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RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți a luat cunoștință 
despre articolul publicat de Asociația Pro-Consumatori privind detergenții de rufe. 

Siguranța consumatorilor este prioritatea primordială pentru industria detergenților. Detergenții de 
rufe sunt supuși unei legislații riguroase și unor controale stricte pentru a putea oferi zilnic, în mod 
sigur, beneficiile lor către milioanele de consumatori. Înainte ca aceste produse să ajungă în 
magazine la dispoziția consumatorilor, în stadiul de cercetare și dezvoltare, se realizează evaluări 
complete privind siguranța lor. Odată plasate pe piață, siguranța detergenților și satisfacția 
consumatorilor continuă să fie monitorizate constant de către producători.  

Un detergent de rufe trebuie să îndeplinească multe cerințe tehnice pentru a răspunde deplin 
nevoilor consumatorilor și pentru siguranța mediului, și aceasta explică de ce diferite substanțe 
sunt utilizate în astfel de produse. 
La nivel european se aplică Regulamentul 648/2004 privind detergenții. Acest Regulament conține 
prevederi referitoare la siguranța și informarea consumatorilor cât și prevederi privind protejarea 
mediului cum ar fi cele cu privire la biodegradabilitatea surfactanților. Printre completările și 
modificările care au fost făcute asupra Regulamentului 648/2004 sunt și cele prevăzute de 
Regulamentul 259/2012 care reglementează limitarea fosforului în detergenții de rufe pentru 
consumatori. Pe lângă Regulamentul 648/2004 cu modificările și completările ulterioare se mai 
aplică Regulamentul 1907/2006 privind evaluarea și autorizarea chimicalelor – REACH, și acolo 
unde cazul, Regulamentul 1272/2008 privind clasificarea, etichetarea și ambalarea – CLP. 
Regulamentele europene sunt aplicabile ca atare și în România. 

Companiile din industria detergenților au dovezi care asigură că produsele lor sunt sigure atât 
pentru oameni cât și pentru mediu, actele legislative europene mai sus menționate stând la baza 
acestei abordări. De asemenea oferă informații privind utilizarea și dozarea pe care consumatorii 
le pot regăsi pe etichetele produselor. 

Membrii RUCODEM urmează prevederile Regulamentelor europene cu privire la detergenții de 
rufe pentru a oferi produse sigure atât pentru consumatori cât și pentru mediu.  
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RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți a fost inființată în 1997. Din 
1998 este membru al Cosmetics Europe – The Personal Care Association (www.cosmeticseurope.eu) si din 
1999 este membru al A.I.S.E. – Asociația Internațională pentru Săpunuri, Detergenți și Produse de 
Întreținere (www.aise.eu). RUCODEM are în prezent 22 membri, companii active în domeniul detergenților și 
al produselor cosmetice (www.rucodem.ro). 
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