
Organizaţia Maritimă Internaţională 
Rezoluţie nr. 286 din 05/06/2009 

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 488 din 15/07/2010 

privind recomandarea pentru formularele de date privind siguranţa materialului 
(MSDS) pentru încărcăturile de hidrocarburi şi de combustibili lichizi prevăzute 

în anexa I la Convenţia MARPOL 

 
 

    Comitetul securităţii maritime,  
    amintind art. 28(b) din Convenţia privind crearea Organizaţiei Maritime 
Internaţionale, referitor la funcţiile Comitetului,  
    amintind, de asemenea, că la cea de-a şaizeci şi şasea sesiune a sa a aprobat 
Recomandarea în scopul utilizării unui format standard pentru furnizarea informaţiilor 
privind mărfurile prevăzute la cap. 16 din Codul IBC,  
    amintind şi faptul că la cea de-a şaptezeci şi şaptea sesiune a sa a adoptat 
Recomandarea pentru formularele de date privind siguranţa materialului conţinut în 
încărcăturile de hidrocarburi şi combustibilii lichizi marini din anexa I la Convenţia 
MARPOL [MSC.150(77)],  
    notând faptul că la cea de-a optzeci şi treia sesiune a sa a adoptat 
amendamentele la regula VI/5-1 din Convenţia SOLAS prin Rezoluţia MSC.239(83), 
făcând obligatorie furnizarea formularelor de date privind siguranţa materialului 
(MSDS) înaintea încărcării mărfurilor în vrac şi a combustibililor lichizi din anexa I la 
Convenţia MARPOL,  
    recunoscând importanţa furnizării navigatorilor de informaţii exacte, clare şi 
concise cu privire la efectele asupra sănătăţii omului şi a mediului înconjurător 
datorate substanţelor toxice transportate la bordul navelor-cisternă,  
    recunoscând, de asemenea, necesitatea asigurării unei interpretări comune a 
regulii VI/5-1 din Convenţia SOLAS în scopul aplicării sale fără a face obiectul 
vreunei ambiguităţi,  
    luând în considerare, la cea de-a treisprezecea sesiune a sa, recomandarea 
făcută de către subcomitetul pentru lichide şi gaze în vrac,  
   1. adoptă:  
    .1 recomandarea pentru formularele de date privind siguranţa materialului (MSDS) 
pentru uzul marin corespunzător respectării necesităţilor specifice industriei navale în 
ceea ce priveşte siguranţa, manipularea şi informaţiile de mediu care urmează să fie 
furnizate unei nave înaintea încărcării mărfurilor de hidrocarburi în vrac prevăzute în 
anexa I la Convenţia MARPOL şi alimentării cu combustibili lichizi, conform anexei 
nr. 1 la prezenta rezoluţie; şi  
    .2 liniile directoare privind completarea MSDS pentru tipurile de hidrocarburi 
prevăzute în anexa I la Convenţia MARPOL, care sunt considerate mărfuri în vrac ori 
combustibil lichid, conform anexei nr. 2 la prezenta rezoluţie;  
   2. insistă ca guvernele să se asigure că începând cu 1 iulie 2009 sunt furnizate şi 
există la bord MSDS pentru tipurile de hidrocarburi prevăzute în anexa I la Convenţia 
MARPOL care sunt considerate mărfuri în vrac şi combustibili lichizi;  
   3. insistă, de asemenea, ca guvernele să dea instrucţiuni ofiţerilor săi de "Port state 
control" ca să accepte MSDS care respectă recomandările adoptate de prezenta 
rezoluţie începând cu 1 iulie 2009 în locul recomandărilor adoptate prin Rezoluţia 
MSC.150(77); şi  
   4. anulează Rezoluţia MSC.150(77) începând cu 1 iulie 2009.  
 



   ANEXA Nr. 1 
la Rezoluţia MSC.286(86)  

 
    RECOMANDAREA 

pentru formularele de date privind siguranţa materialului (MSDS) 
pentru uzul marin corespunzător respectării necesităţilor specifice 

industriei navale în ceea ce priveşte siguranţa, manipularea şi 
informaţiile de mediu care urmează să fie furnizate unei nave înaintea 

începerii încărcării mărfurilor de hidrocarburi în vrac prevăzute în 
anexa I la Convenţia MARPOL şi alimentării cu combustibil lichid  

     
┌─────────┬──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ 
│Secţiunea│              Denumirea               │                                   Conţinutul                                    │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│    1.   │Identificarea substanţei sau          │▪ Denumirea categoriei - a se vedea recomandarea din anexa nr. 2                 │ 
│         │amestecului şi a furnizorului         │  pentru tipurile de mărfuri de hidrocarburi şi combustibili lichizi din anexa I │ 
│         │                                      │  la Convenţia MARPOL                                                            │ 
│         │                                      │▪ Denumirea substanţelor                                                         │ 
│         │                                      │▪ Marca comercială a substanţelor                                                │ 
│         │                                      │▪ Descrierea din Conosament (B/L), nota privind alimentarea cu                   │ 
│         │                                      │  combustibil sau alt document de transport                                      │ 
│         │                                      │▪ Alte mijloace de identificare                                                  │ 
│         │                                      │▪ Detalii cu privire la furnizor (inclusiv numele, adresa, număr de telefon etc.)│ 
│         │                                      │▪ Număr de telefon în caz de urgenţă                                             │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│    2.   │Identificarea pericolelor             │▪ Clasificarea GHS* a substanţei/amestecului şi orice alte informaţii de         │ 
│         │                                      │  natură regională                                                               │ 
│         │                                      │▪ Alte pericole care nu fac obiectul unei clasificări (de exemplu, pe bază de    │ 
│         │                                      │  hidrogen sulfurat) sau care nu sunt prevăzute în GHS. A se vedea liniile       │ 
│         │                                      │  directoare din anexa nr. 2 la rezoluţie.                                       │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│    3.   │Structură/Informaţii privind          │▪ Denumire curentă, sinonime etc.                                                │ 
│         │componentele                          │▪ Impurităţi şi aditivi de stabilizare care au clasificare proprie şi care       │ 
│         │                                      │  contribuie la clasificarea substanţelor                                        │ 
│         │                                      │▪ Identitatea chimică şi concentraţia sau gamele de concentraţie ale             │ 
│         │                                      │  tuturor componentelor care sunt periculoase în sensul GHS şi care sunt         │ 
│         │                                      │  prezente într-o concentraţie mai mare decât valoarea lor limită. Valoarea-     │ 
│         │                                      │  limită pentru toxicitatea de reproducere, carcinogenitate şi mutagenitate      │ 
│         │                                      │  din categoria 1 este de 0,1%. Valoarea-limită pentru toate celelalte clase     │ 
│         │                                      │  de pericol este 1%. A se vedea liniile directoare din anexa nr. 2 la           │ 



│         │                                      │  rezoluţie.                                                                     │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│    4.   │Măsuri de prim ajutor                 │▪ Descrierea măsurilor necesare, clasificate conform diferitelor căi de          │ 
│         │                                      │  expunere, şi anume respiratorii, cutanate, prin contact cu ochii şi            │ 
│         │                                      │  ingerare                                                                       │ 
│         │                                      │▪ Cele mai importante simptome/efecte acute şi întârziate                        │ 
│         │                                      │▪ Indicarea acordării asistenţei medicale imediate şi a tratamentului            │ 
│         │                                      │  special, dacă este necesar                                                     │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│    5.   │Măsuri cu privire la combaterea       │▪ Agent corespunzător de stingere a incendiului                                  │ 
│         │incendiului                           │▪ Pericole specifice prezentate de produsele chimice (de exemplu, orice          │ 
│         │                                      │  produs periculos de ardere)                                                    │ 
│         │                                      │▪ Echipament de protecţie special şi măsuri de precauţie pentru pompieri         │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│    6.   │Măsuri cu privire la degajarea        │▪ Măsuri de precauţie individuală, echipament de protecţie şi proceduri de       │ 
│         │accidentală                           │  urgenţă                                                                        │ 
│         │                                      │▪ Măsuri de precauţie cu privire la mediul înconjurător                          │ 
│         │                                      │▪ Metode şi materiale pentru stocare şi curăţare                                 │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│    7.   │Manipulare şi stocare                 │▪ Măsuri de precauţie pentru manipularea în siguranţă                            │ 
│         │                                      │▪ Condiţii pentru stocarea în siguranţă, inclusiv orice incompatibilităţi        │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│    8.   │Controlul expunerii/protecţie         │▪ Controlul parametrilor (de exemplu, valorile-limită pentru expunerea           │ 
│         │individuală                           │  profesională)                                                                  │ 
│         │                                      │▪ Măsuri de precauţie tehnice corespunzătoare                                    │ 
│         │                                      │▪ Măsuri de protecţie individuale, cum ar fi echipamentul de protecţie individual│ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│    9.   │Proprietăţi fizice şi chimice         │A se vedea liniile directoare din anexa nr. 2 la rezoluţie                       │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   10.   │Stabilitate şi reactivitate           │▪ Stabilitatea chimică                                                           │ 
│         │                                      │▪ Posibilitatea producerii reacţiilor periculoase                                │ 
│         │                                      │▪ Condiţii de evitat (de exemplu, descărcarea de electricitate statică)          │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   11.   │Informaţii toxicologice               │▪ Concise, dar cu o descriere completă şi uşor de înţeles a diferitelor          │ 
│         │                                      │  efecte toxicologice şi datele corespunzătoare utilizate pentru                 │ 
│         │                                      │  identificarea acestor efecte, inclusiv:                                        │ 
│         │                                      │  > informaţii cu privire la posibilele căi de expunere (contact prin căile      │ 
│         │                                      │    respiratorii, cutanate, prin contact cu ochii şi ingerare);                  │ 
│         │                                      │  > simptome referitoare la caracteristicile fizice, chimice şi toxicologice;    │ 
│         │                                      │  > efecte imediate şi întârziate, precum şi efecte cronice de la                │ 
│         │                                      │    expunerea pe perioadă scurtă sau îndelungată                                 │ 
│         │                                      │▪ Valori numerice de toxicitate (de exemplu, evaluări de toxicitate acută)       │ 
│         │                                      │▪ A se vedea liniile directoare din anexa nr. 2 la rezoluţie.                    │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 



│   12.   │Informaţii ecologice                  │▪ Ecotoxicitate (acvatică şi terestră, dacă acestea sunt disponibile)            │ 
│         │                                      │▪ Persistenţă şi degradare                                                       │ 
│         │                                      │▪ Potenţial de bioacumulare                                                      │ 
│         │                                      │▪ Mobilitate în sol                                                              │ 
│         │                                      │▪ Alte efecte nefavorabile                                                       │ 
│         │                                      │▪ A se vedea liniile directoare din anexa nr. 2 la rezoluţie.                    │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   13.   │Consideraţii cu privire la evacuare   │▪ Descrierea deşeurilor reziduale şi informaţii cu privire la manipularea lor    │ 
│         │                                      │  în siguranţă şi metode de evacuare conform prevederilor din Convenţia          │ 
│         │                                      │  MARPOL                                                                         │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   14.   │Informaţii cu privire la transport    │▪ Numărul ONU, dacă este cazul                                                   │ 
│         │                                      │▪ Denumirea corespunzătoare ONU de transport, după caz                           │ 
│         │                                      │▪ Clasa sau clasele de pericol, după caz                                         │ 
│         │                                      │▪ Măsuri de precauţie pe care un utilizator trebuie să le cunoască sau           │ 
│         │                                      │  trebuie să le aplice în contextul transportului (de exemplu, temperatura       │ 
│         │                                      │  de încălzire şi de transport)                                                  │ 
│         │                                      │▪ A se reţine că acest produs este transportat ca un produs care intră sub       │ 
│         │                                      │  incidenţa anexei I din Convenţia MARPOL.                                       │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   15.   │Informaţii cu privire la reglementare │▪ Reglementări cu privire la siguranţă, igienă şi mediul înconjurător            │ 
├─────────┼──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ 
│   16.   │Alte informaţii, inclusiv informaţiile│▪ Versiunea nr.                                                                  │ 
│         │pentru pregătirea şi revizuirea MSDS  │▪ Data emiterii                                                                  │ 
│         │                                      │▪ Sursa emiterii                                                                 │ 
└─────────┴──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ 
  



   * Sistemul global armonizat de clasificare şi etichetare a chimicalelor (GHS), 
Organizaţia Naţiunilor Unite (ediţia 2007, aşa cum a fost revizuită).  
 

   ANEXA Nr. 2 
la Rezoluţia MSC.286(86)  

 
    Linii directoare privind completarea MSDS 

pentru mărfurile de hidrocarburi în vrac prevăzute în anexa I la 
Convenţia MARPOL şi combustibil lichid  

 
   1. Categorii de lichide  
    În scopul identificării generale, întreaga gamă de substanţe prevăzute în anexa I la 
Convenţia MARPOL 73/78 se împarte în următoarele grupe de categorii de produse 
specifice:  
    .1 uleiuri brute;  
    .2 combustibil şi uleiuri reziduale, inclusiv cele din buncărele navei*;  
    .3 produse distilate brute, uleiuri hidraulice şi de lubrifiere;  
    .4 benzină, inclusiv cele din buncărele navei**;  
    .5 kerosen;  
    .6 produse nafta şi produse de condensare;  
    .7 baze pentru carburanţi;  
    .8 esenţe; şi  
    .9 soluţii asfaltice.  
   2. Proprietăţi şi informaţii  
    În plus faţă de proprietăţile şi informaţiile prevăzute în anexa nr. 1 la rezoluţie, 
următoarele proprietăţi şi caracteristici trebuie să fie raportate:  
    .1 pentru substanţele de mai jos se furnizează datele corespunzătoare în 
secţiunea 2 din MSDS, compoziţia/informaţii asupra componentelor în secţiunea 3 
din MSDS şi informaţiile toxicologice în secţiunea 11 din MSDS:  
    .1 benzen - dacă există o concentraţie >= 0,1% (masă) (chiar dacă este un 
compus natural din material);  
    .2 hidrogen sulfurat - dacă există în orice concentraţie, în stare lichidă şi gazoasă, 
sau dacă este posibilă acumularea în spaţiul interior al tancului; şi  
    .3 sulf total - dacă este prezent într-o concentraţie >= 0,5% (masă), se indică în 
secţiunea 3, iar riscul de transformare în hidrogen sulfurat se raportează în secţiunile 
2 şi 11;  
    .2 pentru caracteristicile fizice şi chimice din secţiunea 9 din MSDS:  
    .1 aparenţă (stare fizică, culoare etc.)  
    .2 miros;  
    .3 punct de înmuiere;  
    .4 interval de fierbere;  
    .5 punctul de aprindere;  
    .6 limite superioare/inferioare de inflamabilitate sau explozie;  
    .7 presiunea vaporilor [presiunea Reid a vaporilor (RVP), după caz];  
    .8 densitatea vaporilor;  
    .9 densitate  
    .10 temperatura de autoaprindere; şi  
    .11 vâscozitatea cinematică; şi  
    .3 pentru informaţiile ecologice din secţiunea 12 din MSDS: hidrocarburi 
persistente şi nepersistente, conform definiţiei adoptate de Fondul internaţional de 
compensare pentru poluarea cu hidrocarburi (Fondul IOPC).***  
    ___________  



   * Se face referire la standardul ISO 8217:2005, Produse petroliere - Combustibili 
(clasa F) - Specificaţii ale combustibililor marini, tabelul 2.  
   ** Se face referire la standardul ISO 8217:2005, Produse petroliere - Combustibili 
(clasa F) - Specificaţii ale combustibililor marini, tabelul 1.  
   *** Definiţia din Fondul internaţional de compensare pentru poluarea cu 
hidrocarburi (Fondul IOPC): "O hidrocarbură nepersistentă este o hidrocarbură care, 
în momentul transportului, se compune din fracţiuni de hidrocarburi, (a) cel puţin 50% 
din care, în volum, produse distilate la o temperatură de 340▫C (645▫F) şi (b) cel puţin 
95% din care, în volum, produse distilate la o temperatură de 370▫C (700▫F) atunci 
când se testează prin Metoda ASTM D-86/78 sau orice revizuire ulterioară a 
acesteia."  
 


