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UFI și importanța sa pentru etichetele
produselor dumneavoastră
Informații esențiale pentru întreprinderile care introduc amestecuri periculoase pe piața
SEE 1

Începând cu anul 2020, pe etichetele
produselor va apărea un nou element
de etichetare – un cod format din
16 caractere, denumit identificator
unic de formulă (UFI). Până în
2025, va fi obligatorie menționarea
UFI pe eticheta tuturor produselor
clasificate ca prezentând un
pericol fizic sau pentru sănătate.
Importatorii și utilizatorii din aval
care introduc astfel de produse
pe piață vor trebui să furnizeze
centrelor de informare toxicologică
informații specifice referitoare
la produs, inclusiv codul UFI.
Asistența și instrumentele necesare
pentru generarea codului UFI sunt
disponibile pe site-ul ECHA dedicat
centrelor de informare toxicologică.
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CE ESTE UN UFI?
Identificatorul unic de formulă, cunoscut sub acronimul
UFI, este un cod alfanumeric de 16 caractere care va
trebui indicat pe eticheta produselor dumneavoastră care
conțin un amestec periculos.
În plus față de UFI, trebuie să furnizați centrelor de
informare toxicologică și alte informații cu privire la
amestecul și produsele asociate, cum ar fi compoziția,
denumirea comercială, culoarea, ambalajul, categoria
produsului și informațiile toxicologice. UFI își propune să
stabilească o legătură clară între informațiile pe care le
furnizați și produsul pe care îl introduceți pe piață.
Condiția de atribuire a unui cod UFI este ca toate
produsele etichetate și notificate cu același UFI să aibă
aceeași compoziție a amestecului.

CUM VA FI UTILIZAT UFI?
UFI și celelalte informații pe care le-ați furnizat vor fi
folosite în principal de centrele de informare toxicologică în
cazul unui apel de urgență. De exemplu, codul UFI poate
fi citit direct de pe eticheta unui produs pentru operatorul
de la centrul de informare toxicologică, împreună cu
denumirea comercială, pentru o identificare precisă a
produsului implicat în incident.

DE CE AVEȚI NEVOIE PENTRU A CREA UN
UFI?
Pentru a crea un UFI pentru amestecul dumneavoastră,
aveți nevoie de numărul de TVA al societății (sau
de „codul de acces al societății” în anumite cazuri) și
de formula numerică specifică amestecului. După
introducerea acestor două numere în Generatorul UFI,
instrumentul online al ECHA, veți primi codul UFI. Numărul
de TVA este un element esențial care garantează că
numărul dumneavoastră UFI este unic, astfel încât să
nu existe suprapuneri între numerele UFI generate de
companii diferite.

sunt alfanumerice sau conțin alte caractere, va trebui să
alocați mai întâi formule numerice noi pentru amestecurile
care respectă formatul necesar. Dacă amestecurile au
compoziții diferite, este esențial să nu reutilizați aceeași
formulă numerică utilizând același număr de TVA .
Puteți găsi generatorul UFI și ghidul de utilizare, în 23
de limbi ale UE, pe site-ul ECHA dedicat centrelor de
informare toxicologică. Dacă gestionați un portofoliu
de produse de dimensiuni mari, puteți să vă dezvoltați
propriul generator în sistemul informatic al companiei
dumneavoastră pentru a crea codurile UFI în bloc și mai
eficient. Pentru aceasta, va trebui să consultați manualul
dezvoltatorului de coduri UFI.

UFI VA PĂSTRA CONFIDENȚIALITATEA
INFORMAȚIILOR DUMNEAVOASTRĂ
COMERCIALE?
UFI respectă, de asemenea, integritatea informațiilor
comerciale confidențiale. De exemplu, nu este posibilă
decodarea din UFI a informațiilor despre compoziția
amestecului. Numai centrele de informare toxicologică
vor ști ce compoziție a amestecului corespunde codului
UFI furnizat. În acest fel, UFI vă protejează informațiile
comerciale confidențiale.

CUM SE UTILIZEAZĂ UFI ÎN LANȚUL DE
APROVIZIONARE PENTRU UN AMESTEC ÎN
AMESTEC?
Un amestec introdus pe piață constă deseori într-un
amestec în amestec – cu alte cuvinte, este obținut
prin amestecarea a două sau mai multe amestecuri, în
conformitate cu specificațiile formulatorului. Dat fiind
că nu este posibilă decodarea din UFI a informațiilor
confidențiale despre compoziția unui amestec, UFI poate fi
utilizat în siguranță în lanțul de aprovizionare. Puteți primi
un cod UFI de la furnizorul din amonte sau puteți furniza
propriul UFI formulatorului din aval, în loc să dezvăluiți
compoziția completă. Cu toate acestea, înainte ca UFI să
fie comunicat în lanțul de aprovizionare, acesta trebuie să
fie deja cunoscut centrelor de informare toxicologică.

Cel mai probabil, compania dumneavoastră utilizează
deja coduri interne de formulă. Dacă acestea sunt doar
numerice – între 0 și 268 435 255 – le puteți folosi direct
în generatorul UFI. În alte cazuri, cum ar fi atunci când
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CÂND AVEȚI NEVOIE DE UN NOU COD UFI?
Câtă vreme compoziția amestecului rămâne aceeași,
codul UFI poate rămâne neschimbat, chiar dacă intervin
alte modificări ale produsului (cum ar fi un nou ambalaj
sau o nouă denumire comercială).
Un nou cod UFI trebuie generat și imprimat sau aplicat
pe etichetă numai dacă apare o modificare în compoziția
amestecului – de exemplu, dacă se adaugă, se elimină
sau se substituie o componentă sau dacă concentrațiile
componentelor se modifică peste intervalul de variație
permis. Trebuie să vă asigurați că monitorizați modificările
aduse compoziției amestecului și că generați un nou cod
UFI, că informați centrele de informare toxicologică și că
vă reetichetați produsele în consecință.

PUTEȚI UTILIZA UN COD UFI PENTRU MAI
MULTE PRODUSE SAU MAI MULTE CODURI
UFI PENTRU UN SINGUR PRODUS?
Câtă vreme compoziția amestecului din produs este
aceeași, puteți utiliza același cod UFI pe eticheta
produselor dumneavoastră în toate țările SEE sau puteți
utiliza același cod UFI pe eticheta produselor în aceeași
țară, chiar dacă le comercializați sub denumiri comerciale
diferite. Pentru gestionarea datelor sau din motive
comerciale, puteți alege să alocați mai mult de un cod UFI
aceluiași amestec. În acest caz, fiecare produs ar avea
propriul UFI, chiar dacă conține același amestec.
Indiferent de abordarea pe care o alegeți, este esențial
să transmiteți codul UFI corect centrelor de informare
toxicologică din fiecare zonă relevantă a pieței, pentru
ca serviciile sanitare de urgență să poată identifica fără
ambiguitate produsul.
PUTEȚI UTILIZA CODURI UFI PENTRU
AMESTECURI NEPERICULOASE?
Poate fi util să alocați un UFI unui amestec nepericulos
sau unor amestecuri care sunt clasificate ca periculoase
numai pentru mediu.
Menționarea voluntară a codului UFI pe eticheta
produselor finite care conțin astfel de amestecuri va ajuta
centrele de informare toxicologică, întrucât informațiile
comunicate centrului de informare toxicologică, despre
toate produsele, clasificate sau nu, permit serviciilor
sanitare să facă recomandări mai informate.
În cazul amestecurilor din amestecuri, puteți să vă
păstrați informațiile comerciale confidențiale protejate de
codul UFI când comunicați informații despre amestecul
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dumneavoastră în lanțul de aprovizionare. Indicarea
codului UFI pe etichetă este opțională, însă trebuie
furnizată centrelor de informare toxicologică pentru a le
permite să facă legătura între amestecul din amestec și
informațiile relevante.

TREBUIE INDICAT ÎNTOTDEAUNA CODUL UFI
PE ETICHETĂ?
Codul UFI trebuie tipărit sau aplicat pe eticheta tuturor
produselor care conțin amestecuri periculoase. În cazurile
în care produsele nu sunt etichetate – cum ar fi anumite
produse utilizate în situri industriale – codul UFI poate fi
indicat în fișa cu date de securitate.

CARE SUNT REGULILE PENTRU UN COD UFI
APLICAT PE ETICHETĂ?
Acronimul „UFI” (identic în toate limbile și alfabetele UE,
nu trebuie tradus) trebuie să fie imprimat cu majuscule
și să fie urmat de un cod alfanumeric din 16 caractere.
Codul este împărțit în patru blocuri separate prin cratimă.
Deși nu au fost stabilite cerințe specifice, de exemplu,
pentru tipul sau mărimea fontului, codul UFI trebuie să
fie ușor vizibil și lizibil pe eticheta produsului. Având în
vedere diversitatea dimensiunilor etichetelor și alte cerințe
de etichetare care necesită spațiu de etichetare, codul
UFI trebuie poziționat astfel încât să fie ușor de localizat
(de exemplu, lângă codul de bare sau pictogramele de
pericol). În esență, trebuie să stabiliți cum trebuie tipărit
sau aplicat codul UFI într-un mod cât mai eficient, pentru a
fi comunicat centrelor de informare toxicologică.

Instructions for
use
Integer tempus neque ac posuere
tincidunt. Sed vehicula facilisis
auctor. Suspendisse molestie nunc
sit amet velit hendrerit scelerisque.
Quisque volutpat euismod leo et
feugiat. Quisque sagittis, lectus quis
dictum gravida, mauris libero
sollicitudin velit, eget elementum
libero felis et velit. Duis fringilla
aliquam varius. Donec faucibus et
felis et tincidunt. Etiam eget felis
Lorem ipsum dolor sit amet,
consectetur adipiscing elit. Aliquam porta est blandit fermentum in vel
enim. Aliquam mattis magna mauris,
dapibus nisi interdum semper
sit amet mollis ipsum tincidunt sed.
elementum. Etiam venenatis lacus
Ut sed libero mauris. Ut et urna
at neque varius, vel varius arcu
tempus nisl laoreet fringilla.
laoreet.

Warning

Company
P.O Box XXX
Street and number
Postal code, City
Country

UFI: H563-L90S-R783-J823

ÎNCEPÂND CU CE DATĂ TREBUIE SĂ
FIGUREZE CODUL UFI PE ETICHETĂ?

Întrebări și răspunsuri și asistență:
https://poisoncentres.echa.europa.eu/
Webinare:
https://echa.europa.eu/support/training-material/
webinars
Birouri naționale de asistență tehnică:
https://echa.europa.eu/ro/support/helpdesks
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Companiile trebuie să fie pregătite să aibă imprimate
codurile UFI pe etichete înaintea termenului de trimitere a
acestor informații despre produse centrelor de informare
toxicologică. În practică, generarea codurilor UFI și
tipărirea etichetelor corespunzătoare trebuie planificate
cu grijă în calendarul companiei dumneavoastră, putând
fi executate înaintea termenelor relevante de depunere –
încă de astăzi.

Model de etichetă de produs cu menționarea
clară a codului UFI al produsului.
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Pentru amestecurile destinate consumului uman,
compania dumneavoastră va trebui să notifice codul
UFI și alte informații referitoare la produs în noul format
armonizat, până la 1 ianuarie 2020 . Amestecurile
destinate utilizării profesionale vor trebui notificate până
la 1 ianuarie 2021, iar amestecurile destinate utilizării
industriale până la 1 ianuarie 2024. Amestecurile aflate
deja pe piață trebuie să se conformeze până la sfârșitul
perioadei de tranziție, adică, până la 1 ianuarie 2025,
toate produsele relevante aflate pe piață vor trebui să aibă
codul UFI pe etichetă.

