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1.    SECŢIUNEA 1: IDENTIFICAREA SUBSTANŢEI / AMESTECULUI ŞI A SOCIETĂŢII /   
           ÎNTREPRINDERII 

 
1.1  Element de identificare a produsului  
 Denumirea comercială a amestecului, alte denumiri sau marcaje ale amestecului:   
 Îngrășământ pentru gazon  
 MR.GARDEN Ingrășământ de gazon TOAMNA NPK 7-7-17 
 Codul produsului: nu este 
1.2   Utilizări relevante identificate ale substanţei sau amestecului şi utilizări contraindicate 
 Destinată utilizării:  Îngrăşământ. 
 Utilizări nerecomandate:  Nu sunt. 
1.3  Detalii privind furnizorul fişei cu date de securitate 
 Furnizorul:    AGRO CS a.s. 
 Locul sau sediul întreprinderii: 552 03 Říkov č.p. 265, Česká republika 
 Contacte:   telefon/ fax: (+420) 491457111 / (+420) 491457176 
 Adresa de e-mail a persoanei responsabile pentru fișa cu date de securitate:  
     agrocs@agrocs.cz 
1.4 Numărul de telefon care poate fi apelat în caz de urgenţă 
 Departamentul de Toxicologie Clinică: Spitalul de Urgenţă Floreasca, Calea Floreasca, 
 Bucureşti, Telefon de urgenţă: +40 21 230 8000. 
 Centrul de Informaţie Toxicologică:Na Bojišti 1, CZ-128 21 Praha 2, tel. (+420) 224 919 293,  
 (+ 420)  224 915 402 
 

2.  SECŢIUNEA 2: IDENTIFICAREA PERICOLELOR 
 
2.1   Clasificarea substanţei sau a amestecului  

      Clasificarea amestecului conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
 Amestecul nu este clasificat ca periculos.  

2.2 Elemente pentru etichetă 
 Marcarea amestecului conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 (CLP) 
 (Nu este obligatoriu ca codurile numerice să fie indicate pe etichetă) 
 Denumirea comercială a amestecului, alte denumiri sau marcaje ale amestecului:   
 Îngrășământ pentru gazon  
 MR.GARDEN Ingrășământ de gazon TOAMNA NPK 7-7-17 
 Conţine: nu este obligatoriu să fie indicate pe etichetă 
 Pictograme avertisment pentru pericol: nu este 
 Cuvânt de avertizare: nu este 
 Indicatoarele standard pentru pericol: nu este 
 Instrucţiune/Instrucţiuni pentru o utilizare sigură:  

P101 Dacăeste necesară consultarea medicului, țineți la îndemânărecipientul sau eticheta 
produsului. 
P102 A nu se lăsa la îndemâna copiilor. 

 (Instrucţiunile P101 şi  P102 nu trebuie să fie indicate pe marcajul produselor destinate 
 utilizării personale.) 

Informaţii suplimentare privind periculozitatea: 
EUH210 „Fișa cu date de securitate disponibilăla cerere” 

 (EUH210 este obligată numai pentru produsele destinate utilizării profesioniste.) 
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2.3 Alte pericole 
 Criterii pentru evaluarea substanţelor pentru PBT şi  vPvB în anexa XIII din Regulamentul CE 
 1907/2006 (REACH): substanţele conţinute nu îndeplinesc criteriile pentru încadrare între 
 substanţele PBT şi vPvB. 
 Amestecul nu conţine componente supuse XIV din anexa CE 1907/2006 (REACH). 
 Amestecul nu conţine nici o substanţă chimică menţionată în Lista de candidaţi a substanţelor 
 SVHC într-o cantitate mai mare sau egală de 0,1% greutate. 
 Amestecul îndeplineşte cerinţele prezentate în XVII din anexa Regulamentului CE 1907/2006 
 (REACH).  
 
 

3.     SECŢIUNEA 3: COMPOZIŢIE / INFORMAŢII PRIVIND COMPONENŢII 
 
3.1 Substanţe   
Produsul nu este substanţa individuală 
3.2        Amestecuri 
Caracteristici generale: ale amestecului de substanţe anorganice cu efect de îngrăşămint 
Denumirea chimică Conţinut în 

( % de masă) 
Numere de identificare 
 

Azotat de amoniu   < 10 Numărul CAS: 
Numărul ES: 
Numărul de index: 
Numărul de înregistrare 
REACH: 

6484-52-2 
229-347-8 
nu este 
01-2119490981-27 

Clasificarea substanţei conform Regulamentului CE 1272/2008 (CLP): Ox. Sol 3, H272,  
Eye Irrit.2; H319 [1] [4] 
Dolomit pudră < 23 Numărul CAS: 

Numărul ES: 
Numărul de index: 
Numărul de înregistrare 
REACH: 

83897-84-1 
281-192-5 
nu este 
nu este 
 

Clasificarea substanţei conform Regulamentului CE 1272/2008 (CLP): nu este clasificat ca periculos [4] 
 [1] semnificaţia abrevierilor de clasificare conform Regulamentului  CE 1272/2008 (CLP) sunt prezentate 
 în secţia 16 din prezenta fişă cu date de securitate 
  [2] pentru substanţa sunt stabilite limitele de expunere conform Hotărârii guvernului nr. 1218/2006 din 
 M.O., prezentate în secţia 8 din prezenta fişă cu date de securitate 
 [3] pentru substanţă/e sunt determinate limitele de expunere conform Directivei 98/24/ES, în virtutea 
 prevederilor modificate: din prima listă a Directivei 2000/39/ES, din a doua listă a Directivei 2006/15/ES, 
 din a treia listă a Directivei 2009/161/EU, din a patra listă a Directivei 2017/164(EU) prezentate în secţia 
 8 din prezenta fişă cu date de securitate 
 [4] sursa de informaţii: lanţul de aprovizionare  
 

 
4.     SECŢIUNEA 4: MĂSURI DE PRIM AJUTOR 

 
4.1  Descrierea măsurilor de prim ajutor 

Instrucţiuni generale: În cazul în care în timpul manipulării cu acest produs apar nişte 
manifestări care trebuie să fie tratate cu medicul atunci informaţi medicul despre denumirea 
produsului, furnizorul acestuia sau arătaţi medicului eticheta produsului de pe ambalaj.  
În caz de inhalare: A se ieşi la aer proaspăt.  
În contact cu pielea: Spălați-vă pe mâini cu apă și săpun după muncă. În cazul apariţiei unor 
iritaţii să se caute o asistenţă medicală. 
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În caz de contact cu ochii:  Clătiţi imediat ochii cu apă curgătoare timp de cel puţin 15 
minute, în acelaşi timp ţineţi pleoapele deschise. După acordarea primului ajutor să se caute o 
asistenţă medicală. 

 În caz de înghiţire: A se clăti gura. A nu se provoca vomitare. A se bea o cantitate mai mare 
 de apă (0,5 l). A nu se provoca voma. În cazul în care după înghiţire a produsului ar apărea 
 nişte simptome de o iritare mai gravă a organelor gastro-intestinale sau greaţă, atunci este 
 recomandabil să căutaţi o asistenţă medicală. 
 Protecţia persoanelor care acordă prim ajutor: Nu pot fi luate măsuri de nici un fel care ar 
 implica riscuri pentru persoane şi nici să fie realizate activităţi fără un antrenament 
 corespunzător. În cazul în care există o suspiciune privind prezenţa vaporilor atunci personal 
 de salvare ar trebui să folosească o mască potrivită sau un aparat de respiraţie autonom. În 
 caz de acordare a primului ajutor aplicând respiraţia artificială gură la gură, salvatorul poate fi 
 pus în pericol. 
4.2  Cele mai importante simptome şi efecte, atât acute, cât şi întârziate 

Poate cauza iritarea temporară a ochilor. 
4.3  Indicaţii privind orice fel de asistenţă medicală imediată şi tratamentele speciale 

 necesare 
 Procedaţi în funcţie de simptome. În caz de ingestie a produsului de către copii, este necesar 
 să se caute ajutor medical cât mai curând posibil. În caz de inhalare a produselor în urma 
 descompunerii termice a substanţei se pot degaja nişte gaze caustice care în urma inhalării 
 pot provoca edemul pulmonar chiar după câteva ore de la expunere. Simptomele pot fi 
 întârziate. Persoana afectată trebuie să fie ținută sub supraveghere medicală timp de 48 de 
 ore. 
 

5. SECŢIUNEA 5: MĂSURI DE COMBATERE A INCENDIILOR 
 
5.1  Mijloace de stingere a incendiilor 

Mijloace de stingere corespunzătoare: 
 Produsul nu este inflamabil. Alegerea materialelor de stingere trebuie să se supună celorlalte 
 materiale incentiate. 

Mijloace de stingere necorespunzătoare:  
 În caz de utilizare a unei cantităţi mai mari de apă se poate produce împrăştierea produsului. 

A nu se folosi pentru stingerea incendiului nisip sau aburi. 
5.2  Pericole speciale cauzate de substanţa sau de amestecul în cauză 

Produsul propriu-zis nu este inflamabil însă poate susţine arderea chiar şi fără prezenţa 
aerului. În caz de încălzire se topeşte şi încălzirea ulterioară poate provoca descompunerea 
cu degajarea gazelor de ardere toxice conţinând oxizi de azot.   Produsele descompunerii pot 
conţine următoarele substanţe: oxizi de azot, oxizi de sulf, oxizi de fosfor. Evitaţi să respiraţi 
praful, vaporii sau fumul din materiale care ard. Simptomele pot apărea cu întârziere. 

5.3  Recomandări destinate pompierilor 
Evitaţi să respiraţi praful, vaporii sau fumul din materiale care ard..  În caz de inhalare a 
produselor descompuse în foc simptomele pot apărea cu întârziere. Izolaţi imediat spaţiul prin 
eliminarea tuturor persoanelor din jurul accidentului dacă s-a produs un incendiu. Nu trebuie 
să fie întreprinsă nici o activitate care ar însemna un risc pentru persoane şi nici o acţiune 
realizată fără un antrenament corespunzător. Dacă aceasta este în siguranţă atunci mutaţi 
containerele din zona incendiului. Pentru răcirea containerelor expuse focului aplicaţi stropire 
cu apă. 
Purtaţi echipament de protecţie adecvat şi aparat de respiraţie autonom cu mască de 
suprapresiune care acoperă toată faţa. Îmbrăcămintea pentru pompieri (inclusiv căşti, 
încălţăminte de protecţie şi mănuşi) îndeplineşte EN 469 oferă un nivel de bază de protecție 
pentru accidentele chimice. 
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Apa reziduală de stingere contaminată cu produsul trebuie să fie capturată cât mai mult este 
posibil şi să fie lichidată ca un deşeu periculos sau ca ape reziduale poluate chimic. 

 
6. SECŢIUNEA 6: MĂSURI DE LUAT ÎN CAZ DE DISPERSIE ACCIDENTALĂ 

  
6.1  Precauții personale, echipament de protecție și proceduri de urgență  

Evitaţi formarea aerosolului prăfos. A se aerisi spaţiile închise. A se înlătura sursele posibile 
de aprindere.  Folosiţi echipament individual de protecţie când eliminaţi consecinţele unei 
avarii.  
Asiguraţi ca persoanele neautorizate să stea la o distanţă de siguranţă. Îndepărtaţi toate 
sursele posibile de aprindere din zona de accident. Nu atingeţi şi nici nu treceţi prin materialul 
vărsat.  

6.2  Precauții pentru mediul înconjurător  
Împiedicaţi pătrunderea produsului în apele de suprafaţă şi subterane, în sol şi în canalizare 
utilizând barierele dintr-un material impermeabil. Informați autoritatea competentă local pentru 
economia apelor sau administratorul de canalizare despre scurgerea unor cantități mari de 
produs în apele de suprafață sau subterane. 

6.3  Metode și material pentru izolarea incendiilor și pentru curățenie 
Produsul vărsat se aspiră, se mătură, se colectează şi se depune într-un ambalaje de 
înlocuire marcate.  A se evita formarea de praf în timpul curăţării. A se utiliza unelte în variante 
care nu produc scântei / explozii. A se aspira praful cu utilajul prevăzut cu filtrul HEPA. 
Produsul colectat se poate reutiliza sau se poate încorpora în compost.   

6.4  Trimitere la alte secțiuni 
Echipament de protecţie personală vezi secţia 8. Înlăturarea deşeului vezi secţia 13. 

 
7. SECŢIUNEA 7: MANIPULARE ŞI DEPOZITAREA 

 
7.1  Precauții pentru manipularea în condiții de securitate  

Măsuri igienice generale: Utilizaţi mijloacele personale corespunzătoare pentru protecţia 
muncii vezi secţia  8.  A nu se aspira praful.  A se păstra în ambalajul original.  A se feri de 
căldură. A se evita amestecarea cu materiale inflamabile.  În timpul manipulării cu produsul 
care este însoţită de formarea de praf în spaţiile închise ventilaţi bine spaţiul. Podelele 
contaminate cu produsul pot fi alunecoase după umezire. A nu se mânca, a nu se bea şi a nu 
se fuma în spaţii de lucru. Spălați-vă mâinile cu apă și săpun înainte de a mânca, fuma și 
lucra cu produsul. Îndepărtați îmbrăcămintea contaminată și echipamentul de protecție înainte 
de a intra în zona de luat masa. Spălați hainele contaminate înainte de a fi reutilizare.  
Măsuri de protecţie a mediului: Rezidiurile neutilizate ale îngrășământului pot fi încorporate în 
compost. 

7.2  Condiții de depozitare în condiții de securitate, inclusiv eventuale incompatibilități  
A se păstra în ambalajele originale asigurate împotriva vărsării produsului, în spaţii închise 
bine ventilate, locuri uscate şi răcoroase. A nu se păstra în apropierea acizilor puternici, 
bazelor şi agenţilor reductori, materialelor organici, uleiurilor şi a grăsimilor.  A nu se păstra 
împreuna cu alimente, băuturi şi hrană. 

7.3  Utilizare (utilizări) finală (finale) specifică (specifice) 
Instrucţiunile pentru aplicarea îngrăşământului sunt prezentate pe ambalajul său sau pe 
prospect. 
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8. SECŢIUNEA 8: CONTROALE ALE EXPUNERII / PROTECŢIA PERSONALĂ 
 
8.1 Parametrii de control 

Valorile limită a expoziţiei la locul de muncă (conform Hotărârii Guvernului nr. 1218 din 6 
septembrie 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate si sănătate în muncă pentru 
asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agenţilor chimici): 
VALORI LIMITA OBLIGATORII NAȚIONALE 
de expunere profesională agenților chimici  
Valorile nu sunt stabilite. 
VALORILE LIMITĂ BIOLOGICE OBLIGATORII (VLBO) 
Valorile nu sunt stabilite. 
Valorile limită a expoziţiei la locul de muncă (conform directivei Consiliului 98/24/CE, în 
virtutea prevederilor ulterioare, directivei 2000/39/CE – I. lista de valori ale expoziţiilor limită, 
directivei 2006/15/CE – II. lista de valori ale expoziţiilor limită, directivei 2009/161/EU – III. lista 
de valori ale expoziţiilor limită):  
Valorile nu sunt stabilite. 
Concentraţie max. de praf propozită de ACGIH: 10 mg.m-3. 

 Valorile DNEL şi PNEC   
 Valorile sunt preluate de la informaţii oferite la înregistrarea substanţei conform 
 Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH), publicat de către Agenţia Europeană pentru 
 Substanţe Chimice la site-ul lor de web.  
 
Denumirea chimică     Azotat de amoniu   

Numărul CAS    6484-52-2 

DNEL / DMEL Lucrători 

  Tip de expunere Expoziţie de scurtă 
durată, efecte locale 

Expoziţie de scurtă durată, 
efecte sistemice 

Expoziţie de lungă 
durată, efecte locale 

Expoziţie de lungă durată, 
efecte sistemice 

  Oral (mg/kgbw/ zi) nu este nu este nu este nu este 
  De inhalare (mg/m3) nu este nu este nu este 36 
  Dermic (mg/kgbw/ zi) nu este nu este nu este 5,12 

DNEL / DMEL Consumatori 

  Tip de expunere Expoziţie de scurtă 
durată, efecte locale 

Expoziţie de scurtă durată, 
efecte sistemice 

Expoziţie de lungă 
durată, efecte locale 

Expoziţie de lungă durată, 
efecte sistemice 

  Oral (mg/kgbw/ zi) nu este nu este nu este 2,56 

  De inhalare (mg/m3) nu este nu este nu este 8,9 
  Dermic (mg/kgbw/ zi) nu este nu este nu este 2,56 

 
PNEC Azotat de amoniu  (CAS: 6484-52-2) 
staţie de epurare a apelor uzate 18 mg/l 

 
  Dermic (mg/kgbw/ zi) nu este nu este nu este nu este 

 
 
8.2   Controale ale expunerii / măsuri de protecţie individuală 
 8.2.1  Controale tehnice corespunzătoare  

Dacă este posibil atunci manipulaţi cu produsul în spaţii bine ventilate. Asiguraţi ca expoziţia 
la muncă a contaminanţilor conţinuţi în aer să nu depăşească limitele recomandate sau 
admise de lege.  În cazul unui accident ar trebui să fie în apropierea locului de muncă la 
dispoziţie apă pentru spălarea ochilor (dacă se poate curgătoare). 
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 8.2.2  Măsuri de protecţie individuale, precum echipamentul de protecţie personală  
 Protecţia căilor respiratorii: În condiţii normale de utilizare a produsului,  nu este de 
 aşteptat  necesitatea de protecţie individuală a căilor respiratorii.  În cazul formării 
 sporite a prafului folosiţi aparatul respirator  tipul  P2  /  P3  sau masca împotriva 
 prafului conform ČSN EN 143 a 149. 

Protecţia mâinilor:  Din motive preventive atunci când este necesar să fiţi în contact direct cu 
mâna cu produsul utilizaţi mănuşi de protecţie - conform ČSN EN 420,  ČSN EN 374. O 
protecţie suficientă a utilizatorului  va fi asigurată şi de mănuşi textile. 
Protecţia ochilor: Dacă există riscul unei posibile expuneri ochilor la produs atunci folosiţi 
ochelari de protecţie (EN 166). 
Protecţia pielii: Îmbrăcămintea de protecţie (EN ISO 13688), încălţămintea de lucru (EN ISO 
20347). 
Măsuri igienice: Evitaţi contactul cu pielea, ochii şi îmbrăcămintea. Schimbaţi hainele 
contaminate cu cele curate.  Nu fumați, nu mâncați și nu beți în timpul lucrului cu produsul. 
După ce terminaţi de lucru faceţi duş sau baie. 

 8.2.3  Controlul expunerii mediului  
 Reziduurile neutilizate ale îngrăşământului se pot încorpora în compost.  Dacă este cazul, 
 înlăturaţi reziduul produsului aşa cum este descris în secţia 13. 
 

9. SECŢIUNEA 9: PROPRIETĂŢI FIZICE ŞI CHIMICE 
 
9.1 Informaţii privind proprietăţile fizice şi chimice 
 Aspect: stare de agregare (la 20o C), culoare:   substanţă solidă  

Miros/aromă:       lipsit de miros intensiv 
Valoarea pH (la 20°C):      nu s-a stabilit 
Punctul de topire (interval de temperaturi) (°C)/ punct de topire (°C): nu s-a stabilit 
Punctul de fierbere/intervalul punctelor de fierbere (°C):   parametrul irelevant 
Punctul de aprindere (°C):     parametrul irelevant, solid 
Viteza de evaporare:      nu s-a stabilit 
Inflamabilitatea:       nu s-a stabilit 
Presiunea vaporilor (la °C):     nu s-a stabilit 
Densitatea vaporilor      nu s-a stabilit  
Densitatea (g.cm-3):      nu s-a stabilit 
Solubilitatea în apă :      substanţă solubilă 
Coeficientul de partiţie n-octanol/apă:    parametrul irelevant 
Temperatura de autoaprindere (°C):    nu se auto-aprinde 
Vâscozitatea       parametrul irelevant 
Proprietăţi explozive dispoziție     nu formează amestecuri 
        explozive cu aer  
Proprietăţi oxidante dispoziție      nu 

9.2  Alte informaţii 
Conţinutul VOC (UE)        0% 

 
10.     SECŢIUNEA 10: STABILITATE ŞI REACTIVITATE 

 
10.1   Reactivitate 
 Pentru acest produs sau componentele lui nu există datele specifice disponibile de la încercări 
 referitor la reactivitatea lui. 
10.2 Stabilitate chimică  
 Produsul este stabil în condițiile recomandate de utilizare și depozitare. 
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10.3 Posibilitatea producerii unor reacţii periculoase  
 Amestecul nu are tendinţă să polimerizeze în mod spontan sau să supună reacţiilor de 
 descompunere periculoase la temperaturi normale.   
10.4 Situaţii de evitat 
 Efectele umidităţii.  Evitați contaminarea cu materiale organice, metale, praf. 
10.5 Materiale incompatibile 
  Agenți reducători puternici, acizi puternici și baze puternice, materiale inflamabile. 
10.6 Produşi de descompunere periculoşi 
 În condiţii normale de depozitare şi utilizare nu se produc produse de descompunere 
 periculoase. 

 
11.      SECŢIUNEA 11: INFORMAŢII TOXICOLOGE  

 
11.1   Informaţii privind efectele toxicologice 
 Amestec: informaţiile nu au fost stabilite experimental. 
 Azotat de amoniu   

Toxicitate acută: LD50, orl, şobolan =  2950 mg/kg bw (OECD 401) 
LD50, derm, iepure = > 5000 mg/kg bw (OECD 402) 

 Caustic/ iritant pentru piele: nu irită pielea de iepure (OECD 404)  
 Vătămarea gravă a ochilor/ iritarea ochilor: irită ochiul de iepure (OECD 405)   
 Sensibilizarea căilor respiratorii/ sensibilizarea pielii: nu are efecte sensibilizante asupra pielii 
 (OECD 429) 
 Toxicitate pentru organele ţintă specifice – expunere de o singură dată: nu există date 
 disponibile 

Toxicitatea pentru organele ţintă specifice – expunere repetată: NOAEC, inhal., şobolan >= 1 
mg.m-3 (aer) (OECD 412)  

 Cancerigenicitate: nu există date disponibile 
Mutagenitate în celule de reproducere: negativ (OECD 476)    
Toxicitate pro reproducere: nu există date disponibile 
Pericol la inhalare: nu este. 

  
12. SECŢIUNEA 12: INFORMAŢII ECOLOGICE  

 
12.1   Ecotoxicitate 

Amestec: informaţiile nu au fost stabilite experimental. 
 Azotat de amoniu   
 Toxicitatea de scrută durată pentru peşti:  LC50 (Oncorhynchus mykiss) = 447 mg/l/48  ore 
 (OECD 203) 

Toxicitatea de scrută durată pentru dafnie:  EC50 (Daphnia magna) = 490  mg/l/48 ore (OECD 
202)  
Toxicitatea de scrută durată pentru alge: EC50  > 1700 mg/l/10 zi  (OECD 201) 

12.2   Persistenţă şi degradabilitate 
 Dolomitul nu este solubil în apă, dar în mediu acid solubilitatea lui creşte, însă are loc 
 producerea ionilor de calciu, magneziu şi a carbonatului acid.  
 Azotatul de amoniu de disociază în apă pentru a forma ionii corespunzători. Se descompune 
 în ciclul natural de nitrificare/denitrificare. Ionul de amoniu se transformă în azotiţi şi în 
 continuare în azotaţi cu ajutorul bacteriilor în condiţii naturale şi  controlate (tehnologie de 
 epurate a apelor reziduale). Viteza de descompunere  biologică în staţii de epurare a apelor 
 reziduale este de 52 g N/kg de material solid  răsfirat /zi la 20 °C.   Azotiţii se descompun în 
 condiţii naturale şi controlate (tehnologie de epurate a apelor reziduale).  Produse de 
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 descompunere în condiţii anaerobe:  dioxid  de azot, azot, amoniac.  Viteza de 
 descompunere biologică în staţii de epurare a apelor reziduale este de 70 g N/kg de 
 material solid răsfirat/zi la 20 °C. 
12.3   Potenţial de bioacumulare 
 Amestecul nu este bioacumulativ deoarece componentele lui sunt materiale anorganice 
 şi coeficientul lor de repartiţie este scăzut.  
12.4   Mobilitate în sol 
 După dizolvare ionii formaţi sunt mobili iar potenţialul lor de adsorbţie este scăzut. 
12.5   Rezultatele evaluării PBT şi vPvB 

Amestecul nu conţine substanţele identificate ca PBT sau vPvB. 
12.6   Alte efecte adverse 

Nu se cunosc.  
 

13. SECŢIUNEA 13: CONSIDERAŢII PRIVIND ELIMINAREA  
 

13.1   Metoda recomandată pentru lichidare a deşeului de substanţă/amestec:  reziduurile 
 îngrăşământului (praf, îngrăşământ umed etc.) se foloseşte pentru fertilizare de ex. pentru 
 următoarea aplicaţie sau se poate introduce în compost.  A nu se lichida împreună cu deşeuri 
 municipale. Utilizatorul poate utiliza pentru lichidare sistemul de colectare a deşeului comunal 
 organizat de autorităţile locale. 

02 01 09 – O – Deşeuri agrochimice nemenţionate sub numărul 02 01 08 
20 03 01 – O – Deşeuri municipale mixte 
Metoda recomandată pentru lichidare a ambalajelor reziduale contaminate cu substanţă/ 
amestec:  ambalajele impurificate cu resturi de produs este necesar să fie lichidate predându-
le persoanei autorizate ca un deşeu periculos. Lichidarea finală a ambalajelor impurificate se 
poate realiza prin incendiere sau prin depunere la depozitul de deşeuri periculoase. Utilizatorul 
poate beneficia de sistemul de colectare a deşeurilor municipale organizată de autorităţile 
locale. 
15 01 10 – N – Ambalaje care conţin resturi de substanţe periculoase sau ambalaje 
impurificate de aceste substanţe.  
Metoda recomandată pentru lichidarea ambalajelor complet colite şi curăţate:  Ambalajele 
golite ale utilizatorilor se pot depune în sistemul de colectare a ambalajelor potrivite pentru 
recuperarea materială sau energetică a deşeurilor 
15 01 01 – O – Ambalaje din hârtie şi carton. 
15 01 02 – O – Ambalaje din plastic. 
Măsuri speciale pentru gestionare a deşeurilor:  în caz de colectare temporară a deşeului 
produsului  şi a ambalajelor contaminate este necesar să se ia în considerare că produsul 
este o substanţă periculoasă pentru ape. 

 Dispoziţiile legislative referitoare la îndepărtarea amestecurilor şi a ambalajelor: 
Hotărârea Guvernului nr. 178/2001 din M.O., prin care se determină condiţiile de protecţie a 
sănătăţii angajaţilor în cadrul regimului de lucru 

 
14. SECŢIUNEA 14: INFORMAŢII REFERITOARE LA TRANSPORT 

 
 Produsul nu este o marfă periculoasă pentru transport.  
  ADR/RID; IMDG; IATA 
14.1 Numărul OSN:  nu este cazul  
14.2 Denumirea oficială pentru transport: nu este cazul 
14.3 Clasa/ Marcajul: nu este cazul 
14.4 Grupa de ambalare: nu este cazul 
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14.5 Periculos pentru mediu /marcaj 
suplimentar 

nu este cazul 

14.6 Precauții speciale pentru utilizatori nu este cazul 
14.7    Transportul în vrac, în conformitate cu anexa II la Convenția MARPOL și cu Codul IBC 
   nu este cazul 

Regulamentele legale (ONU): 
Acordul european privind transportul rutier internațional al mărfurilor periculoase (ADR), 
Regulamentele privind transportul internaţional feroviar al mărfurilor periculoase (RID), 
Acordul european privind transportul internaţional al mărfurilor periculoase pe căile 
navigabile interioare (ADN) – iar. Codul maritim internațional al mărfurilor periculoase 
(IMDG) (transport maritim) şi Instrucțiunile tehnice privind siguranța transportului aerian al 
bunurilor periculoase (ICAO) (transport aerian). 
 

 

15. SECȚIUNEA15:  INFORMAŢII DE REGLEMENTARE 
 

15.1 Regulamente/legislaţie în domeniul securităţii, sănătăţii şi a mediului specifice 
 (specifică) pentru substanţa sau amestecul în cauză 

Clasificarea amestecurilor  
Conform Regulamentului CE 1272/2006 (CLP) în virtutea modificărilor ulterioare. 
Clasificarea componentelor amestecului 
Conform Regulamentului CE ES 1272/2006 (CLP) în virtutea modificărilor ulterioare. 
Fişa cu date de securitate: elaborată conform Regulamentului Parlamentului European şi 
Consiliului (CE) Nr. 1907/ 2006, în virtutea modificărilor ulterioare, Regulamentul comisiei (UE) 
2015/830. 
 
Regulamentul (CE) nr. 2003/2003 al Parlamentului  European și al Consiliului din 13 
octombrie 2003 privind îngrășămintele 
 

 Regulamentul (CE)  nr.  1907/2006  (REACH):  produsul nu conţine substanţe chimice 
 prezentată în Lista substanţelor candidate de aprobare (substanţe SVHC), nici  substanţe 
 supuse autorizării în temeiul titlului VII din Regulamentul REACH; azotatul de amoniu la o 
 concentraţie de  45,7 % în greutate şi mai mare face obiectul unei restricţii în temeiul titlului 
 VIII din Regulamentul REACH; pentru preparat trebuie să fie elaborată şi să fie oferită fişa cu 
 date de securitate conform art. 31 din acest regulament.  
 Regulamentul (CE)  nr.  98/2013, privind introducerea pe piață a precursorilor de explozivi: 
 produsul nu este restricționat prin prezentul regulament, având în vedere concentrația scăzută 
 de nitrat de amoniu din produs. 

 
 
Rezumatul concis de regulamente naţionale: 
Legea nr. 360/2003 din M.O., privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase, 
în virtutea prevederilor ulterioare. 
Hotărârea Guvernului nr. 178/2001 din M.O., prin care se determină condiţiile de protecţie a 
sănătăţii angajaţilor în cadrul regimului de lucru 
Hotărârii Guvernului nr. 1218/2006 din M.O., privind stabilirea cerinţelor minime de securitate 
si sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de 
prezenta agenţilor chimici 
Ordin nr. 94/1378/1071 din 19 aprilie 2010 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea 
îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate cu menţiunea RO-
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ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul 
ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004 
Ordin nr. 891/443/777 din 16 iunie 2009 privind modificarea anexei nr. 5 la Procedura 
naţională de omologare a produselor de protecţie a plantelor care conţin substanţe active 
notificate şi pentru care nu s-a luat încă o decizie de includere în lista cu substanţe active 
autorizate în Uniunea Europeană, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi 
dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr. 
134/197/412/2006, şi a anexei nr. 8 la Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea 
Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista 
îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi 
comercializarea în România, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi 
mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004 
Ordin nr. 349/829/1291 din 3 mai 2007 pentru modificarea şi completarea Regulamentului 
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea 
îngrăşămintelor în vederea înscrierii în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-
ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, aprobat prin Ordinul 
ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului şi al ministrului sănătăţii nr. 6/22/2004 
Ordin nr. 6/22 din 6 ianuarie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi 
funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrăşămintelor în vederea înscrierii 
în lista îngrăşămintelor autorizate, cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi 
comercializarea în România (actualizat dec.2010) 
Lege nr.232 din 7 decembrie 2010 privind regimul de import al mostrelor de îngrăşăminte şi al 
îngrăşămintelor 

15.2 Evaluarea securităţii chimice 
Securitatea chimică a materiilor prime a fost evaluată la înregistrarea lor conform 
Regulamentului REACH.  Condiţiile de utilizare a produsului ca îngrăşământ sau componente 
de îngrăşăminte sunt luate în considerare în corpul fişei cu date de securitate. Prin urmare, nu 
este atașat un scenariu de expunere separat.   

 
16. SECŢIUNEA 16: ALTE INFORMAŢII  

 
16.1  Textul complet al abrevierilor de clasificare menţionate în secţiunea 3 
 Ox. Sol. 3; Solide oxidante, categoria 3; H272 Poate agrava un incendiu; oxidant. 
 Eye Irrit.2; Lezarea gravăa ochilor/iritarea ochilor, categoria de pericol 2; H319 Provoacăo 
 iritare gravăa ochilor.  
16.2  Sensurile altor abrevieri menţinute în fişă cu date de securitate 

AOX parametrul  AOX este destinat stabilirii cantităţii de substanţe organice halogenate în 
apă 

CAS Chemical Abstract Service Registry Number (numărul de înregistrare CAS). 

CLP Regulamentul CE  1272/2008 (C = classification = clasificare; L = labelling = marcare; 
P = packaging = ambalaj) 

DNEL Derived No Effects Level = nivelul derivat la care nu au loc efecte nefavorabile 

EC50 (concentraţia eficace) la care apar schimbări comportamentale la 50 % de organisme 
testate 

EINECS European Inventory of Existing Chemical Substances (Inventarul European al 
Substanțelor Chimice Existente  care se află pe piaţă) 

ErC50  = EC50 din punct de vedere al reducerii vitezei de creştere 

LC50 (concentraţia letală medie)  este o concentraţie calculată  statistic pentru preparat, 
substanţă activă sau pentru o substanţă urmărită care probabil cauzează după o 
anumită durată de timp după expunere moartea a 50%  din animale de experienţă,  
expuse pentru o perioadă de timp definită. Valoarea LC50  se prezintă ca o greutate a 
preparatului testat sau a substanţei în volumul standard al mediului (miligrame pe litru) 
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LD50 concentraţia letală medie)  este o concentraţie calculată  statistic o doză individuală de 
preparat, de substanţă activă sau urmărită care probabil cauzează într-o durată de 
timp definită  moartea a 50% de indivizi cărora li s-a administrat. Valoarea LD 50 se 
indică ca o greutate a preparatului testat sau a substanţei testate pe unitate de 
greutate a individului (miligrame pe kilogram) 

LOAEL 
 

(lowest observable adverse effect level) cea mai mică doza la care se observă efecte 
adverse 

NOAEL 
 

(no observable adverse effect level) cea mai mare doza la care încă nu au fost 
observate efecte adverse 

PBT substanţa persistentă,  care se bioacumulează şi totodată toxică 

PNEC Predicted No-Effect Concentration = evaluarea celei mai mari concentraţii a 
amestecului, a substanţei active sau a substanţei urmărite, la care nu se presupun 
efectele nocive a substanţei în componenta urmărită în mediu 

REACH Regulamentul CE 1907/2006 (Registration = înregistrare; Evaluation = evaluare; 
Authorisation = autorizare; Restriction = restrângere, event. interzicere; CHemicals = 
chimicale) 

VOC Substanţe organice volatile 

vPvB substanţa foarte persistentă şi foarte bioacumulativă 

 
16.3 Datele de bază utilizate pentru elaborarea fişei cu date de securitate 
 a) Fişa cu date de securitate a furnizorului de materie primă; reţetă pentru îngrăşământ. 

b) Informaţii publice privind substanţele chimice luate de la paginile web ale ECHA. 
c) Regulamente legale şi tehnice în vigoare pentru domenii de informaţii cuprinse în fişa cu 

 date de securitate.  
16.4 Modul de lucru utilizat pentru clasificarea amestecului 
 Clasificarea amestecurilor a fost realizată printr-o procedură de calcul  conform anexei I la 
 Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (CLP). 
16.5 Instrucţiuni pentru instruire şi pentru asigurarea accesului la informaţii 

A-i instrui pe lucrători cu modul de utilizare recomandat, cu mijloacele individuale de protecţie 
obligatorii, cu primul ajutor şi cu manipulările interzise cu produsul. A se proceda conform 
reglementărilor naţionale.  
Conform art. 35 Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH) angajatorul este responsabil de 
a le pune la dispoziţie fişa cu date de securitate tuturor angajaţilor care pot fi expuşi produsului 
şi care pot intra în contact cu produsul. 

16.6  Revizuirile şi modificările fişei cu date de securitate 
Nici o revizuire nu a fost realizată până în prezent. 
Nici o modificare nu a fost realizată până în prezent. 

 


