1.3.3.1. Procentul de monomeri care nu au reacþionat
2. Date privind substanþa chimicã
2.1.1.5. Declaraþia însoþitã de informaþiile relevante privind caracterul degradabil al polimerului, manifestat în
mediu
3. Proprietãþile fizico-chimice ale substanþei chimice
3.6.1. Extractibilitatea în apã

Fãrã a aduce prejudicii art. 16 alin. (1) ºi (2) din
hotãrâre, în anumite cazuri pot fi necesare teste suplimentare, cum ar fi:
Ñ stabilitatea la luminã dacã polimerul nu este stabilizat
în mod specific faþã de luminã;
Ñ extractibilitatea pe termen lung (testul de extragere
prin dizolvare cu sodã causticã); în funcþie de rezultatele
acestui test pot fi solicitate testãri corespunzãtoare ale
liceatului, de la caz la caz.
C.1.2. Polimeri introduºi pe piaþã în cantitãþi mai mici de
1 t/an sau în cantitãþi totale mai mici de 5 t, dar mai mari
sau egale cu 100 kg/an, sau în cantitãþi totale mai mari
sau egale cu 500 kg
În plus faþã de datele ºi testele menþionate în art. 6
alin. (1) din hotãrâre, stipulate în anexa nr. 3, sunt necesare urmãtoarele informaþii specifice polimerului:
1. Identitatea substanþei chimice
1.2.1. Numãrul de masã molecularã medie
1.2.2. Distribuþia maselor moleculare (MWD)
1.2.3. Identitatea ºi concentraþia monomerilor de pornire
ºi ale substanþelor de iniþiere ce vor fi legate în structura
polimerului
1.2.4. Indicarea grupelor funcþionale finale ºi identitatea
ºi frecvenþa grupelor funcþionale reactive
1.3.2.1. Identitatea monomerilor care nu au reacþionat
1.3.3.1. Procentul de monomeri care nu au reacþionat
2. Date privind substanþa chimicã
2.1.1.5. Declaraþia însoþitã de informaþiile relevante privind caracterul degradabil al polimerului, manifestat în
mediu
3. Proprietãþile fizico-chimice ale substanþei chimice
3.6.1. Extractibilitatea în apã
C.1.3. Polimeri introduºi pe piaþã în cantitãþi mai mici de
100 kg/an sau în cantitãþi totale mai mici de 500 kg
În plus faþã de informaþiile ºi testele menþionate în
art. 6 alin. (2) din hotãrâre, stipulate în anexa nr. 4, sunt
necesare urmãtoarele informaþii specifice polimerului:
1. Identitatea substanþei chimice
1.2.1. Numãrul de masã molecularã medie
1.2.2. Distribuþia maselor moleculare (MWD)
1.2.3. Identitatea ºi concentraþia monomerilor de pornire
ºi ale substanþelor de iniþiere ce vor fi legate în structura
polimerului
1.2.4. Indicarea grupelor funcþionale finale ºi identitatea
ºi frecvenþa grupelor funcþionale reactive
1.3.2.1. Identitatea monomerilor care nu au reacþionat
1.3.3.1. Procentul de monomeri care nu au reacþionat
2. Date privind substanþa chimicã
2.1.1.5. Declaraþia însoþitã de informaþiile relevante privind caracterul degradabil al polimerului, manifestat în
mediu
C.2. Polimeri pentru care este acceptabil un pachet
redus de teste
În anumite condiþii pachetul de teste de bazã pentru
polimeri poate fi redus.
Substanþele chimice cu numãrul de masã molecularã
medie mare, un conþinut scãzut de specii cu masã molecularã micã ºi solubilitate/extractibilitate redusã vor fi considerate ca nonbiodisponibile. Prin urmare, pentru a stabili
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polimerii pentru care este acceptabil un pachet redus de
teste se vor utiliza criteriile de mai jos.
Pentru polimerii care nu sunt uºor degradabili, introduºi
pe piaþã în cantitãþi mai mari sau egale cu 1 t/an sau în
cantitãþi totale mai mari sau egale cu 5 t, urmãtoarele criterii definesc acei polimeri pentru care este acceptabil un
pachet redus de teste:
I. Numãrul de masã molecularã medie mare (M0)*).
II. Extractibilitatea în apã (3.6.1):
< 10 mg/l, excluzând orice contribuþie a aditivilor ºi
impuritãþilor.
III. Un procent mai mic de 1% cu M < 1.000; procentul
se referã numai la molecule (componente) derivate direct
din monomeri, inclusiv monomerii, excluzând alte componente cum ar fi aditivii sau impuritãþile.
Dacã toate criteriile sunt îndeplinite, polimerul este considerat ca unul pentru care este acceptabil un pachet
redus de teste.
În cazul polimerilor care nu sunt uºor degradabili,
plasaþi pe piaþã în cantitãþi mai mici de 1 t/an sau în cantitãþi totale mai mici de 5 t, pentru ca aceºtia sã fie consideraþi polimeri pentru care este acceptabil un pachet redus
de teste, este suficient sã îndeplineascã criteriile I ºi II.
Dacã nu este posibil sã se dovedeascã respectarea criteriilor cu testele legal recunoscute, solicitantul notificãrii
trebuie sã demonstreze respectarea criteriilor prin alte
mijloace.
În anumite circumstanþe pot fi solicitate teste toxicologice ºi ecotoxicologice.
C.2.1. Polimeri introduºi pe piaþã în cantitãþi mai mari
sau egale cu 1 t/an sau în cantitãþi totale mai mari sau
egale cu 5 t
0. Date privind identitatea fabricantului ºi a notificatorului; amplasamentul instalaþiei de producþie
Pentru substanþele fabricate în afara teritoriului Uniunii
Europene ºi pentru care, în scopul notificãrii, notificatorul a
fost desemnat ca reprezentant unic al producãtorului se vor
menþiona identitatea ºi adresele importatorilor care vor
aduce substanþa chimicã în România.
1. Identitatea substanþei chimice
1.1. Denumirea
1.1.1. Denumirea în nomenclatura IUPAC
1.1.2. Alte denumiri: denumiri uzuale, denumiri comerciale, denumiri prescurtate
1.1.3. Numãr CAS sau denumire CAS (dacã este posibil)
1.2. Formula molecularã ºi structuralã
1.2.1. Numãrul de masã molecularã medie
1.2.2. Distribuþia maselor moleculare (MWD)
1.2.3. Indentitatea ºi concentraþia monomerilor de pornire ºi ale substanþelor de iniþiere ce vor fi legate în
structura polimerului
1.2.4. Indicarea grupelor funcþionale finale ºi identitatea
ºi frecvenþa grupelor funcþionale reactive
1.3. Compoziþia substanþei chimice
1.3.1. Gradul de puritate a substanþei chimice (%)
1.3.2. Natura impuritãþilor, incluzând izomerii ºi produsele secundare
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1.3.2.1. Identitatea monomerilor care nu au reacþionat
1.3.3. Conþinutul procentual al impuritãþilor principale
1.3.3.1. Procentul de monomeri care nu au reacþionat
1.3.4. Dacã substanþa chimicã conþine un agent stabilizator sau un inhibitor ori alþi aditivi, se specificã: natura,
ordinul de mãrime: É ppmÉ%.
1.3.5. Date spectrale (UV, IR, RMN ori spectrul de
masã)
1.3.6.1. Date cromatografice
1.4. Metode de identificare ºi determinare
O descriere completã a metodelor folosite sau referiri
bibliografice.
Pe lângã metodele de identificare ºi determinare se iau
în considerare ºi metodele analitice cunoscute de notificator, care permit identificarea substanþei chimice ºi a produselor de transformare la evacuarea în mediul înconjurãtor,
precum ºi determinarea efectelor asupra oamenilor.
2. Date privind substanþa chimicã:
2.0. Producþia
Datele furnizate trebuie sã fie suficiente pentru a permite o evaluare realistã a efectelor procesului de producþie
asupra omului ºi mediului înconjurãtor. Nu sunt solicitate
detalii precise privind procesul de producþie.
2.0.1. Procesãri în procesul de producþie
2.0.2. Evaluarea influenþei procesului tehnologic pentru:
Ñ mediul de lucru;
Ñ mediul înconjurãtor.
2.1. Utilizãri propuse
Datele furnizate în aceastã secþiune trebuie sã fie suficiente pentru a permite o evaluare realistã a riscului, la utilizarea substanþelor chimice, pentru om ºi mediu.
2.1.1. Tipurile de utilizãri: descrierea funcþiei ºi a efectelor dorite
2.1.1.1. Procesul/procesele tehnologic/tehnologice
legat/legate de utilizarea substanþei chimice (dacã este/sunt
cunoscute)
2.1.1.2. Evaluarea riscului la utilizarea substanþei chimice (dacã este cunoscut) pentru:
Ñ mediul de lucru;
Ñ mediul înconjurãtor.
2.1.1.3. Forma sub care substanþa chimicã este introdusã pe piaþã: substanþã, preparat, produs
2.1.1.4. Concentraþia substanþei chimice în preparatul
sau produsul introdus pe piaþã (dacã este cunoscutã)
2.1.2. Domeniile de întrebuinþare:
Ñ industrie;
Ñ fermieri ºi meserii calificate/artizani;
Ñ folosit de public în general.
2.1.3. Identitatea utilizatorilor substanþei chimice (dacã
sunt cunoscuþi)
2.1.4. Cantitãþile ºi compoziþia deºeului rezultat la utilizarea substanþei chimice (dacã sunt cunoscute)
2.2. Producþia estimatã ºi/sau importurile pentru fiecare
întrebuinþare sau domeniu de întrebuinþare
2.2.1. Producþia totalã ºi/sau importurile exprimate în
tone pe an:
Ñ primul an calendaristic;
Ñ urmãtorii ani calendaristici.

*) Autoritãþile care primesc declaraþiile vor decide pe rãspundere proprie dacã un polimer satisface sau nu criteriul.
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2.2.2. Producþia ºi/sau importurile, defalcate în concordanþã cu pct. 2.1.1 ºi 2.1.2, exprimate în procente:
Ñ primul an calendaristic;
Ñ urmãtorii ani calendaristici.
2.3. Metode recomandate ºi mãsuri de precauþie cu privire la:
2.3.1. Manipulare
2.3.2. Depozitare
2.3.3. Transport
2.3.4. Incendiu (natura gazelor de combustie sau de
pirolizã, în cazul în care întrebuinþãrile presupuse justificã
aceasta)
2.3.5. Alte pericole, în special reacþiile chimice cu apa
2.3.6. Dacã sunt relevante, datele cu privire la susceptibilitatea substanþei chimice de a exploda când este sub
formã de pulbere
2.4. Mãsurile de urgenþã în cazul împrãºtierii accidentale
a substanþei chimice
2.5. Mãsurile de urgenþã în cazul vãtãmãrii persoanei
(de exemplu, otrãviri)
2.6. Ambalare
3. Proprietãþi fizico-chimice ale substanþei chimice
3.0. Starea substanþei chimice la 20¼C ºi 101,3 kPa.
3.1. Punctul de topire
3.3. Densitatea relativã
3.6.1. Extractibilitatea în apã
3.10. Punct de inflamabilitate
3.11. Proprietãþi explozive
3.12. Temperatura de autoaprindere
3.15. Granulometrie
Pentru acele substanþe chimice care pot fi introduse pe
piaþã într-o formã ce poate conduce la creºterea pericolului
expunerii prin inhalare, trebuie efectuat un test pentru
determinarea distribuþiei granulometrice a substanþei chimice
introduse pe piaþã.
3.16. Stabilitatea termicã
3.17. Extractibilitatea cu:
Ñ apã la pH 2 ºi 9 la 37¼C;
Ñ ciclohexan.
4. Studii de toxicitate
ANSPCP, pe baza: prezenþei grupelor reactive, a caracteristicilor structurale/fizice, a cunoºtinþelor privind proprietãþile componentelor polimerului cu masã molecularã
micã sau privind potenþialul de risc, poate solicita efectuarea anumitor teste fãrã a întârzia acceptarea notificãrii. În
particular, pot fi solicitate teste pentru toxicitatea prin inhalare (de exemplu, cele prevãzute la pct. 4.1.2 sau 4.2.1),
dacã este consideratã posibilã expunerea prin inhalare.
5. Studii ecotoxicologice
ANSPCP, pe baza: prezenþei grupelor reactive, a caracteristicilor structurale/fizice, a cunoºtinþelor privind proprietãþile componentelor polimerului cu masã molecularã
micã sau privind potenþialul de risc, poate solicita efectuarea anumitor teste fãrã a întârzia acceptarea notificãrii. În
particular, pot fi solicitate urmãtoarele teste suplimentare:
Ñ stabilitatea la luminã, dacã polimerul nu este stabilizat faþã de luminã;
Ñ extractibilitatea pe termen lung (testul de lixiviere).
În funcþie de rezultatele acestui test, poate fi solicitatã,
de la caz la caz, orice testare adecvatã a lixivierii.

6. Posibilitatea de a face substanþa chimicã nepericuloasã
6.1. Pentru industrie/meserii calificate
6.1.1. Posibilitatea reciclãrii
6.1.2. Posibilitatea de neutralizare a efectelor nefavorabile
6.1.3. Posibilitatea de distrugere:
Ñ evacuare controlatã;
Ñ incinerare;
Ñ staþie de epurare a apei;
Ñ altele.
6.2. Pentru publicul larg
6.2.1. Posibilitatea reciclãrii
6.2.2. Posibilitatea de neutralizare a efectelor nefavorabile
6.2.3. Posibilitatea de distrugere:
Ñ evacuare controlatã;
Ñ incinerare;
Ñ staþie de epurare a apei;
Ñ altele.
C.2.2. Polimeri introduºi pe piaþã în cantitãþi mai mici de
1 t/an sau în cantitãþi totale mai mici de 5 t
0. Date privind identitatea fabricantului ºi a notificatorului; amplasamentul instalaþiei de producþie
Pentru substanþele fabricate în afara teritoriului Uniunii
Europene ºi pentru care, în scopul notificãrii, notificatorul a
fost desemnat ca reprezentant unic al producãtorului se vor
menþiona identitatea ºi adresele importatorilor care vor
aduce substanþa chimicã în România.
1. Identitatea substanþei chimice
1.1. Denumirea
1.1.1. Denumirea în nomenclatura IUPAC
1.1.2. Alte denumiri: denumiri uzuale, denumiri comerciale,
denumiri prescurtate
1.1.3. Numãr CAS sau denumire CAS (dacã este posibil)
1.2. Formula molecularã ºi structuralã
1.2.1. Numãrul de masã molecularã medie
1.2.2. Distribuþia maselor moleculare (MWD)
1.2.3. Identitatea ºi concentraþia monomerilor de pornire
ºi ale substanþelor de iniþiere ce vor fi legate în structura
polimerului
1.2.4. Indicarea grupelor funcþionale finale ºi identitatea
ºi frecvenþa grupelor funcþionale reactive
1.3. Compoziþia substanþei chimice
1.3.1. Gradul de puritate a substanþei chimice (%)
1.3.2. Natura impuritãþilor, incluzând izomerii ºi produsele secundare
1.3.2.1. Identitatea monomerilor care nu au reacþionat
1.3.3. Conþinutul procentual al impuritãþilor principale
1.3.3.1. Procentul de monomeri care nu au reacþionat
1.3.4. Dacã substanþa chimicã conþine un agent stabilizator sau un inhibitor ori alþi aditivi, se specificã: natura,
ordinul de mãrime:... ppm...%
1.3.5. Date spectrale (UV, IR, RMN ori spectrul de
masã)
1.3.7.1. Datele cromatografice
1.4. Metode de identificare ºi determinare
O descriere completã a metodelor folosite sau referiri
bibliografice
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Pe lângã metodele de identificare ºi determinare se iau
în considerare ºi metodele analitice cunoscute de solicitantul notificãrii, care permit identificarea substanþei chimice ºi
a produselor de transformare la evacuarea în mediul înconjurãtor, precum ºi determinarea efectelor asupra oamenilor.
2. Date privind substanþa chimicã:
2.0. Producþia
Datele furnizate trebuie sã fie suficiente pentru a permite o evaluare realistã a efectelor procesului de producþie
asupra omului ºi mediului înconjurãtor. Nu sunt solicitate
detalii precise privind procesul de producþie.
2.0.1. Procesãri în procesul de producþie
2.0.2. Evaluarea influenþei procesului tehnologic pentru:
Ñ mediul de lucru;
Ñ mediul înconjurãtor.
2.1. Utilizãri propuse
Datele furnizate în aceastã secþiune trebuie sã fie suficiente pentru a permite o evaluare realistã a riscului, la utilizarea substanþelor chimice, pentru om ºi mediu.
2.1.1. Tipurile de utilizãri: descrierea funcþiei ºi a efectelor dorite
2.1.1.1. Procesul/procesele tehnologic/tehnologice
legat/legate de utilizarea substanþei chimice (dacã este/sunt
cunoscute)
2.1.1.2. Evaluarea riscului la utilizarea substanþei chimice (dacã este cunoscut) pentru:
Ñ mediul de lucru;
Ñ mediul înconjurãtor.
2.1.1.3. Forma sub care substanþa chimicã este introdusã pe piaþã: substanþã, preparat, produs
2.1.1.4. Concentraþia substanþei chimice în preparatul
sau produsul introdus pe piaþã (dacã este cunoscutã)
2.1.2. Domeniile de întrebuinþare:
Ñ industrie;
Ñ fermieri ºi meserii calificate/artizani;
Ñ folosit de public în general.
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2.1.3. Identitatea utilizatorilor substanþei chimice (dacã
sunt cunoscuþi)
2.1.4. Cantitãþile ºi compoziþia deºeului rezultat la utilizarea substanþei chimice (dacã sunt cunoscute)
2.2. Producþia estimatã ºi/sau importurile pentru fiecare
întrebuinþare sau domeniu de întrebuinþare
2.2.1. Producþia totalã ºi/sau importurile, exprimate în
tone pe an:
Ñ primul an calendaristic;
Ñ urmãtorii ani calendaristici.
2.2.2. Producþia ºi/sau importurile, defalcate în concordanþã cu pct. 2.1.2, exprimate în procente:
Ñ primul an calendaristic;
Ñ urmãtorii ani calendaristici.
2.3. Metode recomandate ºi mãsuri de precauþie cu privire la:
2.3.1. Manipulare
2.3.2. Depozitare
2.3.3. Transport
2.3.4. Incendiu (natura gazelor de combustie sau de
pirolizã, în cazul în care întrebuinþãrile presupuse justificã
aceasta)
2.3.5. Alte pericole, în special reacþiile chimice cu apa
2.3.6. Dacã sunt relevante, datele cu privire la susceptibilitatea substanþei chimice de a exploda când este sub
formã de pulbere
2.4. Mãsurile de urgenþã în cazul împrãºtierii accidentale
a substanþei chimice
2.5. Mãsurile de urgenþã în cazul vãtãmãrii persoanei
(de exemplu, otrãviri)
2.6. Ambalare
3. Proprietãþi fizico-chimice ale substanþei chimice
3.0. Starea substanþei chimice la 20¼C ºi 101,3 kPa.
3.1. Punctul de topire
3.6.1. Extractibilitatea în apã
3.10. Punct de inflamabilitate.

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTÃRÂRE
privind alocarea unor sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2002
pentru susþinerea sistemului de protecþie a copilului
În temeiul art. 107 din Constituþie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finanþele publice, cu modificãrile ulterioare, ºi al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificãrile ºi completãrile ulterioare,
Guvernul României adoptã prezenta hotãrâre.
Art. 1. Ñ (1) Se aprobã suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor
locale pe anul 2002 cu suma de 181.822.691 mii lei, din
Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului
prevãzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru judeþele
prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezenta

hotãrâre ºi alocarea acesteia consiliilor judeþene din
unitãþile administrativ-teritoriale respective.
(2) Sumele alocate potrivit alin. (1) vor fi folosite exclusiv pentru efectuarea de cheltuieli materiale ºi de personal
în vederea susþinerii sistemului de protecþie a copilului.
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Art. 2. Ñ Utilizarea sumelor alocate potrivit art. 1 se
face de cãtre ordonatorul principal de credite potrivit dispoziþiilor legale.

Art. 3. Ñ Ministerul Finanþelor Publice este autorizat sã
introducã modificãrile corespunzãtoare în volumul ºi în
structura bugetului de stat pe anul 2002.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NÃSTASE
Contrasemneazã:
Ministrul pentru coordonarea Secretariatului
General al Guvernului,
Petru ªerban Mihãilescu
Ministrul administraþiei publice,
Octav Cozmâncã
Ministrul finanþelor publice,
Mihai Nicolae Tãnãsescu
Bucureºti, 6 decembrie 2002.
Nr. 1.369.

ANEXÃ
JUDEÞELE

cãrora li se alocã sume din Fondul de rezervã bugetarã la dispoziþia Guvernului pe anul 2002
pentru susþinerea sistemului de protecþie a copilului
Nr.
crt.

Judeþul

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Braºov
Arad
Dâmboviþa
Timiº
Mehedinþi
Harghita
Brãila
Buzãu
Bacãu
Ialomiþa
Olt
Galaþi
Teleorman
Tulcea
Vâlcea
Iaºi
Vaslui
Botoºani
Vrancea
Caraº-Severin
Gorj
Cãlãraºi
Suceava
Giurgiu

Suma alocatã
Ñ lei Ñ

6.600.000.000
12.250.000.000
3.500.000.000
8.000.000.000
2.000.000.000
10.000.000.000
3.500.000.000
5.000.000.000
18.000.000.000
3.000.000.000
15.000.000.000
4.470.000.000
3.000.000.000
2.400.000.000
8.602.691.000
32.000.000.000
7.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
4.500.000.000
4.000.000.000
1.500.000.000
12.000.000.000
10.000.000.000
181.822.691.000

TOTAL:
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