
Curs  
MANAGEMENTUL PRODUSELOR CHIMICE PENTRU 

UTILIZATORI SI DISTRIBUITORI 

 

Descriere 
 

In cadrul cursului se vor prezenta si explica notiuni legate de: 

 Utilizarea produselor chimice la locul de munca 
 Cum se poate realiza o buna gestionare a produselor chimice la locul 

de munca; 
 Caile de expunere ale organismului la substantele chimice; 
 Reguli generale de Securitatea Muncii pentru protectia lucratorilor 

impotriva riscurilor chimice; 
 Masuri tehnice si organizatorice de protectie si prevenire specifice 

riscurilor chimice. 
 Implementarea cerintelor Regulamentului CE 1907/2006 (REACH) in 

cadrul societatilor  
 Notiuni generale legate de Regulamentul “REACH”; 
 Cum este afectat un utilizator din aval/ distribuitor de procesele 

stabilite de REACH (inregistrarea, evaluarea, autorizarea si 
restrictionarea substantelor chimice); 

 Pericolele produselor chimice 
 Notiuni generale legate de Regulamentul CE 1272/2008 (CLP); 
 Prezentarea pericolelor produselor chimice;  
 Prezentarea pe site si modalitatea de verificare a informatiilor 

despre produsele chimice; 
 Comunicarea pericolelor 

 Modalitatile de comunicare a pericolelor asociate produsului chimic; 
 Etichetarea ambalajelor produselor chimice; 
 La ce ne ajuta si ce informatii ofera utilizatorilor Fisa cu date de 

securitate; 
 Cai de comunicare in cadrul lantului de aprovizionare; 

 Conditiile si regulile de manipulare si depozitare ale substantelor 
chimice; 

 Masurile de prevenire si de interventie in caz de scurgeri accidentale. 
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Locatie Acest curs se sustine numai la sediul firmei interesate sau intr-o locatie cat mai 
apropiata, tematica fiind adaptata domeniului de activitate al companiei si 
in functie de problemele intampinate la locul de munca. 

Titlul calificarii Diploma de participare si supliment descriptiv al tematicii parcurse 

Personalul tinta Acest curs se adreseaza personalului care intra in contact, direct sau 
indirect, cu produsele chimice in cadrul activitatilor legate de reparatii 
echipamente, utilizare, manipulare, depozitare, curatenie, vopsitorii, 
distributie, vanzari, prezentari demonstrative etc 

Durata cursului Recomandata de noi este 1 zi (8 ore) dar se poate adapta in functie de 
solicitarea dvs. 

 


