ECHA-term

Terminologia REACH, CLP şi Biocide este disponibilă acum online în 23 de limbi
http://echa-term.echa.europa.eu

Dacă folosiţi terminologia REACH, CLP şi Biocide în două sau mai multe limbi ale UE sau vă
interesează definiţiile termenilor, baza de date terminologică ECHA este o resursă preţioasă
pentru dumneavoastră

Ce este ECHA-term?
Această bază de date este o sursă de
terminologie multilingvă corectă, coerentă şi
actualizată din domeniul produselor chimice.
Scopul acesteia este de a îmbunătăţi
calitatea traducerilor şi de a contribui la o
comunicare mai eficientă.

Ce se găseşte în ECHA-term?
Fişele terminologice conţin diferite câmpuri:
definiţii, note, contexte, termeni asociaţi,
documente şi alte informaţii utile.
Baza de date răspunde nevoilor mai multor
tipuri de utilizatori: părţi interesate REACH,
CLP şi Biocide, autorităţi naţionale,
traducători, interpreţi, publicul larg şi
ECHA.

În limba dumneavoastră
ECHA-term conţine termeni în 23 de limbi
ale UE: bulgară, cehă, croată, daneză,
engleză, estonă, finlandeză, franceză,
germană, greacă, italiană, letonă, lituaniană,
maghiară, malteză, olandeză, polonă,
portugheză, română, slovacă, slovenă,
spaniolă şi suedeză.
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Surse de terminologie
•

Regulamentul REACH

•

Regulamentul CLP (termeni, fraze
de pericol şi fraze de precauţie)

•

Regulamentul privind produsele
biocide

•

Ghiduri ECHA (termeni şi descriptori)

•

Pictograme de pericol CLP

•

Substanţe care prezintă motive de
îngrijorare deosebită

Fişa terminologică completă: termen cu definiţie,
context, referinţă, notă, acronim, grad de
încredere şi data creării.
Este posibilă consultarea în mai multe limbi.

Traducerea unui termen

Funcţionalităţi
•

funcţie de căutare în una sau mai
multe limbi

•

consultare avansată în ordine
alfabetică

•

căutare avansată (pe baza unor
criterii precum numărul CE, numărul
CAS şi codul GHS, fraze de pericol
şi fraze de precauţie)

•

posibilitatea de a modifica limba
interfeţei

•

termeni asociaţi, antonime, etc.
•

posibilitatea de a trimite
feedback despre termenii
existenţi

•

funcţionalităţi avansate de export
în Excel sau TBX

•

alerte informative şi arhiva de
noutăţi

ECHA-term
Vă oferă asistenţă în 23 de limbi!
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