
Nu depozitaţi îngrăşămintele în locuri unde există acces public;

Nu lăsați îngrășămintele în câmp, nesupravegheate, peste noapte;

Este interzis fumatul sau utilizarea focului deschis în apropierea îngrășămintelor;

Este interzis accesul persoanelor neautorizate în zonele de depozitare;

Nu depozitaţi produsul în apropierea drumurilor publice;

NuNu revindeţi îngrășămintele decât dacă îl cunoașteţi personal pe cumpărător, ca 
fiind un utilizator, fermier de bună credinţă și conștient de necesitatea de a 
respecta toate măsurile de securitate şi siguranţă aferente utilizării 
îngrăşămintelor. Puneți la dispoziția cumparatorului fișele cu datele de securitate.

Este înterzisă utilizarea îngrășămintelor în alte scopuri decât cele autorizate.



Bunele practici de depozitare asigură păstrarea calităţii şi capacităţii de împrăştiere a 
îngrăşămintelor, precum și evitarea condițiilor de producere a posibilelor incidente.

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să consultaţi “Fişa cu date de securitate” aferentă fiecărui 
produs, care poate fi accesată pe website-ul www.azomures.com şi respectaţi “Ghidul privind 
depozitarea în siguranţă a îngrăşămintelor AZOMURES S.A. la consignatari, firme 
autorizate de comercializare îngrăşăminte, fermieri" care este disponibil la producător şi 
distribuitori.
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Respectaţi toate reglementările naționale privind depozitarea îngrășămintelor;

Ţineţi evidenţa livrărilor şi utilizărilor de îngrăşăminte;

Depozitaţi îngrăşămintele în spaţii închise, uscate, curate şi bine ventilate, departe de 
surse de căldură și foc; 

Depozitaţi îngrășămintele într-o clădire sau o incintă încuiată, acolo unde este posibil, 
respectând condițiile de temperatură şi umiditate; 

AcoperiţiAcoperiţi complet cu folie de protecţie stivele depozitate în exterior, pe platformă 
betonată şi verificaţi regulat, pentru a vă asigura că nu au fost supuse deteriorării 
datorită temperaturii, umidităţii şi a altor factori externi;

Depozitaţi azotatul de amoniu separat de celelalte îngrăşăminte;

Depozitarea îngrăşămintelor solide se face în stive de maxim 10 rânduri pentru sacii de 
50 kg şi de 2 rânduri pentru sacii de 600 kg, cu păstrarea a cel puțin 1 m între stive;

Efectuaţi verificări de stoc periodice;

RaportaţiRaportaţi imediat orice discrepanţă legată de stoc sau orice pierdere, poliţiei sau altei 
autorităţi competente din ţara dumneavoastră;

Ţineţi evidenţa datelor exacte ale furnizorului şi livrării, a tuturor codurilor producătorilor 
de pe documentele de livrare şi oricăror alte date relevante, dacă există, în vederea 
trasabilităţii, securităţii şi siguranţei.



Depozitarea în siguranţă a îngrăşămintelor 
pe bază de azotat de amoniu

ÎngrăşăminteleÎngrăşămintele pe bază de azotat de amoniu 
sunt sigure atunci când sunt manipulate și 
depozitate în conformitate cu legislația 
aplicabilă și cu recomandările producătorului. 
Acestea nu sunt periculoase la manipulare şi 
depozitare și nu pot arde sau exploda spontan. 
Dacă sunt expuse la căldură sau la foc, 
îngrăşăminteleîngrăşămintele se pot descompune şi pot 
elibera gaze periculoase. 

Pentru mai multe informaţii vă rugăm consultaţi 
“Fişa cu date de securitate” aferentă fiecărui 
produs, care poate fi accesată pe website-ul 
www.azomures.com şi respectaţi “Ghidul 
privind depozitarea în siguranţă a 
îngrăşămintelor AZOMURES S.A. la 
consignatari, firme autorizate de 
comercializarecomercializare îngrăşăminte, fermieri" care 
este disponibil la producător şi distribuitori.



Ce trebuie făcut

• Păstraţi permanent evidenţa stocurilor 
din depozit; 
• Păstraţi la îndemână instrucţiunile de 
depozitare; 
•• Instruiţi angajații privind manipularea în 
siguranţă şi pentru situaţii de urgenţă; 
• Realizați circulaţia produselor conform 
principiului “primul intrat-primul ieşit”; 
• Asigurați acces nerestricţionat la 
echipamentul de urgenţă şi la traseele de 
evacuare; 
•• În vederea lucrărilor de întreţinere 
obţineţi toate aprobările necesare şi 
respectaţi procedurile corecte; 
• Utilizaţi doar echipament electric 
aprobat; 
• Utilizaţi marcaje/simboluri privind 
siguranţa; 
•• Etichetaţi corect sacii şi recipientele cu 
îngrăşăminte; 
• Realizaţi inspecţii în materie de 
siguranţă. 



ATENŢIE !!!

• Intrarea persoanelor străine în zona de  
depozitare este interzisă; 

• Este interzis fumatul sau utilizarea focului 
deschis; 

• În apropierea îngrăşămintelor este • În apropierea îngrăşămintelor este 
interzisă prezenţa substanțelor 
combustibile și a surselor de căldură; 

• Este interzisă folosirea becurilor cu 
incandescenţă. Se vor folosi becuri 
fluorescente; 

• Este interzis lucrul la cald în apropierea • Este interzis lucrul la cald în apropierea 
îngrășămintelor; 

• Este interzisă contaminarea 
îngrăşămintelor cu materiale combustibile 
şi organice, lemn, fân şi paie, produse 
chimice utilizate în agricultură, uleiuri şi 
grăsimi, acizi şi baze; 

• Este interzisă folosirea rumeguşului • Este interzisă folosirea rumeguşului 
pentru uscarea podelelor umede (se vor 
folosi materiale inerte).


