
                   ORDIN   Nr. 1226 din  3 decembrie 2012 
pentruăaprobareaăNormelorătehniceăprivindăgestionareaădeşeurilorărezultateădinăactivit iă
medicaleăşiăaăMetodologieiădeăculegereăaădatelorăpentruăbazaăna ional ădeădateăprivindă
deşeurileărezultateădinăactivit iămedicale 
EMITENT:ăăăăăăMINISTERULăS N T II 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 855 din 18 decembrie 2012 
 
    V zândă Referatulă deă aprobareă ală Direc ieiă s n tateă public ă şiă controlă înă s n tateă
public ănr.ăR.A.ă654/2012ăşiăavândăînăvedereăAvizulăMinisteruluiăMediuluiăşiăP durilorănr.ă
5.448/R.P./2012, 
    având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 
s n t ii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioareă şiă aleă art. 52 lit. c) din Legea nr. 
211/2011ăprivindăregimulădeşeurilor,ăcuămodific rileăulterioare, 
    în temeiul prevederilor art. 7 alin.ă(4)ădinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă144/2010ăprivindă
organizareaă şiă func ionareaă Ministeruluiă S n t ii,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare, 
 
    ministrulăs n t iiăemiteăurm torulăordin: 
 
    ART. 1 
    Seă aprob ă Normeleă tehniceă privindă gestionareaă deşeuriloră rezultateă dină activit iă
medicale,ăprev zuteăînăanexa nr. 1. 
    ART. 2 
    Seă aprob ăMetodologiaă deă culegereă aă dateloră pentruă bazaă na ional ă deă dateă privindă
deşeurileărezultateădinăactivit iămedicale,ăprev zut ăînăanexa nr. 2. 
    ART. 3 
    Seă desemneaz ă Institutulă Na ională deă S n tateă Public ,ă institu ieă public ă cuă
personalitateă juridic ă înă subordineaă Ministeruluiă S n t ii,ă caă autoritateă responsabil ă
pentruă gestionareaă bazeiă na ionaleă deă dateă privindă deşeurileă rezultateă dină activit iă
medicale. 
    ART. 4 
    Seă aprob ă Condi iileă deă colectareă prină separareă laă loculă producerii,ă peă categoriileă
stabilite,ăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale,ăprev zuteăînăanexa nr. 3. 
    ART. 5 
    Seă aprob ă Con inutul-cadruă ală planuluiă deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină
activit iămedicale,ăprev zutăînăanexa nr. 4. 
    ART. 6 
    Aplicarea prevederilor prezentului ordinăşiăelaborareaăplanuluiăprev zută laăart. 5 sunt 
obligatoriiăpentruăob inereaăvizeiăanualeăaăautoriza ieiăsanitareădeăfunc ionare. 
    ART. 7 
    (1)ăÎnătermenădeă6ăluniădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentuluiăordin,ătoateăunit ileă
înăcareăseădesf şoar ăactivit iămedicale,ăcuăexcep iaăprev zut ădeădispozi iileăalin.ă(5),ă
elaboreaz ă planulă propriuă deă gestionareă aă deşeuriloră medicaleă rezultateă dină acesteă
activit iă şiă îlă transmită direc iiloră deă s n tateă public ă jude eneă peă razaă c roraă îşiă
desf şoar ă activitatea,ă respectivă Direc ieiă deă S n tateă Public ă aă Municipiuluiă Bucureşti,ă
dup ăcaz.ăPlanurileăsuntăaprobateădeădirec iileădeăs n tateăpublic ăjude ene. 
    (2)ă Înă termenă deă 9ă luniă deă laă intrareaă înă vigoareă aă prezentuluiă ordin,ă direc iileă deă
s n tateăpublic ă jude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureştiăelaboreaz ăşiă transmităMinisteruluiă
S n t iiăplanurileădeăgestionareăaădeşeurilorămedicaleălaănivelăjude eanăşiăalămunicipiuluiă
Bucureşti,ăîntocmiteăpeăbazaăplanurilorădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit iă
medicaleăprimiteădeălaăunit i.ăPlanurileădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit iă
medicaleă laă nivelă jude eană şiă ală municipiuluiă Bucureştiă suntă elaborateă înă colaborareă cuă
persoaneleădesemnateăs ăcoordonezeăactivitateaădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădină
unit ileăsanitareăexistenteăînăjude ,ărespectivăînămunicipiulăBucureşti. 
    (3)ăPlanurileăjude eneădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit iămedicaleăsuntă
transmiseăc treăcentreleăregionaleădeăs n tateăpublic ăşiăalămunicipiuluiăBucureşti,ăcareălaă



rândulă loră suntă înaintateă Centruluiă Na ională deă Monitorizareă aă Riscuriloră deă Mediuă
Comunitar,ădinăcadrulăInstitutuluiăNa ionalădeăS n tateăPublic . 
    (4)ă Ministerulă S n t ii,ă prină Institutulă Na ională deă S n tateă Public ,ă elaboreaz ă
strategiaă şiă planulă deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină activit iă medicaleă laă nivelă
na ional,ă înă termenă deă 12ă luniă deă laă intrareaă înă vigoareă aă prezentuluiă ordin,ă pe baza 
planuriloră deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină activit iămedicaleă întocmiteă laă nivelă
jude eanăşiălaănivelulămunicipiuluiăBucureşti.ăStrategiaăşiăplanulăna ionalăsuntăaprobateădeă
MinisterulăS n t iiăşiăavizateădeăMinisterulăMediuluiăşiăP durilor. 
    (5)ăPlanulădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit iămedicaleălaănivelăna ională
vaăfiăinclusăînăplanulăna ionalădeăgestionareăaădeşeurilor. 
    (6)ă Ministereleă cuă re eaă sanitar ă proprieă transmită planulă propriuă deă gestionareă aă
deşeurilorărezultateădinăactivit iămedicaleăc treăMinisterulăS n t ii,ăinstitu iaădesemnat ă
prinălegeăpentruăelaborareaăstrategieiăşiăaăplanuluiădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădină
activit iămedicaleălaănivelăna ional. 
    (7)ăUnit ileăsanitareăcareădesf şoar ăactivit iămedicaleăcareăgenereaz ămaiăpu inădeă
300ăkgădeădeşeuriăpericuloaseăpeăanăsuntăexceptateădeălaăobliga iaăprev zut ăînăalin.ă(1),ă
acesteaăavândăobliga iaădeăaărespectaănormeleătehniceăprev zuteăînăanexa nr. 1 şiădeăaă
raportaăcantit ileădeădeşeuriăproduseăşiămodulădeăgestionareăaăacestoraăînăconformitateă
cu metodologia din anexa nr. 2. 
    (8)ă Planurileă deă gestionareă aă deşeuriloră medicaleă prev zuteă laă alin.ă (1)ă - (3) sunt 
analizateăşiăactualizateăanualăsauăoriădeăcâteăoriăesteănecesarăşiăsuntărevizuiteăoădat ălaă5ă
ani. 
    ART. 8 
    Direc iileădeăs n tateăpublic ă jude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureşti,ă InstitutulăNa ională
deă S n tateă Public ,ă ministereleă cuă re eaă sanitar ă proprieă şiă toateă unit ileă careă
desf şoar ă activit iă medicale,ă indiferentă de forma de organizare, duc la îndeplinire 
dispozi iileăprezentuluiăordin. 
    ART. 9 
    Înă toateă unit ileă sanitare,ă activit ileă legateă deă gestionareaă deşeuriloră rezultateă dină
activit ileămedicaleă facăparteădinăobliga iileăprofesionaleăşiăsuntă înscriseă înă fişaăpostuluiă
fiec ruiăsalariat. 
    ART. 10 
    Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului ordin se 
cuprindăînăbugetulădeăvenituriăşiăcheltuieliăalăfiec ruiăordonatorădeăcredit,ăînăconformitateă
cu prevederile art. 52 lit. h) dină Legeaă nr.ă 211/2011ă privindă regimulă deşeurilor,ă cuă
modific rileăulterioare. 
    ART. 11 
    Nerespectareaăprevederilorăprezentuluiăordinăseăconstat ă şiă seăsanc ioneaz ădeăc treă
structurileă deă controlă înă s n tateă public ă dină cadrulă direc iiloră deă s n tate public ă
jude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureşti,ăconformălegisla ieiăînăvigoare. 
    ART. 12 
    (1)ă Prezentulă ordină intr ă înă vigoareă înă termenă deă 30ă deă zileă deă laă dataă public riiă înă
Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (2)ăDeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentuluiăordinăsuntăinterziseăproduc ia,ăimportulă
şiă comercializareaă ambalajeloră pentruă deşeuriă careă nuă îndeplinescă condi iileă prezentuluiă
ordin. 
    (3)ă Comercializareaă ambalajeloră pentruă deşeuri,ă careă nuă corespundă cerin eloră dină
normele tehnice prezentate în anexa nr. 1,ă aflateă peă stocă laă produc toriă şiă distribuitoriă
înainteaă intr riiă înăvigoareăaăprezentuluiăordin,ăesteăpermis ăpân ă laăepuizareaăstocului,ă
darănuămaiătârziuădeă6ă luniădeă laădataăpublic riiăprezentuluiăordinăînăMonitorulăOficialăal 
României, Partea I. 
    (4)ă Produc toriiă şiă distribuitoriiă ambalajeloră pentruă deşeuriă careă nuă corespundă
cerin eloră dină normeleă tehniceă prezentateă înă anexa nr. 1,ă aflateă peă stoc,ă declar ă peă
propriaă r spundereă stoculă existentă laă momentulă respectiv.ă Declara iaă esteă transmis ă
compartimentuluiă deă specialitateă dină cadrulă direc ieiă deă s n tateă public ă dină jude ,ă
respectivădinămunicipiulăBucureşti. 
    ART. 13 



    Laădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentuluiăordinăseăabrog ăOrdinul ministruluiăs n t iiăşiă
familiei nr.ă219/2002ăpentruăaprobareaăNormeloră tehniceăprivindăgestionareaădeşeuriloră
rezultateă dină activit ileă medicaleă şiă aă Metodologieiă deă culegereă aă dateloră pentruă bazaă
na ional ă deă dateă privindă deşeurileă rezultateă dină activit ileă medicale,ă publicată înă
Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 386ă dină 6ă iunieă 2002,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăprecumăşiăoriceăalteădispozi iiăcontrare. 
    ART. 14 
    Anexele nr. 1 - 4ăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin. 
 
                             Ministrulăs n t ii, 
                                 Raed Arafat 
 
    Bucureşti,ă3ădecembrieă2012. 
    Nr. 1.226. 
 
    ANEXA 1 
 
                                NORME TEHNICE 
       privindăgestionareaădeşeurilorărezultateădinăactivit iămedicale 
 
    CAPITOLUL I 
    Obiectiveăşiădomeniiădeăaplicare 
 
    ART. 1 
    Normeleă tehniceă privindă gestionareaă deşeuriloră rezultateă dină activit iă medicaleă
reglementeaz ămodulă înăcareăseărealizeaz ăcolectareaăseparat ăpeăcategorii,ăambalarea,ă
stocareaă temporar , transportul,ă tratareaă şiăeliminareaădeşeurilorămedicale,ăacordândăoă
aten ieă deosebit ă deşeuriloră periculoaseă pentruă aă preveniă contaminareaă mediuluiă şiă
afectareaăst riiădeăs n tate. 
    ART. 2 
    (1)ăPrezenteleănormeătehniceăseăaplic ădeăc treătoateăunit ileăsanitare,ă indiferentădeă
formaă deă organizare,ă înă careă seă desf şoar ă activit iă medicaleă înă urmaă c roraă suntă
produseădeşeuri,ădenumiteăînăcontinuareădeşeuriămedicale. 
    (2)ăProduc torulădeădeşeuriămedicaleăesteă r spunz torăpentruăgestionareaădeşeurilor 
medicale rezultate din activitatea sa. 
    (3)ă Unit ileă elaboreaz ă şiă aplic ă planuri,ă strategiiă deă managementă şiă proceduriă
medicaleăcareăs ăprevin ăproducereaădeădeşeuriămedicaleăpericuloaseăsauăs ăreduc ăpeă
câtăposibilăcantit ileăproduse. 
    (4) Unit ileăelaboreaz ăşiăaplic ăplanulăpropriuădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădină
activit ileămedicale,ă înă concordan ăcuă regulamenteleă interneă şiă codurileădeăprocedur ,ă
peăbazaăreglement rilorăînăvigoareăşiărespectândăcon inutul-cadru prezentat în anexa nr. 
4 la ordin. 
    ART. 3 
    Produc toriiă deă deşeuriă medicale,ă astfelă cumă suntă defini iă laă art. 7,ă auă urm toareleă
obliga ii: 
    a)ăprevenireaăproduceriiădeşeurilorămedicaleăsauăreducereaăgraduluiădeăpericulozitateăaă
acestora; 
    b) separarea diferitelorătipuriădeădeşeuriălaăloculăproducerii/gener rii; 
    c)ă tratareaă şiă eliminareaă corespunz toareă aă tuturoră tipuriloră deă deşeuriă medicaleă
produse. 
    ART. 4 
    Prezenteleănormeătehniceăseăaplic ăşiăunit ilorăcareădesf şoar ăactivit iăconexeăceloră
medicaleă (cabineteă deă înfrumuse areă corporal ,ă îngrijiriă paleativeă şiă îngrijiriă laă domiciliuă
etc.), indiferent de forma de organizare a acestora. 
    ART. 5 



    (1)ăPrezenteleănormeătehniceănuăseărefer ă laămanagementulădeşeurilorăradioactive,ăaă
c rorăgestionare esteăprev zut ăînăreglement riăspecifice,ăşiăniciălaăefluen iiăgazoşiăemişiă
înăatmosfer ăsauălaăapeleăuzateădesc rcateăînăreceptori. 
    (2)ă Deşeurileă medicaleă radioactiveă suntă gestionateă cuă respectareaă prevederiloră
Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 11/2003 privindă gospod rireaă înă siguran ă aă deşeuriloră
radioactive,ărepublicat ,ăcuămodific rileăulterioare. 
    ART. 6 
    (1)ă Prezenteleă normeă tehniceă nuă seă refer ă laă managementulă deşeuriloră deă
medicamente (din categoria 18 01 08* - medicamenteăcitotoxiceăşiăcitostaticeăşiă18ă01ă09ă
- medicamente,ă alteleă decâtă celeă specificateă laă 18ă 01ă 08)ă rezultateă dină urm toareleă
unit i, indiferent de forma de organizare a acestora: 
    a)ă farmacii,ă drogherii,ă unit iă autorizateă pentruă vânzareaă sauă distribu iaă
medicamentelorăşiăproduselorăfarmaceutice; 
    b)ă unit iă deă produc ie,ă depozitareă şiă p strareă aă medicamenteloră şiă aă produseloră
biologice; 
    c)ăinstituteădeăcercetareăfarmaceutic ; 
    d)ăunit iăprecliniceădinăuniversit ileăşiăfacult ileădeăfarmacie; 
    e)ăAgen iaăNa ional ăaăMedicamentuluiăşiăaăDispozitivelorăMedicale. 
    (2)ăGestionareaădeşeurilorădeămedicamenteăprev zuteă laăalin.ă(1)ăvaă fiă reglementat ă
prinăordinăalăministruluiăs n t ii,ăconformăprevederilorăLegii nr. 95/2006 privind reforma 
înăs n tateăpublic ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
 
    CAPITOLUL II 
    Defini ii 
 
    ART. 7 
    Înăîn elesulăprezentelorănormeătehniceăseădefinescăurm toriiătermeni: 
    a)ă activitateaă medical ă esteă oriceă activitateă deă diagnostic,ă preven ie,ă tratament,ă
cercetare,ăprecumăşiădeămonitorizareăşiărecuperareăaăst riiădeăs n tate,ăcareăimplic ăsauă
nu utilizarea de instrumente, echipamente,ăsubstan eăoriăaparatur ămedical ; 
    b)ăambalajeleăpentruădeşeuriărezultateădinăactivitateaămedical ăreprezint ărecipienteăşiă
containereă utilizateă pentruă colectarea,ă ambalarea,ă transportul,ă tratareaă şiă eliminareaă
final ăaădeşeurilorărezultateădinăactivitateaămedical ; 
    c)ăcolectareaădeşeurilorămedicaleăreprezint ăoriceăactivitateădeăstrângereăaădeşeurilor,ă
incluzândăseparareaădeşeurilorăpeăcategorii,ălaăsurs ,ăşiăstocareaătemporar ăaădeşeuriloră
înăscopulătransport riiăacestoraălaăoăinstala ieădeătratareăsauădeăeliminareăaădeşeurilor; 
    d)ăcolectareaăseparat ăaădeşeurilorămedicaleă înseamn ăcolectareaă înăcadrulăc reiaăună
fluxădeădeşeuriăesteăp stratăseparatăînăfunc ieădeătipulăşiănaturaădeşeurilor,ăcuăscopulădeăaă
facilitaătratareaăspecific  a acestora; 
    e)ădecontaminareaătermic ăreprezint ăopera iuneaăcareăseăbazeaz ăpeăac iuneaăc lduriiă
umedeăsauăuscateăpentruăîndep rtareaăprinăreducereăaămicroorganismeloră(patogeneăsauă
saprofite)ăcon inuteăînădeşeurileămedicaleăpericuloaseălaătemperaturiăsc zute; 
    f)ă deşeurileă anatomo-patologiceă suntă fragmenteă şiă organeăumane,ă inclusivă recipienteă
deăsângeăşiăsângeăconservat.ăAcesteădeşeuriăsuntăconsiderateăinfec ioase; 
    g)ă deşeurileă chimiceă şiă farmaceuticeă suntă substan eă chimiceă solide,ă lichideă sau 
gazoase,ăcareăpotăfiătoxice,ăcoroziveăoriăinflamabile;ămedicamenteleăexpirateăşiăreziduurileă
deăsubstan eăchimioterapeutice,ăcareăpotăfiăcitotoxice,ăgenotoxice,ămutagene,ăteratogeneă
sauă carcinogene;ă acesteă deşeuriă suntă incluseă înă categoriaă deşeuriloră periculoase atunci 
cândăprezint ăunaăsauămaiămulteădinăpropriet ileăprev zuteăînăanexa nr. 4 la Legea nr. 
211/2011ăprivindăregimulădeşeurilor,ăcuămodific rileăulterioare; 
    h)ădeşeurileăinfec ioaseăsuntădeşeurileăcareăprezint ăpropriet iăpericuloase,ăastfel cum 
acestea sunt definite în anexa nr. 4 laăLegeaănr.ă211/2011,ăcuămodific rileăulterioare,ălaă
punctul "H 9 - ŢŢInfec ioase>>:ăsubstan eăşiăpreparateăcuăcon inutădeămicroorganismeă
viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte 
organismeăvii";ăacesteădeşeuriăsuntăconsiderateădeşeuriăpericuloase; 
    i)ă deşeurileă în ep toare-t ietoareă suntă obiecteă ascu iteă careă potă produceă leziuniă
mecaniceă prină în epareă sauă t iere;ă acesteă deşeuriă suntă considerateă deşeuriă



infec ioase/periculoase,ă dac ă auă fostă înă contactă cuă fluideă biologiceă sauă cuă substan eă
periculoase; 
    j)ă deşeurileă medicaleă nepericuloaseă suntă deşeurileă aă c roră compozi ieă şiă aleă c roră
propriet iănuăprezint ăpericolăpentruăs n tateaăuman ăşiăpentruămediu; 
    k)ă deşeurileă medicaleă periculoaseă suntă deşeurileă rezultateă dină activit iă medicaleă şiă
careăprezint ăunaăsauămaiămulteădinăpropriet ileăpericuloaseăenumerateăînăanexa nr. 4 la 
Legeaănr.ă211/2011,ăcuămodific rileăulterioare; 
    l)ă deşeurileă rezultateă dină activitateaă medical ă suntă toateă deşeurileă periculoaseă şiă
nepericuloaseă careă suntă generateă deă activit iă medicaleă şiă suntă clasificateă conformă
Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 856/2002 privindă eviden aă gestiuniiă deşeuriloră şiă pentruă
aprobareaă listeiă cuprinzândă deşeurile,ă inclusivă deşeurileă periculoase,ă cuă complet rileă
ulterioare; 
    m)ă echipamentulă deă tratareă prină decontaminareă termic ă aă deşeuriloră rezultateă dină
activitateaă medical ă esteă oriceă echipamentă fixă destinată tratamentuluiă termică laă
temperaturiă sc zuteă (105ă °Că - 177ă °C)ă aă deşeurilorămedicaleă periculoaseă undeă areă locă
ac iuneaă general ă deă îndep rtareă prină reducereă aă microorganismeloră (patogeneă sauă
saprofite)ă con inuteă înă deşeuri;ă acestaă includeă dispozitiveă deă procesareă mecanic ă aă
deşeurilor; 
    n)ă eliminareaă deşeurilorămedicaleă înseamn ă opera iunileă prev zuteă laă D5ă şiă D10ădină
anexa nr. 2 laă Legeaă nr.ă 211/2011,ă cuămodific rileă ulterioare,ă cuă precizareaă c ă numaiă
deşeurileătratateăpotăfiăeliminateăprinădepozitare; 
    o)ăfişaăintern ăaăgestion riiădeşeurilorămedicaleăesteăformularulădeăp strareăaăeviden eiă
deşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale,ăcon inândădateleăprivindăcircuitulăcompletăală
acestorădeşeuriădeălaăproducereăşiăpân ălaăeliminareaăfinal ăaăacestora,ăconformăHot râriiă
Guvernului nr. 856/2002,ă cuă complet rileă ulterioare,ă conformă Listeiă Europeneă aă
Deşeurilor; 
    p)ă gestionareaă deşeuriloră medicaleă înseamn ă colectarea,ă stocareaă temporar ,ă
transportul,ă tratarea,ă valorificareaă şiă eliminareaă deşeurilor,ă inclusivă supraveghereaă
acestor opera iiăşiăîntre inereaăulterioar ăaăamplasamentelorăutilizate; 
    q)ăinstala iaădeăincinerareăesteăoriceăinstala ieătehnic ăfix ăsauămobil ăşiăechipamentulă
destinată tratamentuluiă termică ală deşeurilor,ă cuă sauă f r ă recuperareaă c lduriiă deă ardereă
rezultate,ăaşaăcumăesteădefinităînăHot râreaăGuvernuluiănr.ă128/2002 privind incinerarea 
deşeurilor,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    r)ă prevenireaă produceriiă deşeuriloră medicaleă reprezint ă totalitateaă m suriloră luateă
înainteă caă oă substan ,ăunămaterială sauăunăprodusă s ădevin ădeşeuămedicală şiă careăauă
dreptăscopăreducereaăcantit iiădeădeşeuriămedicale,ă inclusivăprinăreutilizareaăproduseloră
folositeă înă activit iă medicaleă sauă prină extindereaă cicluluiă deă via ă ală produseloră
respective, prin asigurarea uneiăsepar riăcorecteălaăsurs ăaădeşeurilorăpericuloaseădeăceleă
nepericuloase; 
    s)ă produc torulă deă deşeuriă medicaleă esteă oriceă persoan ă fizic ă sauă juridic ă ceă
desf şoar ăactivit iămedicaleădinăcareărezult ădeşeuriămedicale; 
    ş)ă spa iulă centrală deă stocareă temporar ă aă deşeuriloră medicaleă reprezint ă ună
amplasamentă deă stocareă temporar ă aă deşeuriloră medicale,ă amenajată înă incintaă unit iiă
care le-aăgenerat,ădestinatăexclusivăstoc riiătemporareăaădeşeurilorăpân ălaămomentulălaă
care acestea sunt evacuate în vedereaăelimin rii; 
    t)ă tratareaă deşeuriloră medicaleă înseamn ă opera iunileă deă preg tireă prealabil ă
valorific riiă sauă elimin rii,ă respectivă opera iunileă deă decontaminareă laă temperaturiă
sc zute,ăconformăprevederilorălegaleăînăvigoare; 
    )ăunitateaă sanitar ă esteăoriceăunitateăpublic ă sauăprivat ,ă cuăpaturiă sauă f r ă paturi,ă
careădesf şoar ăactivit iă înădomeniulăs n t iiăumaneăşiăcareăproducădeşeuriăclasificateă
conform art. 8. 
 
    CAPITOLUL III 
    Clasific ri 
 
    ART. 8 



    (1) În vederea unei bune gestion riă aă deşeurilorămedicaleă seă utilizeaz ă codurileă dină
anexa nr. 2 laăHot râreaăGuvernuluiănr.ă856/2002,ăcuăcomplet rileăulterioare. 
    (2)ăTipurileădeădeşeuri,ăinclusivăceleăpericuloaseăprev zuteăînăanexa nr. 2 laăHot râreaă
Guvernului nr. 856/2002, cuă complet rileă ulterioare,ă întâlniteă frecventă înă activit ileă
medicale,ăsuntăexemplificateăînătabelulăurm tor: 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Codădeşeu,ăconformăăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăCategoriiădeădeşeuriărezultate din     | 
|Hot râriiăGuvernuluiănr.ă856/2002|ăăăăăactivit iămedicaleăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_________________________________|____________________________________
________| 
|ă18ă01ă01ăobiecteăascu iteăăăăăăă|ăDeşeurileăîn ep toare-t ietoare:ăace,ăaceă | 
|ă(cuăexcep iaă18ă01ă03*)ăăăăăăăăă|ăcuăfir,ăcatetere,ăseringiăcuăac,ăbranule,ăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ălameădeăbisturiu,ăpipete,ăsticl rieădeăăăăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ălaboratorăoriăalt ăsticl rieăspart ăsauănuă| 
|                                 |ăetc.ădeăunic ăfolosin ,ăneîntrebuin at ăăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăsauăcuătermenădeăexpirareădep şit,ăcareănuă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăaăintratăînăcontactăcuămaterialăpoten ialăă| 
|                                 |ăinfec iosăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăÎnăsitua iaăînăcareădeşeurileămaiăsusăăăăăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ămen ionateăauăintratăînăcontactăcuămaterial| 
|                                 | poten ialăinfec ios,ăinclusivărecipienteleă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăcareăauăcon inutăvaccinuri,ăsuntăăăăăăăăăăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăconsiderateădeşeuriăinfec ioaseăşiăsuntăăăă| 
|                                 | incluse în categoria 18 01 03*.            | 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăÎnăsitua iaăînăcareăobiecteleăascu iteăauăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăintratăînăcontactăcuăsubstan e/materialeăăă| 
|                                 | periculoase sunt considerateădeşeuriăăăăăăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăpericuloaseăşiăsuntăincluseăînăcategoriaăăă| 
|                                 | 18 01 06*.                                 | 
|_________________________________|____________________________________
________| 
|ă18ă01ă02ăfragmenteăşiăorganeăăăă|ăDeşeurileăanatomo-patologice constând în   | 
|ăumane,ăinclusivărecipienteădeăăă|ăfragmenteădinăorganeăşiăorganeăumane,ăp r i| 
|ăsângeăşiăsângeă(cuăexcep iaăăăăă|ăanatomice,ălichideăorganice,ămaterialăăăăăă| 
| 18 01 03*)                      | biopsic rezultat din blocurile operatorii  | 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ădeăchirurgieăşiăobstetric ă(fetuşi,ăăăăăăăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăplacenteăetc.),ăp r iăanatomiceărezultateăă| 
|                                 | din laboratoarele de autopsie, recipiente  | 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăpentruăsângeăşiăsângeăetc.ăToateăacesteăăăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ădeşeuriăsuntăconsiderateăinfec ioaseăşiăăăă| 
|                                 | sunt incluse în categoria 18 01 03*.       | 
|_________________________________|____________________________________
________| 
|ă18ă01ă03*ădeşeuriăaleăc rorăăăăă|ăDeşeurileăinfec ioase,ărespectivădeşeurileă| 
|ăcolectareăşiăeliminareăfacăăăăăă|ăcareăcon in sau au venit în contact cu     | 
|ăobiectulăunorăm suriăspecialeăăă|ăsângeăoriăcuăalteăfluideăbiologice,ăprecumă| 
|ăprivindăprevenireaăinfec iilorăă|ăşiăcuăvirusuri,ăbacterii,ăparazi iăşi/sauăă| 
|                                 | toxinele microorganismelor, perfuzoare cu  | 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ătubulatur ,ărecipienteăcareăauăcon inutăăăă| 
|                                 | sânge sau alte fluide biologice, câmpuri   | 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăoperatorii,ăm nuşi,ăsondeăşiăalteămateriale| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ădeăunic ăfolosin ,ăcomprese,ăpansamenteăşi| 
|                                 | alte materiale contaminate, membrane de    | 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ădializ ,ăpungiădeămaterialăplasticăpentru  | 
|                                 | colectarea urinei, materiale de laborator  | 



|                                 | folosite, scutece care provin de la        | 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăpacien iăinterna iăînăunit iăsanitareăcuăă| 
|                                 |ăspecificădeăboliăinfec ioaseăsauăînăsec iiă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ădeăboliăinfec ioaseăaleăunit ilorăăăăăăăăă| 
|                                 | sanitare, cadavre de animale rezultate în  | 
|                                 |ăurmaăactivit ilorădeăcercetareăşiăăăăăăăăă| 
|                                 | experimentare etc.                         | 
|_________________________________|____________________________________
________| 
|ă18ă01ă04ădeşeuriăaleăc roră     |ăÎmbr c minteănecontaminat ,ăaparateăăăăăăăă| 
|ăcolectareăşiăeliminareănuăfacăăă|ăgipsate,ălenjerieănecontaminat ,ădeşeuriăăă| 
|ăobiectulăunorăm suriăspecialeăăă|ărezultateădup ătratarea/decontaminareaăăăăă| 
|ăprivindăprevenireaăinfec iilorăă|ătermic ăaădeşeurilorăinfec ioase,ăăăăăăăăăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ărecipienteăcareăauăcon inutămedicamente,ăăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăalteleădecâtăcitotoxiceăşiăcitostaticeăetc.| 
|_________________________________|____________________________________
________| 
|ă18ă01ă06*ăchimicaleăconstândădin|ăAcizi,ăbaze,ăsolven iăhalogena i,ăalteăăăăă| 
|ăsauăcon inândăsubstan eăăăăăăăăă|ătipuriădeăsolven i,ăproduseăchimiceăăăăăăăă| 
|ăpericuloaseăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăorganiceăşiăanorganice,ăinclusiv produse   | 
|                                 | reziduale generate în cursul diagnosticului| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ădeălaborator,ăsolu iiăfixatoareăsauădeăăăăă| 
|                                 | developare, produse concentrate utilizate  | 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăînăserviciileădeădezinfec ieăşiăcur enie,ă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăsolu iiădeăformaldehid ăetc.ăăăăăăăăăăăăăăă| 
|_________________________________|____________________________________
________| 
| 18 01 07 chimicale,ăalteleădecât|ăProduseăchimiceăorganiceăşiăanorganiceăăăăă| 
|ăceleăspecificateălaă18ă01ă06*ăăă|ănepericuloaseă(careănuănecesit ăetichetareă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăspecific ),ădezinfectan iă(hipocloritădeăăă| 
|                                 |ăsodiuăslabăconcentrat,ăsubstan eădeăăăăăăăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăcur areăetc.),ăsolu iiăantiseptice,ăăăăăăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ădeşeuriădeălaăaparateleădeădiagnoz ăcuăăăăă| 
|                                 | concentra ieăsc zut ădeăsubstan eăchimiceăă| 
|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăpericuloaseăetc.,ăcareănuăseăîncadreaz ălaă| 
|                                 | 18 01 06*                                  | 
|_________________________________|____________________________________
________| 
|ă18ă01ă08*ămedicamenteăcitotoxice|ăCategoriileădeădeşeuriăvorăfiăstabiliteăînă| 
|ăşiăcitostaticeăăăăăăăăăăăăăăăăăă|ăordinulăprivindăgestionareaădeşeurilorădeăă| 
|                                 | medicamente, care va fi reglementat conform| 
|                                 | art. 6 alin. (2).                          | 
|_________________________________|____________________________________
________| 
|ă18ă01ă09ămedicamente,ăalteleăăăă|ăCategoriileădeădeşeuriăvorăfiăstabiliteăîn | 
|ădecâtăceleăspecificateălaăăăăăăă|ăordinulăprivindăgestionareaădeşeurilorădeăă| 
| 18 01 08                        | medicamente, care va fi reglementat conform| 
|                                 | art. 6 alin. (2).                          | 
|_________________________________|____________________________________
________| 
|ă18ă01ă10*ădeşeuriădeăamalgamădeă|ăCapsuleăsauăresturiădeăamalgamă(mercur),ăăă| 
|ălaătratamenteleăstomatologice;ăă|ădin iăextraşiăcareăauăobtura iiădeăamalgam,| 
|ăacesteădeşeuriăsuntăconsiderateă|ăcoroaneădentare,ăpun iădentare,ămaterialeăă| 
| periculoase.                    | compozite fotopolimerizabile, ciment       | 
|                                 | glasionomer etc.                           | 
|_________________________________|____________________________________
________| 



 
    NOT : 
    Deşeurileăpericuloaseăsuntămarcateăcuăunăasteriscă(*)ăconformăprevederilorăanexei nr. 
2 "Listaăcuprinzândădeşeurile,ăinclusivădeşeurileăpericuloase"ălaăHot râreaăGuvernuluiănr.ă
856/2002,ăcuăcomplet rileăulterioare. 
    (3)ă Deşeurileă neexemplificateă laă alin.ă (2)ă generateă înă unit ileă sanitareă seă clasific ă
conform prevederilor Hot râriiăGuvernului nr. 856/2002,ăcuăcomplet rileăulterioare,ăşiăseă
gestioneaz ăconformălegisla ieiăînăvigoare. 
 
    CAPITOLUL IV 
    Minimizareaăcantit iiădeădeşeuri 
 
    ART. 9 
    Separareaă peă categoriiă aă deşeuriloră rezultateă dină activit ileă medicaleă şi,ă implicit,ă
reducereaă cantit iiă deă deşeuriă reprezint ă ună principiuă deă baz ă pentruă introducereaă
metodelorăşiătehnologiilorădeătratareăaădeşeurilorămedicale. 
    ART. 10 
    Avantajeleăminimiz riiă cantit iiă deădeşeuriă suntă reprezentateădeăprotejareaămediuluiă
înconjur tor,ăoămaiăbun ăprotec ieăaămuncii,ăreducereaăcosturilorăprivindămanagementulă
deşeuriloră înă unitateaă sanitar ă şiă îmbun t ireaă rela ieiă deă comunicareă cuă membriiă
comunit ii. 
    ART. 11 
    Minimizareaăcantit iiădeădeşeuriăimplic ăurm toareleăetape: 
    a) reducereaălaăsurs ăaădeşeurilorăseăpoateărealizaăprin: 
    - achizi ionareaădeămaterialeăcareăgenereaz ăcantit iămiciădeădeşeuri; 
    - utilizareaă deămetodeă şiă echipamenteămoderneă ceă nuă genereaz ă substan eă chimiceă
periculoase, cum ar fi: înlocuirea metodeiăclasiceădeădezinfec ieăchimic ăcuădezinfec iaăpeă
baz ădeăaburăsauădeăultrasunete,ăînlocuireaătermometrelorăcuămercurăcuăceleăelectronice,ă
utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice; 
    - gestionareaăcorect ăaădepozitelorădeămaterialeăşiăreactivi; 
    b)ă separareaă laă surs ă prină asigurareaă c ă deşeurileă suntă colectateă înă ambalajeleă
corespunz toareăfiec reiăcategorii; 
    c)ătratareaădeşeurilorăprinăutilizareaămetodeiădeădecontaminareătermic ălaătemperaturiă
sc zute; 
    d) eliminarea final ă înă condi iiă corespunz toare;ă dup ă reducereaă peă câtă posibilă aă
cantit iiă deă deşeuri,ă deşeurileă tratateă seă elimin ă prinămetodeă cuă impactăminimăasupraă
mediului. 
 
    CAPITOLUL V 
    Colectareaădeşeurilorămedicaleălaăloculădeăproducere 
 
    ART. 12 
    (1)ă Colectareaă separat ă aă deşeuriloră esteă primaă etap ă înă gestionareaă deşeuriloră
rezultateădinăactivit iămedicale. 
    (2)ă Produc toriiă deă deşeuriă medicaleă auă obliga iaă colect riiă separateă aă deşeuriloră
rezultateădinăactivit ileămedicale,ă înă func ieăde tipulă şiănaturaădeşeului,ă cuăscopulădeăaă
facilitaătratarea/eliminareaăspecific ăfiec ruiădeşeu. 
    (3)ă Produc toriiă deă deşeuriă medicaleă auă obliga iaă s ă nuă amesteceă diferiteă tipuriă deă
deşeuriăpericuloaseăşiăniciădeşeuriăpericuloaseăcuădeşeuriănepericuloase.ăÎnăsitua iaăînăcareă
nuă seă realizeaz ă separareaă deşeurilor,ă întreagaă cantitateă deă deşeuriă înă careă auă fostă
amestecateădeşeuriăpericuloaseăseătrateaz ăcaădeşeuriăpericuloase. 
 
    CAPITOLUL VI 
    Ambalareaădeşeurilorămedicale 
 
    ART. 13 



    Recipientul înă careă seă faceă colectareaă şiă careă vineă înă contactă directă cuă deşeurileă
periculoaseărezultateădinăactivit iămedicaleăesteădeăunic ăfolosin ăşiăseăelimin ăodat ăcuă
con inutul. 
    ART. 14 
    Codurileădeăculoriăaleărecipientelorăînăcareăseăcolecteaz ădeşeurile medicale sunt: 
    a) galben - pentruădeşeurileămedicaleăpericuloase,ăastfelăcumăsuntădefiniteălaăart. 7 şiă
clasificate la art. 8; 
    b) negru - pentruădeşeurileănepericuloase,ăastfelăcumăsuntădefiniteălaăart. 7. 
    ART. 15 
    Pentruădeşeurileăinfec ioaseăseăfoloseşteăpictogramaă"Pericolăbiologic".ăPentruădeşeurileă
periculoase clasificate la art. 7 prin codurile 18 01 06* - chimicale constând din sau 
con inândă substan eă periculoaseă seă folosescă pictogrameleă aferenteă propriet iloră
periculoase ale acestora, conform anexei nr. 4 laă Legeaă nr.ă 211/2011,ă cuămodific rileă
ulterioare, respectiv: "Inflamabil", "Coroziv", "Toxic" etc. 
    ART. 16 
    (1)ăPentruădeşeurileăinfec ioaseăcareănuăsuntăobiecteăascu iteăidentificateăprinăcodulă18ă
01 03*, conform art. 8,ăseăfolosescăcutiiădinăcartonăprev zuteăînăinteriorăcuăsaciăgalbeniă
dinăpolietilen ăsauăsaciădinăpolietilen ăgalbeniăoriămarca iăcuăgalben.ăAtâtăcutiileăprev zuteă
înăinteriorăcuăsaciădinăpolietilen ,ăcâtăşiăsaciiăsuntămarca iăşiăeticheta iăînălimbaăromân  cu 
urm toareleăinforma ii:ătipulădeşeuluiăcolectat,ăpictogramaă"Pericolăbiologic",ăcapacitateaă
recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de 
umplere,ădataăînceperiiăutiliz riiărecipientuluiăpeăsec ie,ăunitateaăsanitar ăşiăsec iaăcareăauă
folosită recipientul,ă persoanaă responsabil ă cuă manipulareaă lor,ă dataă umpleriiă definitive,ă
marcajăconformăstandardelorăNa iunilorăUniteă(UN),ăînăconformitateăcuăAcordulăeuropeană
referitoră laă transportulă rutieră interna ională ală m rfuriloră periculoase (ADR). Cutiile din 
cartonă prev zuteă cuă saciă deă plastică înă interioră trebuieă stocateă temporară peă suprafe eă
uscate. 
    (2)ăSaciiătrebuieăs ăaib ăoărezisten ămecanic ămare,ăs ăseăpoat ăînchideăuşorăşiăsigur,ă
utilizândăsigiliiădeăunic ă folosin .ă Termosuturileă trebuieăs ă fieăcontinue,ă rezistenteăşiăs ă
nuăpermit ăscurgeriădeălichid. 
    (3)ăLaăalegereaădimensiuniiăsaculuiăseă ineăseamaădeăcantitateaădeădeşeuriăproduseăînă
intervalulă dintreă dou ă îndep rt riă succesiveă aleă deşeurilor.ă Atunciă cândă nuă este pus în 
cutieă deă cartonă careă s ă asigureă rezisten ă mecanic ,ă saculă seă introduceă înă pubeleă
prev zuteă cuă capacă şiă pedal ă sauă înăportsac,ă fiindăobligatoriuă caă şiă acestaădinăurm ăs ă
aib ăcapac.ăÎn l imeaăsaculuiătrebuieăs ădep şeasc ăîn l imeaăpubelei,ăastfel încât sacul 
s ă seă r sfrâng ăpesteămargineaă superioar ă aă acesteia,ă iară surplusulă trebuieă s ăpermit ă
închiderea sacului în vederea transportului sigur. Gradul de umplere a sacului nu va 
dep şiă treiă p trimiă dină volumulă s u.ă Pubeleleă cuă pedal ă şiă capacă trebuieă s ă fieă
inscrip ionateăcuăpictogramaă"Pericolăbiologic". 
    (4)ăGrosimeaăpolietileneiădinăcareăesteăconfec ionatăsaculăesteăcuprins ă întreă50ă - 70 
micro. 
    (5)ăCutiileădinăcartonăprev zuteăînăinteriorăcuăsaciăgalbeniădinăpolietilen ăsauăsaciiădină
polietilen ăgalbeniă(sauămarca iăcuăgalben)ătrebuieăs ăfieăsupuseăprocedurilorădeătestareă
specific ă aă rezisten eiă materialuluiă laă ac iuniămecanice,ă înă conformitateă cuă standardeleă
europeneăspecificeăpentruăastfelădeărecipiente.ăTesteleădeăîncercareătrebuieăs ăfie realizate 
deăc treălaboratoareăacreditate. 
    ART. 17 
    (1)ă Atâtă deşeurileă în ep toare-t ietoareă identificateă prină codulă 18ă 01ă 01,ă câtă şiă prină
codul 18 01 03* conform art. 8 seă colecteaz ă separată înă acelaşiă recipientă dinămaterială
plastic rigid rezistentălaăac iuniămecanice. 
    (2)ă Recipientulă trebuieă prev zută laă parteaă superioar ă cuă ună capacă specială careă s ă
permit ă introducereaă deşeuriloră şiă s ă împiediceă scoatereaă acestoraă dup ă umplereă aă
recipientului,ă fiindăprev zută înăacestă scopă cuăună sistemădeă închidereă definitiv .ăCapacul 
recipientuluiă areă orificiiă pentruă detaşareaă aceloră deă sering ă şiă aă lameloră deă bisturiu.ă
Recipienteleă trebuieă prev zuteă cuă unămâneră rezistentă pentruă aă fiă uşoră transportabileă laă
loculădeăstocareătemporar ăşi,ăulterior,ă laă loculădeăeliminareăfinal .ăRecipientele utilizate 



pentruădeşeurileăîn ep toare-t ietoareăinfec ioaseăauăculoareaăgalben ăşiăsuntămarcateăcuă
pictograma "Pericol biologic". 
    ART. 18 
    Recipientulă destinată colect riiă deşeuriloră în ep toare-t ietoareă trebuieă s ă aib ă
urm toareleăcaracteristici: 
    a)ă s ă fieă impermeabil,ă s ă prezinteă etanşeitate,ă ună sistemă deă închidereă temporar ă şiă
definitiv .ă Prină sistemulă deă închidereă temporar ă seă asigur ă oă m sur ă deă preven ieă
suplimentar ,ă iară prină sistemulă deă închidereă definitiv ă seă împiedic ă posibilitatea de 
contaminareă aă personaluluiă careă manipuleaz ă deşeurileă în ep toare-t ietoareă şiă aă
mediului,ăprecumăşiăposibilitateaădeărefolosireăaăacestoraădeăc treăpersoaneădinăexteriorulă
unit iiăsanitare; 
    b)ăs ăfieămarcatăşiăetichetatăînălimbaăromân ăcuăurm toareleăinforma ii:ătipulădeşeuluiă
colectat, pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului (l sau kg), modul de 
utilizare,ă liniaă deă marcareă aă niveluluiă maximă deă umplere,ă dataă începeriiă utiliz riiă
recipientuluiă peă sec ie,ă unitateaă sanitar ă şiă sec ia care au folosit recipientul, persoana 
responsabil ă cuămanipulareaă lui,ă dataă umpleriiă definitive,ămarcajă conformă standardeloră
UN, în conformitate cu ADR; 
    c)ă s ă fieă supusă proceduriloră deă testareă specific ă aă rezisten eiămaterialuluiă laă ac iuniă
mecanice,ă testeleă deă încercareă urmândă aă fiă realizateă deă c treă laboratoareleă acreditateă
pentruă astfelă deă test ri,ă careă s ă atesteă conformareaă laă condi iileă tehniceă prev zuteă deă
Standardă SRă 13481/2003:ă "Recipienteă deă colectareă aă deşeuriloră în ep toare-t ietoareă
rezultateădinăactivit iămedicale.ăSpecifica iiăşiăîncerc ri"ăsauăcuăalteăstandardeăeuropene; 
    d)ă s ă prezinteă siguran ă şiă stabilitateă peă masaă deă tratamentă sauă acoloă undeă esteă
amplasat,ă astfelă încâtă s ă seă eviteă r sturnareaă accidental ă aă acestuiaă şiă împr ştierea 
con inutului. 
    ART. 19 
    Înăsitua iaăînăcareănumaiăaceleădeăsering ăsuntăcolectateăînărecipienteleădescriseălaăart. 
17 şiă 18,ă deşeurileă infec ioaseă constândă dină seringiă seă potă colectaă împreun ă cuă alteă
deşeuriăinfec ioaseăînăfunc ieădeădestina iaăacestora, conform prevederilor art. 16. 
    ART. 20 
    Pentruădeşeurileăinfec ioaseădeălaboratorăseăfolosescăcutiiădinăcartonărigidăprev zuteăînă
interioră cuă sacă galbenă deă polietilen ,ă marcateă cuă galben,ă etichetateă cuă urm toareleă
informa ii:ătipulădeşeuluiăcolectat, pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului 
(l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data 
începeriiă utiliz riiă recipientuluiă peă sec ie,ă unitateaă sanitar ă şiă sec iaă careă auă folosită
recipientul, persoanaă responsabil ă cuă manipulareaă lui,ă dataă umpleriiă definitive,ă marcajă
conform standardelor UN, în conformitate cu ADR. 
    ART. 21 
    (1)ă Ală doileaă recipientă înă careă seă depună sacii,ă cutiileă şiă recipienteleă pentruă deşeurileă
periculoase este reprezentat deăcontainereămobileăcuăpere iărigizi,ăaflateăînăspa iulăcentrală
pentruăstocareaătemporar ăaădeşeurilorădinăincintaăunit iiăsanitare. 
    (2)ă Containereleă mobileă pentruă deşeuriă infec ioase,ă anatomo-patologiceă şiă p r iă
anatomiceăşiăîn ep toare-t ietoareăau marcajăgalben,ăsuntăetichetateă"Deşeuriămedicale"ă
şiăpoart ăpictogramaă"Pericolăbiologic".ăContainereleă trebuieăconfec ionateădinămaterialeă
rezistenteă laă ac iunileă mecanice,ă uşoră lavabileă şiă rezistenteă laă ac iuneaă solu iiloră
dezinfectante. 
    (3) Containerulă trebuieă s ă fieă etanşă şiă prev zută cuă ună sistemă deă prindereă adaptată
sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de 
golireăînăinstala iaădeăprocesareăaădeşeurilor. 
    (4) Dimensiunea containerelor se alege astfel încâtă s ă seă asigureă preluareaă întregiiă
cantit iă deă deşeuriă produseă înă intervalulă dintreă dou ă îndep rt riă succesive.ă Esteă strictă
interzis ădepunereaădeşeurilorăpericuloaseăneambalateă(vrac). 
    ART. 22 
    (1)ăDeşeurileăanatomo-patologice încadrate la codul 18 01 02 (18 01 03*) destinate 
inciner riiăsuntăcolectateăînămodăobligatoriuăînăcutiiădinăcartonărigid,ăprev zuteăînăinterioră
cuă sacă dină polietilen ă careă trebuieă s ă prezinteă siguran ă laă închidereă sauă înă cutiiă
confec ionateă dină materială plastică rigidă cuă capacă ceă prezint ă etanşeitateă laă închidere,ă



avândămarcajăgalben,ăspecialădestinateăacesteiăcategoriiădeădeşeuri,ăşiăsuntăeliminateăprină
incinerare. 
    (2)ă Recipienteleă voră fiă etichetateă cuă urm toareleă informa ii:ă tipulă deşeuluiă colectat,ă
pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia 
deă marcareă aă niveluluiă maximă deă umplere,ă dataă distribuiriiă recipientuluiă peă sec ie,ă
unitateaă sanitar ă şiă sec iaă careă auă folosită recipientul,ă persoanaă responsabil ă cuă
manipularea lui, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor UN, în 
conformitate cu ADR. 
    ART. 23 
    Laă solicitareaă beneficiarului,ă p r ileă anatomiceă potă fiă înhumateă sauă incinerateă înă
condi iileă legii,ă peă bazaă uneiă declara iiă peă propriaă r spundereă aă acestuia, ce se depune 
atâtă laă unitateaă sanitar ă respectiv ,ă câtă şiă laă direc iaă deă s n tateă public ă jude ean .ă
Direc iaă deă s n tateă public ă jude ean ă elibereaz ă ună certificată înă acestă sens.ă P r ileă
anatomiceăsuntăambalateăşiărefrigerate,ădup ăcareăseăvorădepuneăînăcutiiăspeciale,ăetanşeă
şiărezistente. 
    ART. 24 
    (1)ăDeşeurileăpericuloaseăchimiceărezultateădinăunit ileăsanitareăidentificateăprinăcodulă
18ă 01ă 06*ă seă colecteaz ă înă recipienteă speciale,ă cuă marcajă adecvată pericoluluiă
("Inflamabil", "Coroziv", "Toxic"ă etc.)ă şiă seă trateaz ă conformăprevederiloră legaleăprivindă
deşeurileăpericuloase. 
    (2)ăDeşeurileăchimiceăsuntăcolectateăşiăambalateăînărecipienteăcuăoăcapacitateăcareăs ă
nuă dep şeasc ă 5ă lă pentruă substan eă lichideă şiă 5ă kgă pentruă substan eă solide.ă Aceste 
recipiente pot fi introduse într-ună ambalajă exterioră care,ă dup ă umplere,ă nuă trebuieă s ă
dep şeasc ăgreutateaădeă30ădeăkg. 
    (3)ăDeşeurileăpericuloaseăchimiceărezultateădinăunit iăsanitareăseăcolecteaz ăseparatăşiă
seă elimin ă prină incinerareă (dup ă ce,ă în prealabil,ă aă fostă testat ă reactivitateaă termic ă aă
acestoră deşeuri),ă tratareă chimic ă sauă suntă returnateă laă furnizor,ă cuă acordulă expresă ală
acestuia. 
    (4)ă Recipienteleă înă careă seă colecteaz ă deşeurileă chimiceă trebuieă s ă fieă proiectateă şiă
realizateă înă aşaă felă încâtă s ă împiediceă oriceă pierdereă deă con inut,ă cuă respectareaă
urm toarelorăcondi ii: 
    a)ă materialeleă dină careă suntă executateă recipienteleă şiă sistemeleă deă închidereă aleă
acestoraănuătrebuieăs ăfieăatacateădeăc treăcon inutăşiăniciăs ăformezeăcuăacestaăcompuşiă
periculoşi; 
    b)ătoateăp r ileărecipientelorăşiăaleăsistemelorădeăînchidereăaleăacestoraătrebuieăs ăfieă
solideă şiă rezistente,ă astfelă încâtă s ă exclud ă oriceă defec iuneă şiă s ă r spund ă înă deplin ă
siguran ălaăpresiunileăşiăeforturileănormaleădeămanipulare; 
    c) recipienteleă prev zuteă cuă sistemă deă închidereă trebuieă s ă fieă proiectateă înă aşaă felă
încâtăambalajulăs ăpoat ăfiădeschisăşiăînchisăînămodărepetat,ăf r ăpierdereădeăcon inut. 
    (5)ă Deşeurileă chimiceă periculoaseă aflateă înă stareă lichid ă seă colecteaz ă înă recipiente 
speciale,ăimpermeabile,ăiarăevacuareaălorăseărealizeaz ădeăc treăoăfirm ăautorizat . 
    (6)ăDeşeurileă chimice,ădac ă seăafl ă înă ambalajulă loră originală (sticl ,ă folieă etc.),ă potă fiă
împachetate în recipiente care nu corespund standardelor UN, în conformitate cu ADR 
(ADRă3.4ăşiădispozi iaăspecial ă601ădeălaă3.3).ăÎnăcazulăînăcareăacesteădeşeuriănuăseămaiă
afl ă înă ambalajulă original,ă eleă seă stocheaz ă şiă ambaleaz ă înă recipienteă careă corespundă
standardelor UN, în conformitate cu prevederile ADR. 
    ART. 25 
    Pentruă aă evitaă acumulareaă înă unit ileă sanitareă aă unoră cantit iă mariă deă deşeuriă
farmaceutice (de exemplu: medicamente expirate), acestea se pot returna, pe baza unui 
contract,ăfarmacieiăsauădepozituluiădeăproduseăfarmaceuticeăînăvedereaăelimin riiăfinale. 
    ART. 26 
    Deşeurileă chimiceănepericuloaseă identificateăprinăcodulă18ă01ă07ă rezultateădinăunit iă
sanitareăseăcolecteaz ăseparatăînăambalajulăoriginal.ăÎnăcazulădeşeurilorădeălaăaparateleădeă
diagnoz ,ăceăcon inăsubstan eăchimiceăpericuloaseăînăconcentra iiăneglijabile,ăsuntăurmateă
instruc iunileă specificeă echipamentuluiă respectiv.ă Acesteă deşeuriă seă valorific ă sauă seă
elimin ăcaădeşeuriănepericuloase. 
    ART. 27 



    Deşeurileăstomatologiceăidentificateăprinăcodulă18ă01ă10*ăreprezentateădeăamalgamulă
dentarăseăcolecteaz ăseparată înăcontainereăsigilabileăşiăsuntăpreluateădeăfirmeăautorizateă
înăvedereaăvalorific rii. 
    ART. 28 
    (1)ăDeşeurileămedicaleăpericuloaseătrebuieăs ăfieăambalateăşiăetichetateăcuărespectareaă
tuturorăcondi iilorăprev zuteă laăart. 21 dinăHot râreaăGuvernuluiănr.ă1.175/2007ăpentruă
aprobareaăNormelorădeăefectuareăaăactivit iiădeătransportărutierădeăm rfuriăpericuloaseăînă
România,ă înă sensulă c ă trebuieă s ă fieă ambalateă înă ambalajeă sauă cisterneă potrivită
prevederilorăp r iiă aă4-aă şiă cap. 5.1 din anexa A laăADRăşiă s ă fieămarcateă şiă etichetateă
potrivităprevederilorăADR,ăcon inuteăînăcap. 5.2 din anexa A. 
    (2)ăEsteă interzis ăutilizareaădeăc treăunit ileăsanitareăaăaltorătipuriădeăambalajeăcareă
nuă prezint ă documenteă deă certificareă şiă testare,ă inclusivă pentruă compozi iaă chimic ă aă
materialului din care este realizat ambalajul, marcajul care corespunde standardelor UN, 
precumăşiăacordulăproduc torului/furnizoruluiădeăambalaje. 
    (3)ăEsteăpermis ăutilizareaădoarăaăambalajelorăconfec ionateădin materiale care permit 
incinerareaăcuăriscuriăminimeăpentruămediuăşiăs n tate. 
    ART. 29 
    Deşeurileă rezultateă înă urmaă administr riiă tratamenteloră cuă citotoxiceă şiă citostaticeă
reprezentateădeăcorpuriădeăsering ăcuăsauăf r ăacăfolosite,ăsticleăşiăsisteme de perfuzie, 
materialeămoiă contaminate,ă echipamentă individuală deă protec ieă contaminată etc.ă trebuieă
colectateă separat,ă ambalateă înă containereă deă unic ă folosin ă sigure,ă cuă capac,ă careă seă
elimin ă separat.ă Recipienteleă trebuieă marcateă şiă etichetateă cuă aceleaşiă informa iiă
specificateămaiă sus,ăpentruăalteă tipuriă deădeşeuri.ăAcestă tipădeădeşeuă seăelimin ănumaiă
prin incinerare, cu respectarea prevederilor Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 128/2002, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    ART. 30 
    Deşeurileă nepericuloaseă seă colecteaz ă înă saciă dină polietilen ă deă culoareă neagr ,ă
inscrip iona iă "Deşeuriănepericuloase".ă Înă lipsaăacestoraăseăpotă folosiăsaciădinăpolietilen ă
transparen iăşiăincolori. 
 
    CAPITOLUL VII 
    Stocareaătemporar ăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
 
    ART. 31 
    (1)ă Stocareaă temporar ,ă înă sensulă dispozi iiloră art. 7,ă trebuieă realizat ă înă func ieă deă
categoriileădeădeşeuriăcolectateălaăloculădeăproducere. 
    (2)ă Esteă interzisă accesulă persoaneloră neautorizateă înă spa iiă destinateă stoc riiă
temporare. 
    (3)ă Esteă interzis ă cuă des vârşireă abandonarea,ă desc rcareaă sauă eliminareaă
necontrolat ăaădeşeurilorămedicale. 
    ART. 32 
    (1)ă Înă fiecareă unitateă sanitar ă trebuieă s ă existeă ună spa iuă centrală pentruă stocareaă
temporar ăaădeşeurilorămedicale. 
    (2)ă Înă cazulă construc iiloră noi,ă amenajareaă spa iuluiă pentruă stocareaă temporar ă aă
deşeurilorămedicaleătrebuieăprev zut ăprinăproiectulăunit ii. 
    (3)ăUnit ileăcareănuăauăfostăprev zuteăprinăproiectăcuăspa iiăpentruăstocareătemporar ă
aădeşeurilorătrebuieăs ăconstruiasc ăşiăs ăamenajezeăacesteăspa iiăînătermenădeă6ăluniădeă
la adoptarea prezentelor norme tehnice. 
    (4)ăSpa iulăcentralădeăstocareăaădeşeurilorătrebuieăs ăaib ădou ăcompartimente: 
    a)ăunăcompartimentăpentruădeşeurileăpericuloase,ăprev zutăcuădispozitivădeă închidereă
careăs ăpermit ănumaiăaccesulăpersoanelorăautorizate; 
    b)ă ună compartimentă pentruă deşeurileă nepericuloase, amenajat conform Normelor de 
igien ă şiă recomand riloră privindă mediulă deă via ă ală popula iei,ă aprobateă prină Ordinulă
ministruluiăs n t iiănr.ă536/1997,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    ART. 33 



    (1)ă Spa iulă centrală destinată stoc riiă temporareă aă deşeuriloră periculoaseă trebuieă s ă
permit ă stocareaă temporar ă aă cantit iiă deă deşeuriă periculoaseă acumulateă înă intervalulă
dintreădou ăîndep rt riăsuccesiveăaleăacestora. 
    (2)ă Spa iulă deă stocareă temporar ă aă deşeuriloră periculoaseă esteă oă zon ă cu poten ială
septică şiă trebuieă separată func ională deă restulă construc ieiă şiă asigurată prină sistemeă deă
închidere.ăÎnc pereaăînăcareăsuntăstocateătemporarădeşeuriăpericuloaseătrebuieăprev zut ă
cuăsifonădeăpardoseal ăpentruăevacuareaăînăre eauaădeăcanalizareăaăapelor uzate rezultate 
înăurmaăcur riiăşiădezinfec iei.ăÎnăcazulăînăcareăloca iaărespectiv ănuădispuneădeăsifonădeă
pardoseal ă dină construc ie,ă suprafa aă trebuieă s ă fieă uşoră lavabil ,ă impermeabil ă şiă
continu ,ăs ănuăexisteăunăsurplusămareădeăap ăuzat ,ăastfelăîncâtădezinfec iaăşiăcur areaă
s ăseă realizezeăcuămaterialeădeăcur enieădeăunic ă folosin ăconsiderateă laă finalădeşeuriă
medicaleăinfec ioase. 
    (3)ă Spa iulă deă stocareă temporar ă aă deşeuriloră periculoaseă trebuieă prev zută cuă
ventila ieăcorespunz toareăpentruăasigurareaă temperaturilorăsc zuteăcareăs ănuăpermit ă
descompunereaămaterialuluiăorganicădinăcompozi iaădeşeurilorăpericuloase. 
    (4)ă Trebuieă asigurateă dezinsec iaă şiă deratizareaă spa iuluiă deă stocareă temporar ă înă
scopulăpreveniriiăapari ieiăvectorilorădeăpropagareăaăinfec iiloră(insecte,ăroz toare). 
    ART. 34 
    (1)ăDurataă stoc riiă temporareă aă deşeurilorămedicaleă infec ioaseă înă incinteleă unit iloră
medicaleănuăpoateăs ădep şeasc ăunăintervalădeă48ădeăore,ăcuăexcep iaăsitua ieiăînăcareă
deşeurileă sunt depozitate într-ună amplasamentă prev zută cuă sistemă deă r cireă careă s ă
asigureă constantă oă temperatur ă maiă mic ă deă 4ă °C,ă situa ieă înă careă durataă depozit riiă
poateă fiă deă maximumă 7ă zile.ă Amplasamentulă trebuieă s ă aib ă ună sistemă automată deă
monitorizareăşiăînregistrare a temperaturilor, ce va fi verificat periodic. 
    (2)ă Deşeurileă infec ioaseă încadrateă laă categoriaă 18ă 01ă 03*ă generateă deă cabineteă
medicaleătrebuieăstocateătemporarăpeăoăperioad ădeămaximumă7ăzile,ăcuăasigurareaăunoră
condi iiăfrigorificeăcorespunz toare,ăadic ăs ăseăasigureăconstantăoătemperatur ămaiămic ă
de 4 °C. 
    (3)ă Condi iileă deă stocareă temporar ă aă deşeuriloră rezultateă dină activit ileă medicaleă
trebuieăs ărespecteănormeleădeăigien ăînăvigoare. 
    (4)ăDurataăpentruătransportulăşiăeliminareaăfinal ăaădeşeurilorămedicaleăinfec ioaseănuă
trebuieăs ădep şeasc ă24ădeăore. 
    ART. 35 
    Seă interziceă func ionareaă sta iiloră deă transferă şiă aă spa iiloră deă stocareă temporar ă aă
deşeuriloră medicaleă peă amplasamenteă situateă înă afaraă unit iloră sanitareă sauă care nu 
apar ină operatoriloră economiciă careă realizeaz ă opera iiă deă tratareă sauă eliminareă aă
deşeurilorămedicale. 
 
    CAPITOLUL VIII 
    Transportulădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
 
    ART. 36 
    Transportulădeşeurilorămedicaleăpericuloaseă înă incintaăunit iiă înăcareăauăfostăproduseă
seă faceă peă ună circuită separată deă celă ală pacien iloră şiă vizitatorilor.ă Deşeurileă medicaleă
periculoaseă suntă transportateă cuă ajutorulă unoră c rucioareă specialeă sauă cuă ajutorulă
containerelor mobile. Atât autovehiculele,ă câtă şiă c rucioareleă şiă containereleă mobileă seă
cur ă şiă seă dezinfecteaz ă dup ă fiecareă utilizareă înă loculă undeă areă locă desc rcarea,ă
utilizând produse biocide autorizate, fapt demonstrat de un document scris. 
    ART. 37 
    Înă scopulă protej riiă personaluluiă şiă aă popula iei,ă transportulă deşeuriloră medicaleă
periculoaseă pân ă laă loculă deă eliminareă final ă seă realizeaz ă cuă mijloaceă deă transportă
autorizateăşiăcuărespectareaăprevederilorălegaleăînăvigoare. 
    ART. 38 
    (1)ăDeşeurileămedicaleă periculoaseă şiă nepericuloaseă seă predau,ă peă baz ă deă contract,ă
unorăoperatoriăeconomiciăautoriza iăconformălegisla ieiăspecificeăînăvigoare. 
    (2)ăTransportulădeşeurilorămedicaleăpericuloaseăseă realizeaz ăpeăbaz ădeăcontractă cuă
operatoriăeconomiciăautoriza iăpentruăpentruădesf şurareaăacesteiăactivit i. 



    (3)ă Produc toriiă deă deşeuriă periculoaseă auă obliga iaă s ă elaboreze,ă înă condi iileă legii,ă
planuriă deă interven ieă pentruă situa iiă deosebiteă şiă s ă asigureă condi iileă deă aplicareă a 
acestora. 
    ART. 39 
    Înăsitua iaăînăcareăoăunitateăsanitar ăesteăformat ădinămaiămulteăcl diriăsituateăînăloca iiă
diferite,ă transportulă deşeuriloră medicaleă periculoaseă seă realizeaz ă prină intermediulă
operatorului economic contractat de unitatea sanitar ărespectiv . 
    ART. 40 
    (1)ăTransportulădeşeurilorămedicaleăpericuloaseăînăafaraăunit iiăsanitareăînăcareăauăfostă
produseăseăfaceăprinăintermediulăunuiăoperatorăeconomicăautorizatăpotrivitălegiiăşiăcareăseă
conformeaz ăprevederilor: 
    a) Legii nr. 211/201,ăcuămodific rileăulterioare; 
    b) Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 1.061/2008 privindă transportulă deşeuriloră periculoaseă şiă
nepericuloase pe teritoriul României; 
    c) Hot râriiăGuvernuluiănr.ă1.175/2007; 
    d) Ordinului ministruluiătransporturilorăşi infrastructurii nr. 396/2009 privind înlocuirea 
anexei laă Ordinulăministruluiă transporturilor,ă construc iiloră şiă turismuluiă nr.ă 2.134/2005ă
privindăaprobareaăReglement rilorăprivindăomologarea,ăagreareaăşiăefectuareaă inspec ieiă
tehnice periodice a vehiculeloră destinateă transportuluiă anumitoră m rfuriă periculoaseă - 
RNTR 3; 
    e) Ordinului ministruluiă s n t iiă nr.ă 613/2009ă privindă aprobareaă Metodologieiă deă
evaluareăaăautovehiculelorăutilizateăpentruătransportulădeşeurilorăpericuloaseărezultateădină
activitateaămedical ,ăcuăcareăunitateaăsanitar ăîncheieăunăcontractădeăprest riădeăserviciiă
sau prin mijloace de transport proprii autorizate potrivit legii; 
    f) Ordinul ministruluiămediuluiăşiădezvolt riiădurabileănr.ă1.798/2007ăpentruăaprobareaă
Procedurii de emitereăaăautoriza ieiădeămediu,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    g) altor prevederi legale în domeniu. 
    (2)ăUnitateaăsanitar ,ăînăcalitateădeăgeneratorăşiăexpeditorădeădeşeuri,ăareăobliga iaăs ă
seăasigureăc ,ăpeătoat ădurataăgestion riiădeşeurilor,ădeălaămanipulareaăînăincintaăunit ii,ă
înc rcareaăcontainerelorăînăautovehicululădestinatătransportului,ăpân ălaăeliminareaăfinal ,ă
suntărespectateătoateăm surileăimpuseădeălegeăşiădeăprevederileăcontractelorăîncheiateăcuă
operatorii economici autoriza i. 
 
    CAPITOLUL IX 
    Tratareaăşiăeliminareaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
 
    ART. 41 
    Unitateaăsanitar ,ăînăcalitateădeăde in torădeădeşeuriărezultateădinăactivit ileămedicale,ă
areăobliga ia: 
    a)ăs ănuăamesteceădiferiteleăcategoriiădeădeşeuriăpericuloaseăsauădeşeuriăpericuloaseă
cuădeşeuriănepericuloaseăşiăs ăsepareădeşeurileăînăvedereaăelimin riiăacestora; 
    b)ă s ă tratezeă deşeurileă rezultateă dină activit ileă medicaleă prină mijloaceă propriiă înă
instala iiădeădecontaminareătermic ălaătemperaturiăsc zuteăsauăs ăfieăpredate,ăpeăbaz ădeă
contractă deă prest riă deă servicii,ă unoră operatoriă economiciă autoriza iă pentruă tratareaă
deşeurilorărezultateădinăactivitateaămedical ,ădup ăcaz; 
    c)ăs ătransporteăşiăs ăelimineădeşeurileărezultateădinăactivit ileămedicaleăprinăpredare,ă
peăbaz ădeăcontractădeăprest riădeăservicii,ănumaiăoperatorilorăeconomiciăautoriza iăpentruă
transportulăşiăeliminareaădeşeurilorămedicale; 
    d)ăs ădesemnezeăoăpersoan ,ădinărândulăangaja ilorăproprii,ăcareăs ăurm reasc ăşiăs ă
asigureă îndeplinireaă obliga iiloră prev zuteă deă legeă înă sarcinaă de in torilor/produc toriloră
deădeşeuri;ăaceast ăpersoan ăpoateăfiăcoordonatorulăactivit iiădeăprotec ieăaăs n t iiăînă
rela ieăcuămediul; 
    e)ăs ăpermit ăaccesulăautorit ilorădeă inspec ieăşiă controlă laămetodele,ă tehnologiileă şiă
instala iileă pentruă tratareaă şiă eliminareaă deşeurilorămedicale,ă precumă şiă laă documenteleă
careăseărefer ălaădeşeuri. 
    ART. 42 



    Înă cazulă înă careă unitateaă sanitar ă de ineă şiă opereaz ă oă instala ieă proprieă pentruă
decontaminareaă laă temperaturiă sc zuteă aă deşeuriloră rezultateă dină activit ileă medicale,ă
aceast ăactivitateătrebuieăs ăfieăcuprins ăînăautoriza iaădeămediu,ăiarăînainteăde punerea 
înăoperareăaăacestorăinstala iiăseăvaăsolicitaăşiăob ineăacordulădeămediu,ăconformălegisla ieiă
în vigoare. 
    ART. 43 
    (1)ăProceseleăşiămetodeleăfolositeăpentruătratareaăşiăeliminareaădeşeurilorărezultateădină
activit ileă medicaleă nuă trebuieă s ă pun ă înă pericolă s n tateaă popula ieiă şiă aă mediului,ă
respectândăînămodădeosebităurm toareleăcerin e: 
    a)ăs ănuăprezinteăriscuriăpentruăap ,ăaer,ăsol,ăfaun ăsauăvegeta ie; 
    b)ăs ănuăprezinteăimpactăasupraăs n t iiăpopula ieiădinăzoneleăreziden ialeăînvecinate; 
    c)ăs ănuăproduc ăpoluareăfonic ăşiămirosănepl cut; 
    d)ăs ănuăafectezeăpeisajeleăsauăzoneleăprotejate/zoneleădeăinteresăspecial. 
    (2)ăAtâtădeşeurileămedicaleăpericuloase,ă câtă şiădeşeurileămedicaleănepericuloaseăsuntă
gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
    ART. 44 
    Metodeleădeă eliminareăaădeşeurilorămedicaleă trebuieă s ăasigureădistrugereaă rapid ă şiă
complet ăaăfactorilorăcuăpoten ialănocivăpentruămediuăşiăpentruăs n tateaăpopula iei. 
    ART. 45 
    (1) Metodeleă folositeă pentruă eliminareaă deşeuriloră medicaleă rezultateă dină activit iă
medicale sunt: 
    a)ădecontaminareaătermic ălaătemperaturiăsc zute,ăurmat ădeăm run ire,ădeformare; 
    b)ă incinerarea,ă numaiă pentruă tipurileă deă deşeuriămedicaleă pentruă careă esteă interzis ă
tratareaă prină decontaminareă termic ă laă temperaturiă sc zuteă urmat ă deă m run ireă (deă
exemplu,ă deşeurileă medicale:ă anatomopatologice,ă chimice,ă farmaceutice,ă citotoxiceă şiă
citostatice etc.), cu respectarea prevederilor legale impuse de Hot râreaăGuvernului nr. 
128/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiăaleăOrdinului ministrului mediului 
şiă gospod ririiă apeloră nr.ă 756/2004ă pentruă aprobareaă Normativuluiă tehnică privindă
incinerareaădeşeurilor; 
    c)ă depozitareaă înă depozitulă deă deşeuri,ă numaiă dup ă tratareaă prină decontaminareă
termic ă laă temperaturiă sc zuteă şiă cuă respectareaă prevederiloră Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă
349/2005 privindădepozitareaădeşeurilor,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiăaleă
Ordinului ministruluiă mediuluiă şiă gospod ririi apelor nr. 95/2005 privind stabilirea 
criteriilorădeăacceptareăşiăprocedurilorăpreliminareădeăacceptareăaădeşeurilorălaădepozitareă
şiă listaă na ional ă deă deşeuriă acceptateă înă fiecareă clas ă deă depozită deă deşeuri,ă cuă
modific rileăulterioare,ăînăbazaăunorăbuletineădeăanaliz ăcareăseăvorăefectuaăpeăînc rc turaă
ceăvaăfiătransportat ăc treădepozit; 
    d)ăînăcazulăînăcareăbuletinulădeăanaliz ăprev zutălaălit.ăc)ăpuneăînăeviden ădep şiriăaleă
înc rc riiă biologiceă conformă standardelor/prevederiloră înă vigoare,ă deşeurile respective 
trebuie incinerate. 
    (2)ăDeşeurileărezultateădinăinstala iileădeătratareăprinădecontaminareătermic ătrebuieăs ă
fieă supuseă proces riiă mecaniceă înainteă deă depozitare,ă astfelă încâtă acesteaă s ă fieă
nepericuloaseă şiă deă nerecunoscut.ă Instala iileă deă decontaminareă termic ă laă temperaturiă
sc zuteătrebuieăs ăfieăprev zuteăcuăechipamentădeătocare-m run ireăaădeşeurilor. 
    (3)ă Înă depoziteleă deă deşeuriă nepericuloaseă nuă suntă acceptateă deşeuriă medicaleă
periculoase,ăadic ădeşeuriăcareăauăunaădinăpropriet ileădefiniteă înăanexa nr. 4 la Legea 
nr.ă211/2011,ăcuămodific rileăulterioare. 
    (4)ăSeăinterziceăfunc ionareaăincineratoarelorăpropriiăînăincintaăunit ilorăsanitare. 
    (5)ăCosturileăopera iuniiădeăeliminareăseăsuport ădeăc treăunitateaăsanitar , în calitate 
deă de in toră deă deşeuri,ă aceastaă suportândă sanc iuniă privindă gestionareaă
necorespunz toareăaădeşeurilor. 
    ART. 46 
    Eliminareaăcadavrelorăanimalelorădeălaboratorăcareăsuntăutilizateăînăactivit iămedicaleă
trebuieă s ă respecteă prevederileă prezenteloră normeă tehniceă şiă seă vaă realizaă numaiă prină
incinerare.ăUnit ileăsanitareăşiăunit ileăcareădesf şoar ăcercet riăşiăexperien eăştiin ificeă
înădomeniulămedicalătrebuieăs ărespecteăprevederileăacestorănormeătehnice. 
    ART. 47 



    (1)ăDeşeurileănepericuloaseăsuntăcolectateăseparatăşiăpredateăpeăbaz ădeăcontractăunoră
operatoriă economiciă specializa iă şiă autoriza iă înă eliminareaă deşeurilor,ă conformă
prevederilor art. 41. 
    (2)ăDeşeurileăasimilabileăcelorămenajere,ăinclusivăresturileăalimentare,ăprovenite de la 
bolnaviiă dină spitalele/sec iileă deă boliă contagioase,ă facă excep ieă deă laă alin.ă (1)ă şiă suntă
tratateăcaădeşeuriăinfec ioase. 
    ART. 48 
    (1)ă Deşeurileă periculoaseă infec ioaseă rezultateă dină activit ileămedicaleă potă fiă tratateă
prin decontaminare termic ălaătemperaturiăsc zuteăînăinstala iiăproprii,ăprinăunit iăanumeă
constituiteăcareăs ădispun ădeăinstala iiădeădecontaminareătermic ălaătemperaturiăsc zuteă
şiă deă m run ire.ă Înă cazulă înă careă nuă exist ă posibilitateaă trat riiă acestoraă prină
decontaminareă termic ă laă temperaturiă sc zuteă şiă m run ireă seă poateă acceptaă pentruă
perioadeă determinateă incinerareaă înă instala iiă autorizateă cuă respectareaă prevederiloră
legale. 
    (2)ăDeşeurileămedicaleăpericuloaseăacceptateăaă fiă tratateăprinădecontaminareă termic ă
suntădeşeurileăinfec ioaseăşiădeşeurileăîn ep toare-t ietoare. 
    (3)ă Seă interziceă tratareaă prină decontaminareă termic ă laă temperaturiă sc zuteă aă
deşeuriloră anatomopatologice,ă aă deşeuriloră farmaceuticeă şiă aă deşeuriloră citotoxiceă şiă
citostatice,ăacesteaăfiindătratateădoarăprinăincinerare,ăşiăaădeşeurilorăchimiceăcareăvorăfiăoriă
neutralizate, ori incinerate. 
    (4)ăDup ăaplicareaă tratamentelorădeădecontaminareă termic ăaădeşeuriloră infec ioase,ă
deşeurileădecontaminateăpotăfiădepozitateăînădepoziteădeădeşeuriănepericuloase,ăconformă
listeiă na ionaleă deă deşeuriă acceptateă înă fiecareă clas ă deă depozit,ă aprobat ă prină Ordinul 
ministruluiă mediuluiă şiă gospod ririiă apeloră nr.ă 95/2005, cuă modific rileă ulterioare.ă Atâtă
unitateaă sanitar ă (dac ă de ineă instala ieă deă tratareă prină decontaminareă termic ă laă
temperaturiăsc zuteăaădeşeurilorămedicaleăpericuloase),ăcâtăşiăoperatorulăeconomicăcareă
realizeaz ă opera iaă deă tratareă prină decontaminareă termic ă laă temperaturiă sc zuteă aă
deşeuriloră medicaleă periculoaseă trebuieă s ă prezinteă operatoruluiă deă eliminareă final ă aă
deşeurilorăunăactăjustificativăcareăatest ă faptulăc ădeşeurileăauăfostădecontaminateăşiănuă
prezint ăpoten ialăinfec ios. 
    ART. 49 
    Deşeurileă medicaleă nepericuloaseă seă colecteaz ,ă seă trateaz ă şiă seă elimin ă înă
conformitate cu prevederile Legii nr. 211/2011,ăcuămodific rileăulterioareăşiăaleăOrdinului 
ministruluiăs n t iiănr.ă536/1997,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    ART. 50 
    Deşeurileă medicaleă periculoaseă şiă nepericuloaseă seă transport ă înă conformitateă cuă
prevederile Hot râriiăGuvernuluiănr.ă1.061/2008 şiăcuărespectareaăprevederilorăart. 40. 
 
    CAPITOLUL X 
    Eviden aăcantit ilorădeădeşeuriăgenerateădeăunit ileăsanitare 
 
    ART. 51 
    (1)ă Fiecareă unitateă careă esteă produc toră deă deşeuriă esteă obligat ă s ă in ă oă eviden ă
separat ,ăpentruăfiecareăcategorieădeădeşeuri,ăînăconformitateăcuăprevederileăprezenteloră
norme tehnice. 
    (2)ă Înă acestă scop,ă oă persoan ă desemnat ă deă coordonatorulă activit iiă deă protec ieă aă
s n t iiă înă rela ieă cuămediulă ineă eviden aă deşeuriloră peă tipuriă şiă esteă responsabil ă cuă
completareaăformularelorăprev zuteăînăanexa nr. 1 laăHot râreaăGuvernuluiănr.ă856/2002,ă
cuăcomplet rileăulterioare.ăAceast ăpersoan ăîşiădesf şoar ăactivitateaăsubăîndrumareaăşiă
controlulă coordonatoruluiă activit iiă deă protec ieă aă s n t iiă înă rela ieă cuă mediulă careă
asigur ăfurnizareaădatelorăprivitoareălaăcantit ileădeădeşeuriăcolectate,ăpeătipuri,ăconformă
metodologiei prev zuteăînăanexa nr. 2 la ordin. 
    ART. 52 
    (1) Pentru îndeplinirea prevederilor art. 51 privindă înregistrareaă şiă raportareaă
cantit iloră deă deşeuriă generateă înă fiecareă unitate,ă seă aplic ăMetodologiaă deă culegereă aă
datelorăpentruăbazaăna ional ădeădate privindădeşeurileărezultateădinăactivit iămedicale,ă
calculareaăcantit ilorălunareăşiăraportarea,ăconformăanexei nr. 2 la ordin. 



    (2)ăUnit ileăprezint ă anualăună raportăprivindăactivitateaădeăgestiuneăaădeşeurilor,ă înă
conformitateăcuămetodologiaăprev zut ăînăanexa nr. 2 la ordin, sec iuneaă5.2, partea I. 
    ART. 53 
    Formulareleă pentruă transportulă şiă eliminareaă deşeuriloră medicaleă periculoaseă careă
p r sescă unitateaă sanitar ă înă scopulă elimin riiă seă întocmescă şiă completeaz ă cuă
respectarea prevederilor Hot râriiăGuvernuluiănr.ă1.061/2008. 
 
    CAPITOLUL XI 
    Instruireaăşiăformareaăpersonalului 
 
    ART. 54 
    (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, personalul responsabil cu 
gestionareaă deşeuriloră medicaleă dină cadrulă unit iloră sanitareă trebuieă instruită subă
coordonareaădirec iilorădeăs n tateăpublic ăjude eneăşiăaăInstitutuluiăNa ionalădeăS n tateă
Public ,ăînăconformitateăcuămetodologiaăstabilit ădeăMinisterulăS n t ii. 
    (2)ă Departamentulă cuă atribu iiă înă domeniulă medicineiă mediuluiă şiă aă colectivit iloră
şi/sauă înă domeniulă epidemiologieă - s n tateă public ă dină cadrulă Institutuluiă Na ională deă
S n tateăPublic ă şiă ală centreloră regionaleădeă s n tateăpublic ,ă cuă sprijinulă direc iiloră deă
s n tateăpublic ăjude ene,ăelaboreaz ămetodologiaădeăinstruireăaăpersonaluluiămedicalăcuă
privireă laă gestionareaă deşeuriloră medicaleă laă nivelă na ional,ă careă trebuieă s ă fieă
implementat ăînăfiecareăunitateăsanitar ,ăînăfunc ieădeăspecificulăacesteia. 
    (3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice, 
propunerileă referitoareă laă modalitateaă practic ă de instruire a personalului medical cu 
privireălaăgestionareaădeşeurilorămedicaleădeăc treăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ă
suntă înaintateăMinisteruluiăS n t iiă - Direc iaădeăs n tateăpublic ăşiăcontrolă înăs n tateă
public . 
    (4) În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice, 
MinisterulăS n t ii,ăprinăDirec iaăs n tateăpublic ăşiăcontrolăînăs n tateăpublic ,ăavizeaz ă
metodologiaă deă instruireă aă personaluluiă medicală cuă privireă laă gestionareaă deşeurilor 
medicaleălaănivelăna ional. 
    (5)ă Direc iileă deă s n tateă public ă jude eneă controleaz ă activitateaă deă instruireă şiă
formareăaăpersonaluluiămedicalăcuăprivireălaăgestionareaădeşeurilorămedicaleăşiămodulădeă
aplicare a metodologiei de instruire în fiecareăunitateăsanitar . 
    ART. 55 
    (1)ăFiecareăunitateăsanitar ăesteăobligat ăs ăasigureăinstruireaăşiăformareaăprofesional ă
continu ăpentruăangaja iă cuăprivireă laăgestionareaădeşeurilorămedicale,ă înăoricareădintreă
urm toareleăsitua ii: 
    a) la angajare; 
    b) la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post; 
    c) la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor existente; 
    d) la introducerea de tehnologii noi; 
    e) la recomandarea persoanei desemnate s ă coordonezeă activitateaă deă gestionareă aă
deşeurilorărezultateădinăunitateaăsanitar ăexistent ăcareăaăconstatatănereguliăînăaplicareaă
coduluiădeăprocedur ,ăprecumăşiălaărecomandareaăinspectorilorăsanitariădeăstat; 
    f) la recomandarea coordonatorului activit iiă deă protec ieă aă s n t iiă înă rela ieă cuă
mediul; 
    g)ăperiodic,ă indiferentădac ăauăsurvenităsauănuăschimb riă înăsistemulădeăgestionareăaă
deşeurilorămedicale. 
    (2)ăPerioadaădintreădou ă cursuriă succesiveă esteă stabilit ă deăpersoanaădesemnat ădină
cadrulă direc ieiă deă s n tateăpublic ă jude eneă s ă coordonezeăactivitateaădeăgestionareăaă
deşeurilorărezultateădinăunit ileăsanitareăexistenteăînăjude ,ădarănuătrebuieăs ădep şeasc ă
12 luni. 
    ART. 56 
    Personalulăimplicatăînăsistemulădeăgestionareăaădeşeurilor medicale periculoase trebuie 
s ăcunoasc : 
    a)ătipurileădeădeşeuriăproduseăînăunitateaăsanitar ; 



    b)ăriscurileăpentruămediuăşiăs n tateaăuman ăînăfiecareăetap ăaăcicluluiădeăeliminareăaă
deşeurilorămedicale; 
    c)ăplanulădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit iămedicale,ăcuăregulamenteleă
interneă şiă codurileă deă procedur ă pentruă colectareaă separat ă peă categorii,ă stocareaă
temporar ,ă transportulă şiă eliminareaă deşeuriloră medicaleă periculoase,ă precumă şiă
procedurile/protocoalele aplicabile în caz de accidente sau incidente survenite în 
activitateaădeăgestionareăaădeşeurilor. 
 
    CAPITOLUL XII 
    Responsabilit iăînădomeniulăgestion riiădeşeurilorămedicale 
 
    ART. 57 
    Reprezentantulă legală ală unit iiă medicaleă (manager,ă director,ă administrator, medic 
titular)ăareăurm toareleăatribu ii: 
    a)ăini iaz ,ăimplementeaz ăşiăconduceăsistemulădeăgestionareăaădeşeurilorămedicale; 
    b)ăasigur ăfondurileănecesareăpentruăasigurareaăfunc ion riiăsistemuluiădeăgestionareăaă
deşeurilorămedicale,ă inclusivă sumeleă necesareă acopeririiă costuriloră prev zuteă laă art. 45 
alin. (5); 
    c)ă desemneaz ă oă persoan ,ă dină rândulă angaja iloră proprii,ă respectivă coordonatorulă
activit iiădeăprotec ieăaăs n t iiă înărela ieăcuămediul,ăcareăs ăurm reasc ăşiăs ăasigureă
îndeplinireaăobliga iilorăprev zuteădeă Legea nr. 211/2011,ă cuămodific rileăulterioare,ădeă
prezenteleănormeătehnice,ăprecumăşiădeă legisla iaăspecific ăreferitoareă laămanagementulă
deşeurilorămedicaleăînăceeaăceăpriveşteăobliga iileăde in torilor/produc torilorădeădeşeuri; 
    d)ă controleaz ă şiă r spundeă deă încheiereaă contracteloră cuă operatoriiă economiciă careă
transport ,ătrateaz ăşiăelimin ădeşeurileărezultateădinăactivit ileămedicale; 
    e)ăcontroleaz ăşiăr spundeădeăcolectarea,ătransportul,ătratareaăşiăeliminareaădeşeuriloră
rezultateădinăactivit ileămedicale; 
    f)ăpoateădelegaăatribu iileămen ionateălaălit.ăd)ăşiăe)ăc treăcoordonatorulăactivit ii,ădeă
protec ieăaăs n t iiăînărela ie cu mediul; 
    g)ăaprob ăplanulădeăgestionareăaădeşeuriloră rezultateădinăactivit iămedicaleăpeăbazaă
regulamentelorăinterne,ăaăcodurilorădeăprocedur ăaăsistemuluiădeăgestionareăaădeşeuriloră
medicaleăpericuloaseădinăunitateaăsanitar ărespectiv ,ă înăconformitate cu anexa nr. 4 la 
ordin; 
    h)ăaprob ăplanulădeăformareăprofesional ăcontinu ăaăangaja ilorădinăunitateaăsanitar ă
cuăprivireălaăgestionareaădeşeurilorămedicale. 
    ART. 58 
    Coordonatorulă activit iiă deă protec ieă aă s n t iiă înă rela ieă cuă mediulă dină unit ileă
sanitare: 
    a)ă esteă cadruă medicală certificată deă c treă Institutulă Na ională deă S n tateă Public ă - 
CentrulăNa ionalădeăMonitorizareăaăRiscurilorădinăMediulăComunitară(CNMRMC),ăoădat ălaă3ă
ani; 
    b)ăelaboreaz ă şiă supuneă spreăaprobareaă conduceriiăplanulă deăgestionareăaădeşeuriloră
rezultateă dină activit iă medicale,ă peă bazaă regulamenteloră interneă şiă aă coduriloră deă
procedur ă pentruă colectarea,ă stocarea,ă transportul,ă tratareaă şiă eliminareaă deşeuriloră
medicale periculoase; în acest scop el colaboreaz ă cuă epidemiologiă înă elaborareaă unuiă
planăcorectăşiăeficientădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale; 
    c)ă coordoneaz ă şiă r spundeă deă sistemulă deă gestionareă aă deşeuriloră înă unitateaă
sanitar ;ăînăacestăscopăelăelaboreaz ăregulamentulăinternăreferitorălaăcolectareaăseparat ă
peă categorii,ă stocareaă temporar ,ă transportareaă şiă eliminareaă deşeuriloră şiă clasific ă
deşeurileăgenerateăînăconformitateăcuăanexa nr. 2 laăHot râreaăGuvernuluiănr.ă856/2002,ă
cuăcomplet rileăulterioare; 
    d) stabileşteă codulă deă procedur ă aă sistemuluiă deă gestionareă aă deşeuriloră medicaleă
periculoase; 
    e)ă evalueaz ă cantit ileă deă deşeuriămedicaleă periculoaseă şiă nepericuloaseă produseă înă
unitateaă sanitar ;ă p streaz ă eviden aă cantit iloră pentruă fiecareă categorieă deă deşeuriă şiă
raporteaz ădateleăînăconformitateăcuăHot râreaăGuvernuluiănr.ă856/2002,ăcuăcomplet rileă
ulterioare; 



    f)ă coordoneaz ă activitateaă deă culegereă aă dateloră pentruă determinareaă cantit iloră
produseăpeătipuriădeădeşeuri,ăînăvedereaăcomplet riiăbazeiăna ionaleădeădateăşiăaăeviden eiă
gestiuniiădeşeurilorămedicale; 
    g)ăsupravegheaz ăactivitateaăpersonaluluiă implicată înăgestionareaădeşeurilorămedicaleă
periculoase; 
    h)ăseăasigur ădeăcânt rireaăcorect ăaăcantit iiădeădeşeuriămedicaleăpericuloaseăcare se 
pred ăoperatoruluiăeconomicăautorizat,ăutilizândăcântareăverificateămetrologic; 
    i)ăpropuneăşiăalegeăsolu iaădeăeliminareăfinal ăîntr-unămodăcâtămaiăeficientăaădeşeuriloră
medicaleăpericuloaseăînăcadrulăfiec reiăunit iăsanitare; 
    j)ă verific ă dac ă operatorulă economică ceă presteaz ă serviciiă deă transportă ală deşeuriloră
medicaleăesteăautorizat,ăconformăprevederilorălegale,ăpentruăefectuareaăacesteiăactivit iă
şiădac ăautovehicululăcareăpreiaădeşeurileăcorespundeăcerin elorălegale; 
    k)ă verific ă dac  destinatarulă transportuluiă deă deşeuriă esteă ună operatoră economică
autorizatăs ădesf şoareăactivit iădeăeliminareăaădeşeurilor; 
    l)ă colaboreaz ă cuă persoanaă desemnat ă s ă coordonezeă activitateaă deă gestionareă aă
deşeuriloră rezultateă dină unit ileă sanitareă în scopulă derul riiă unuiă sistemă deă gestionareă
corectăşiăeficientăaădeşeurilorăpericuloase; 
    m)ă esteă responsabilă deă îndeplinireaă tuturoră obliga iiloră prev zuteă deă legeă înă sarcinaă
de in torului/produc toruluiă deă deşeuri,ă inclusivă aă celoră privitoareă laă încheierea de 
contracteă cuă operatoriă economiciă autoriza iă pentruă transportul,ă tratareaă şiă eliminareaă
deşeurilorămedicale. 
    ART. 59 
    Consilierulăpeăproblemeădeăsiguran ădinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii: 
    a)ămonitorizeaz ăactivitateaădeătratareăşiătransportăalădeşeurilorămedicaleăpericuloaseă
efectuat ă deă unitateaă sanitar ă înă vedereaă conform riiă cuă prevederileă legaleă ceă
reglementeaz ătratareaăşiătransportulăm rfurilorăpericuloase; 
    b)ăconsiliaz ăreprezentantulălegalăalăunit iiăsanitare înăprivin aătransportuluiăm rfuriloră
periculoase; 
    c)ă efectueaz ă demersurileă necesareă caă unitateaă sanitar ă s ă seă asigureă c ă
incidentele/accidenteleă înă careă suntă implicateă deşeuriă medicaleă periculoaseă suntă
investigateăcorectăşiăsuntăraportateăcorespunz tor; 
    d)ăelaboreaz ăraportulăanualăprivindăactivit ileăcuăm rfuriăpericuloase;ăacesteărapoarteă
anualeăsuntăp strateă5ăaniăşiăsuntăpuseălaădispozi iaăautorit ilorăna ionaleăcompetenteălaă
solicitarea acestora; 
    e)ă monitorizeaz ă aplicareaă practiciloră şiă proceduriloră instituiteă deă unitateaă sanitar ă
referitoareălaătransportulădeşeurilorămedicaleăpericuloase. 
    ART. 60 
    Mediculădelegatăcuăresponsabilit iăînăprevenireaăşiăcombatereaăinfec iilorănozocomialeă
dinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii: 
    a)ăparticip ălaăstabilireaăcoduluiădeăprocedur ăaăsistemuluiădeăgestionareăaădeşeuriloră
medicale periculoase; 
    b)ă particip ă laă bunaă func ionareă aă sistemuluiă deă gestionareă aă deşeuriloră medicaleă
periculoase; 
    c)ă supravegheaz ăactivitateaăpersonaluluiă implicată înăgestionareaădeşeurilorămedicaleă
periculoase; 
    d)ăr spundeădeăeducareaăşiăformareaăcontinu ăaăpersonalului cu privire la gestionarea 
deşeurilorămedicaleăpericuloase; 
    e)ăelaboreaz ăşiăaplic ăplanulădeăeducareăşiăformareăcontinu ăcuăprivireălaăgestionareaă
deşeurilorămedicaleăpericuloase. 
    ART. 61 
    Şefulăserviciuluiăadministrativădinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii: 
    a)ăasigur ăşiăr spundeădeăaprovizionareaăunit iiăcuămaterialeleănecesareăsistemuluiădeă
gestionareăaădeşeurilorămedicaleăpericuloase; 
    b)ă asigur ă şiă r spundeă deă între inereaă instala iiloră deă tratareă prină decontaminare 
termic ădinăincintaăunit iiăsanitare,ădac ăesteăcazul; 
    c)ăcontroleaz ărespectareaădeăc treăunitateaăsanitar ăaăcondi iilorătehniceăstipulateăînă
contractulăîncheiatăcuăoperatoriiăeconomiciăcareăpresteaz ăactivit ileădeătratare,ătransportă



şiă eliminareă final ă aă deşeuriloră medicaleă periculoase,ă astfelă încâtă s ă demonstrezeă
trasabilitateaădeşeurilorăînăsensulăpreveniriiăabandon riiăînălocuriănepermiseăsauăelimin riiă
necorespunz toareăaăacestora. 
    ART. 62 
    Mediculăşefădeăsec ieădinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii: 
    a)ăcontroleaz ămodulăînăcareăseăaplic ăcodulădeăprocedur ăstabilităpeăsec ie; 
    b)ăsemnaleaz ăimediatădirectoruluiăadjunctăeconomicăşiăşefuluiăserviciuluiăadministrativă
deficien eleăînăsistemulădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale. 
    ART. 63 
    Asistenta-şef ădinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii: 
    a)ăr spundeădeăaplicareaăcoduluiădeăprocedur ; 
    b)ă prezint ă mediculuiă şefă deă sec ieă sauă coordonatoră planificareaă necesaruluiă deă
materialeăpentruăsistemulădeăgestionareăaădeşeurilorămedicaleăpericuloase; 
    c)ă aplic ă metodologiaă deă culegereă aă dateloră pentruă bazaă na ional ă deă dateă privindă
deşeurileărezultateădinăactivit iămedicale. 
    ART. 64 
    Asistentaădinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii: 
    a)ăaplic ăprocedurileăstipulateădeăcodulădeăprocedur ; 
    b)ă aplic ă metodologiaă deă culegereă aă dateloră pentruă bazaă na ional ă deă dateă privindă
deşeurileărezultateădinăactivit iămedicale. 
    ART. 65 
    Infirmieraădinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii: 
    a)ăaplic ăprocedurileăstipulateădeăcodulădeăprocedur ; 
    b)ă aplic ă metodologiaă deă culegereă aă dateloră pentruă bazaă na ional ă deă dateă privindă
deşeurileărezultateădinăactivit iămedicale. 
    ART. 66 
    Îngrijitoareaăpentruăcur enieădinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii: 
    a)ăaplic ăprocedurileăstipulateădeăcodulădeăprocedur ; 
    b)ăasigur ătransportulădeşeurilorăpeăcircuitulăstabilitădeăcodulădeăprocedur . 
    ART. 67 
    Medicul care îşiădesf şoar ăactivitateaăînăsistemăpublicăsauăprivat,ăînăspitalăsau,ădup ă
caz,ăcaămedicădeăfamilie,ămedicădeăîntreprindere,ămedicăşcolar,ămedicăstomatolog,ămedică
alăunit iiămilitare,ămedicăalăpenitenciaruluiăareăurm toareleăatribu ii: 
    a) supravegheaz ămodulăînăcareăseăaplic ăcodulădeăprocedur ăstabilităînăsectorulăluiădeă
activitate; 
    b)ăaplic ăprocedurileăstipulateădeăcodulădeăprocedur ; 
    c)ă aplic ă metodologiaă deă culegereă aă dateloră pentruă bazaă na ional ă deă dateă privindă
deşeurileărezultateădinăactivit iămedicale. 
    ART. 68 
    Persoanaădesemnat ăs ăcoordonezeăactivitateaădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădină
activitateaă unit iloră careă desf şoar ă activit iă conexeă celoră medicaleă (cabineteă deă
înfrumuse areăcorporal ,ăîngrijiriăpaleativeăşiăîngrijiriă laădomiciliuăetc.)ăareăcaăatribu iiăs ă
coordonezeă şiă s ă r spund ă deă colectarea,ă transportul,ă tratareaă şiă eliminareaă deşeuriloră
rezultate din activitatea proprie. 
 
    ANEXA 2 
 
                              METODOLOGIA 
de culegere a datelor pentru bazaă na ional ă deă dateă privindă deşeurileă rezultateă dină
activit iămedicale 
 
    1. Introducere 
    1.1.ăUnit ileăsanitareăcareădesf şoar ăactivit iămedicale,ăînăcalitateădeăproduc toriădeă
deşeuri,ă auă obliga iaă s ă in ă eviden aă gestion riiă acestora,ă înă conformitate cu modelul 
prev zutălaăsec iuneaă5.1. 
    1.2.ăUrm toareleăunit i,ă indiferentădeăformaădeăorganizareăaăacestora,ă înăcalitateădeă
produc tori/de in toriădeădeşeuri,ăauăobliga iaăs ă in ăeviden aăgestion riiădeşeurilorădeă



medicamente, în conformitateă cuă modelulă prev zută laă sec iuneaă 5.1,ă şiă s ă respecteă
prevederile prezentei metodologii de culegere a datelor: 
    a)ă farmacii,ă drogherii,ă unit iă autorizateă pentruă vânzareaă sauă distribu iaă
medicamentelorăşiăproduselorăfarmaceutice; 
    b)ă unit iă deă produc ie,ă depozitareă şiă p strareă aă medicamenteloră şiă aă produseloră
biologice; 
    c)ăinstituteădeăcercetareăfarmaceutic ; 
    d)ăunit iăprecliniceădinăuniversit ileăşiăfacult ileădeăfarmacie; 
    e)ăAgen iaăNa ional ăaăMedicamentuluiăşiăaăDispozitivelorăMedicale. 
    1.3.ăEviden aădeşeurilorăcolectate,ăstocateătemporar,ătratate,ătransportateăşiăeliminateă
seă raporteaz ă deă produc torii/de in toriiă deă deşeuri,ă dup ă caz,ă men iona iă laă pct.ă 1.1,ă
respectivăpct.ă1.2,ă laăsolicitareaăautorit ilorăpubliceăteritorialeăpentruăprotec iaămediuluiă
sauă aă altoră autorit iă aleă administra ieiă publiceă centraleă şiă localeă careă auă atribu iiă şiă
r spunderiă înă domeniulă regimuluiă deşeuriloră rezultateă dină activitateaămedical ,ă conformă
prevederilor legale. 
    1.4.ăCulegereaădatelorăreferitoareălaădeşeurileămedicaleăşiă inereaăeviden eiăacestoraăseă
face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii de culegere a datelor. Datele 
privindăeviden aăgestiuniiădeşeurilorăseăp streaz ăpeăoădurat ădeăminimumă3 ani, conform 
reglement rilorălegaleăînăvigoare. 
    1.5.ăDeşeurileămedicaleăclasificateăpeăcategoriiăşiătipuriăconformăprevederilorăart. 8 din 
anexa nr. 1 laă ordină suntă cânt riteă şiă eviden iateă înă cuprinsulă raport riloră efectuateă deă
fiecare unitate, separatăpeăfiecareătipădeădeşeu. 
    1.6.ă Unit ileă sanitareă şiă unit ileă prev zuteă laă pct.ă 1.1,ă respectivă pct.ă 1.2ă suntă
responsabileădeăcalitateaădatelorăculeseăşiă transmiseăc treădirec iileădeăs n tateăpublic ă
jude ene. 
 
    2.ăCodurileătipurilorădeădeşeuri 
    2.1.ă Codurileă tipuriloră deă deşeuriă întâlniteă frecventă înă activit iă medicaleă suntă
eviden iateălaăart. 8 din anexa nr. 1 la ordin. 
    2.2.ăPentruăcodurileătipurilorădeădeşeuriăcareănuăseăreg sescălaăart. 8 din anexa nr. 1 la 
ordin,ă seă consult ă anexa nr. 2 laă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 856/2002ă privindă eviden aă
gestiuniiă deşeuriloră şiă pentruă aprobareaă listeiă cuprinzândă deşeurile,ă inclusivă deşeurileă
periculoase,ăcuăcomplet rileăulterioare. 
 
    3.ăMetodologiaădeăculegereăaădatelorăprivindădeşeurileărezultateădinăactivit iămedicale 
    3.1.ăActivitateaădeăculegereăşiăanaliz ăaădateloră şiăaă informa iilorăprivindăsistemulădeă
gestionareăaădeşeurilorădinăunit iă înăcareăseădesf şoar ăactivit iămedicaleăşiăcantitateaă
deădeşeuriăprodus ăpeăfiecareătipăînăparteăareădreptăscopăcompletareaăbazeiăna ionaleădeă
dateăşiăaăeviden eiăgestion riiădeşeurilorămedicale. 
    3.2.ăObiectiveleăactivit iiădeăculegereăaădatelorăprivindădeşeurileăproduseăînăunit ileăînă
careăseădesf şoar ăactivit iămedicaleăsuntăurm toarele: 
    a)ă evaluareaă sistemuluiă folosită deă unitateaă respectiv ă pentruă gestionareaă deşeuriloră
rezultateădinăactivit ileămedicaleăprinăcompletareaăformularuluiădeăraportareăcuăinforma iiă
referitoareă la:ă descriereaă situa ieiă actualeă privindă stocareaă temporar ,ă transportul, 
tratareaă şi/sauă eliminarea,ă codurileă deă proceduriă şiă sistemulă deă formareă aă personaluluiă
(sec iuneaă5.2, partea I); 
    b)ăm surareaăprină cânt rireăaădeşeurilorăgenerateă într-un anumit interval, înscrierea 
dateloră înătabelulăprev zută laă sec iuneaă5.1 şiăcalculareaăprină însumareăaăcantit ilorădeă
deşeuriă produseă înă unitateă lunară şi,ă apoi,ă peă intervalulă deă raportare,ă conformă tabeluluiă
prev zutălaăsec iuneaă5.2, partea a II-a; 
    c)ă identificareaăpericoleloră şiăevaluareaă riscurilorăpentruăpersonalulăunit iiă înă careăseă
desf şoar ă activit iă medicale,ă pentruă pacien iă şiă pentruă popula ie,ă managementulă
riscuriloră legateădeăgestionareaădeşeurilorămedicaleăpericuloase,ă informareaăşiăeducareaă
personaluluiăpeăbazaăinforma iilorăprezentateăînăraport,ăconformăsec iuniiă5.2, partea I. 
    3.3.ă Responsabilitateaă înă cadrulă unit iiă sanitareă pentruă activit ileă deă culegereă aă
datelorăşiăinforma iilorăprivindăgestionareaădeşeurilor,ăîntocmireăşiăp strareăaăeviden eloră



specificeăşiăraportareărevineăcoordonatoruluiăactivit iiădeăprotec ieăaăs n t iiăînărela ieăcuă
mediul. 
    a)ăCoordonatorulăactivit iiădeăprotec ieăaăs n t iiăînărela ieăcuămediulăesteăresponsabilă
cuă m surareaă prină cânt rireă aă deşeuriloră generateă într-un anumit interval de timp, 
înscrierea datelor în tabelele prezentate la sec iunileă5.1 şiă5.2 şiăp strarea/transmitereaă
informa iilorăprivindăcantit ileădeădeşeuriăproduseăînăunitateălunarăşi/sauăînăintervalulădeă
raportare. 
    b)ăCoordonatorulăactivit iiădeăprotec ieăaăs n t iiăînărela ieăcuămediulăelaboreaz ăună
regulamentă internă privindămodalitateaă înă careă fiecareă containeră sauă recipientă con inândă
deşeuriătrebuieăetichetatăînăsec ia/laboratorulăînăcareăaăfostăumplut,ăfolosindu-se etichete 
autocolanteă cuă dateleă deă identificareă aleă unit iiă sanitare,ă sec ia/laboratorulă şiă dataă
umplerii.ăDateleăprivitoareălaăcantitateădeăpeăetichetaăautocolant ăaăfiec ruiăcontainerăsauă
recipientăcon inândădeşeuriăseăcompleteaz ădup ăefectuareaăcânt ririi. 
    c)ă Coordonatorulă activit iiă deă protec ieă aă s n t iiă înă rela ie cuămediulă desemneaz ă
persoanaă responsabil ă cuă inereaă eviden eiă deşeuriloră şiă completareaă tabeleloră deă laă
sec iunileă5.1 şiă5.2. 
    3.4.ăMetodologiaădeăculegereăaădatelorăpentruăbazaăna ional ădeădateăprivindădeşeurileă
rezultateădinăactivit iămedicaleăcuprindeăurm toareleăetapeănecesareăpentruădescriereaă
sistemuluiădeăgestionareăaădeşeurilorăproduseă înăunit ileăsanitare,ăpentruădeterminareaă
cantit iiădeădeşeuriăproduseă într-oăanumit ăperioad ăşiăpentruăcalculareaă cantit iloră înă
vedereaăcomplet riiăfişeiăinterneădeăgestionareăaădeşeurilor: 
    a) instruirea personalului; 
    b) alocarea sarcinilor specifice de lucru; 
    c)ădeterminareaăprinăcânt rireăaăcantit ilorădeădeşeuriăproduse,ăceăsuntăeviden iateăînă
tabelulăprev zutălaăsec iuneaă5.1; 
    d) calculareaă cantit iiă totaleă deă deşeuriă lunare/anuale,ă pentruă fiecareă categorieă deă
deşeu,ăpentruăcompletareaătabeluluiăprev zutălaăsec iuneaă5.2, partea a II-a. 
    3.5.ă Determinareaă cantit iloră deă deşeuriă deă fiecareă tipă generateă deă unitateă seă faceă
prin cânt rire,ăastfel: 
    a)ă Deşeurileă seă cânt rescă înă incintaă spa iuluiă destinată stoc riiă temporareă (spa iulă
centrală deă stocareă aă deşeuriloră dină incintaă unit ii),ă careă esteă dotată înă acestă scopă cuă
cântareădeăacelaşiătip,ăceătrebuieăs ăfieăverificateăperiodicădin punct de vedere metrologic 
şiăcalibrateăînainteădeăcânt rire.ăÎnăunit ileămici,ăundeănuăseăjustific ăinvesti iaăînăastfelă
deă dot ri,ă seă poateă stabili,ă prină contractulă cuă unitateaă careă efectueaz ă transportul,ă
aducereaăcântaruluiălaăridicareaăfiec ruiătransportăcaăsarcin ăaătransportatorului. 
    b)ăUnitateaădeăm sur ăaăcantit iiădeădeşeuriăesteăkilogramulă(kg)ăpentruătoateătipurileă
deădeşeuri. 
    c)ăCânt rireaăseăfaceăînăprezen aăreprezentan ilorăspitaluluiăşiăaăoperatoruluiăeconomică
careăefectueaz ătransportul. 
    d)ă Înă unit ileă sanitareă careă facă opera iuniă deă tratareă aă deşeuriloră infec ioase,ă
cânt rireaăseăefectueaz ăînainteăşiădup ătratareaădeşeurilor. 
    3.6.ăÎnăunit ileăsanitareăcareăproducăoăcantitateăzilnic ădeădeşeuriămaiămareădeă1.000ă
kgă sauă careă auămaiămultă deă 500ă deă paturi,ă cânt rireaă deşeuriloră seă faceă imediată dup ă
aducereaăînăspa iulădestinatăstoc riiătemporareă(înăspa iulăcentralădeăstocareătemporar )ăaă
fiec ruiăcontainerăsauărecipientăcon inândădeşeuri. 
    3.7.ăÎnăunit ileăsanitareăcareănuăseăîncadreaz ăînăcategoriaăcelorăprev zuteălaăpct.ă3.6,ă
cânt rireaă deşeuriloră seă faceă celă pu ină înainteaă înl tur riiă acestoraă deă peă amplasamentă
(înc rcareaăînămijloculădeătransport).ăDup ăefectuareaăcânt ririlorăseăcompleteaz ădateleă
deăpeăetichetaăfiec ruiăcontainerăsauărecipientăcuăprivireălaăcantitateaădeădeşeuri. 
    3.8.ă Înă formularulă pentruă înscriereaă cânt ririloră prev zută laă sec iuneaă 5.1 se 
consemneaz :ădataă(şiăoraăcânt ririlor,ădac ăseăfacămaiămulteăînăaceeaşiăzi)ăşiăcantit ileă
deădeşeuri,ăpeăcategorii,ătratarea,ătransport,ăeliminare,ăr maseăînăstoc. 
    3.9.ă Pentruă eviden aă deşeuriloră rezultateă dină activitateaă unit ilorămen ionateă laă pct.ă
1.2, acesteaă stabilescă propriaă metodologieă deă culegereă aă dateloră şiă persoaneleă
responsabile.ăMetodologiaăvaăfiăcomunicat ădirec iilorădeăs n tateăpublic ăjude ene. 
 



    4.ă Metodologieă deă calculă ală cantit iloră deă deşeuriă generate;ă raportareaă rezultateloră
activit iiădeăgestionareăaădeşeurilor 
    4.1.ă Cantitateaă lunar ă total ă dină fiecareă tipă deă deşeuri,ă astfelă cumă acesteaă suntă
clasificate la art. 8 din anexa nr. 1 laăordin,ăseădetermin ăprinăînsumareaăînăsec iuneaă5.1 
aătuturorăcantit ilorădeădeşeuriădeătipulărespectiv,ăcânt riteăînădecursădeăoălun .ăValorileă
lunare se înscriu în sec iuneaă 5.2, partea a II-a.ă Prină însumareaă cantit iloră lunareă deă
deşeuriăseăob inăcantit ileătotaleăanualeădeădeşeuriăpentruăfiecareătip. 
    4.2.ă Coordonatorulă activit iiă deă protec ieă aă s n t iiă înă rela ieă cuămediulă urm reşteă
corectitudineaă complet rii,ă semneaz ă tabeleleă prev zuteă laă sec iunileă 5.1 şiă5.2 şiă esteă
responsabilăcuătransmitereaăşiăp strareaăacestorăeviden eăînăconformitateăcuăprevederileă
legale. 
    4.3. Transmiterea rapoartelorăprivindăeviden aădeşeurilorăşiăaăactivit iiădeăgestionareăaă
deşeurilorăseăfaceădup ăcumăurmeaz : 
    a)ă lunar,ă pân ă laă dataă deă 15ă aă luniiă ulterioareă celeiă pentruă careă seă întocmeşteă
raportarea,ă coordonatorulă activit iiă deă protec ieă aă s n t iiă înă rela ieă cuă mediulă dină
unitateă transmiteă c treă direc iaă deă s n tateă public ă jude ean ă sauă aă municipiuluiă
Bucureştiătabelulădeălaăsec iuneaă5.2, partea a II-a, completat lunar; 
    b)ă trimestrial,ă pân ă laă dataă deă 20ă aă luniiă ulterioareă trimestruluiă pentru care se face 
raportarea,ă direc iileă deă s n tateă public ă jude eneă şiă aă municipiuluiă Bucureştiă transmită
tabelul de la sec iuneaă5.3, partea a II-a,ă completată lunar,ă c treă centreleă regionaleă deă
s n tateăpublic ; 
    c)ă trimestrial,ă pân ă laă dataă deă 25ă aă lunii ulterioare trimestrului pentru care se face 
raportarea,ăcentreleăregionaleădeăs n tateăpublic ătransmitătabeleleădeălaăsec iuneaă5.3 şiă
sec iuneaă5.4,ă completateă lunar,ă c treă InstitutulăNa ională deăS n tateăPublic ă - Centrul 
Na ionalădeăMonitorizareăaăRiscurilor din Mediul Comunitar; 
    d)ăanual,ăpân ălaă15ăianuarieăpentruăunit i,ă25ăianuarieăpentruădirec iileădeăs n tateă
public ă jude eneă şiă aă municipiuluiă Bucureşti,ă respectivă 10ă februarieă pentruă centreleă
regionaleădeăs n tateăpublic ,ăseătransmiteăierarhicăraportulăcompletatăconformăcerin eloră
de la sec iuneaă5.2, partea I. 
    4.4. Tabelele de la sec iuneaă5.2, partea a II-a,ăcompletateăcorespunz torăperioadeiădeă
raportare,ă seă prezint ă autorit iloră cuă atribu iiă deă controlă şi/sauă seă transmit,ă laă cerere, 
autorit ilorăcompetenteăpentruăprotec iaămediului. 
    4.5.ă Înregistrareaă dateloră privindă eviden aă deşeuriloră seă faceă înă formată electronică
(Excel).ăTransmitereaădatelorăseărealizeaz ăelectronică(prinăe-mail - Excel) sau pe suport 
hârtie (prin fax sau prinăpoşt ). 
    4.6.ăRaportareaăstatistic ăanual ăaăgestiuniiădeşeurilorăc treăautoritateaăcompetent ădeă
protec ieă aă mediuluiă seă realizeaz ă conformă prevederiloră Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă
856/2002,ăcuăcomplet rileăulterioare. 
    4.7.ăRaportareaăstatistic ăanual ăaădeşeurilorărezultateălaănivelăna ionalădinăactivitateaă
medical ădeăMinisterulăS n t iiăprinăintermediulăInstitutuluiăNa ionalădeăS n tateăPublic ă
c treăMinisterulăMediuluiăşiăP durilorăşiă InstitutulăNa ionalădeăStatistic ăseărealizeaz ăpeă
baza prevederilor Hot râriiăGuvernuluiănr.ă856/2002,ăcuăcomplet rileăulterioare. 
 
    5.ăFormulareăpentruăeviden aădeşeurilorăşiăaăactivit iiădeăgestionareăaădeşeurilor 
 
    Sec iuneaă5.1ăRegistruădeăeviden ăaădeşeurilor 
 
                 Fişaăintern ănr.ă....ăaăgestiuniiădeşeurilor 
          (pentruăînscriereaăcânt ririlorădeăc treăfiecareăunitate) 
 
                                - Model - 
 
    Unitatea ......................................................... 
                    (denumireaăcomplet ,ălocalitatea,ăjude ul) 
    Numeleăşiănum rulădeă telefonăalăcoordonatoruluiăactivit iiădeăprotec ieăaăs n t iiă înă
rela ieăcuămediul:ă....................................... 



    Codulă deşeuluiă ......................ă lunaă ..........ă num rulă totală deă paturi*1)ă ...........ă
num rulătotalădeăpaturiăocupate/luna*2)ă......... 
 
    Tabeleădeă înscriereăaăcânt ririloră (seăcompleteaz ăcâteăunătabelăpentruă fiecareă tipădeă
deşeu): 
 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjos esteăurm toarea: 
    A - R mas ăînăstoc 
    B - Cantitatea 
    C - Tipul 
    D - Modul 
    E - Scopul 
    F - Operatorul economic 
    G - Mijlocul 
    H - Destina ia 
    I - Cantitatea DO 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
| Ziua|Cantitatea|Tipul        |Stocarea |  Tratarea |Transportul|Eliminarea| A| 
|ăăăăă|ăăă(kg)ăăă|recipientului|temporar |ăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăă|ăă| 
|     |          |de colectare |_________|___________|___________|__________|  | 
|     |          |             |  B |  C | B| D| E| F| G | H | F | I| B | F |  | 
|_____|__________|_____________|____|____|__|__|__|__|___|___|___|__|___|__
_|__| 
|  1  |     2    |      3      |  4 |  5 | 6| 7| 8| 9| 10| 11| 12|13| 14| 15|16| 
|_____|__________|_____________|____|____|__|__|__|__|___|___|___|__|___|__
_|__| 
|     |          |             |    |    |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  | 
|_____|__________|_____________|____|____|__|__|__|__|___|___|___|__|___|__
_|__| 
|     |          |             |    |    |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  | 
|_____|__________|_____________|____|____|__|__|__|__|___|___|___|__|___|__
_|__| 
|Total|          |             |    |    |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  | 
|lun :|ăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăă|ăăăă|ăă  |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  | 
|_____|__________|_____________|____|____|__|__|__|__|___|___|___|__|___|__
_|__| 
    *1)ăNum rulătotalădeăpaturiăseăcompleteaz ădoarădeăunit ileăsanitareăcuăpaturi. 
    *2)ăSumaănum ruluiădeăpaturiăocupateăînăfiecare zi pe parcursul lunii respective. 
 
              DataăăăăăăăăăăăăăăăăăNumeleăpersoaneiăcareăaăcompletatăfişa 
       ....................       ........................................ 
 
    Figuraă1Lex:ăFişaăintern ăaăgestiuniiădeşeurilor 
 
    Instruc iuniădeăcompletare 
    Seăcompleteaz ăcuăurm toareleăinforma ii: 
    - primaălinieădinătabelăseăcompleteaz ăcu: 
        - codulă deşeului,ă conformă anexei nr. 2 laăHot râreaăGuvernuluiă nr.ă 856/2002,ă cuă
complet rileăulterioare,ărespectivăconformăclasific riiămen ionateăînăart. 8 din anexa nr. 1 
la ordin; 
        - lunaăşiăanulăpentruăcareăseăîntocmeşteăeviden a. 
    Coloanaă1:ăziuaăînăcareăseăfaceăcânt rirea 
    Coloanaă 2:ă cantitateaă deă deşeuriă deă tipulă men ionată produs ă deă laă cânt rireaă
anterioar  
    Coloanaă3:ătipulărecipientuluiădeăcolectare;ăseăcodific ăconformănoteiă1): 



    RM - recipient metalic 
    RP - recipient din plastic 
    RL - recipient din lemn 
    SG - sac galben 
    SN - sac negru 
    CCS - cutie din carton cu sac în interior 
    A - altele 
    Coloanaă4:ăcantitateaădeădeşeuriădinăcategoriaămen ionat ăstocat ăînăspa iulăcentralădeă
stocareătemporar ăaădeşeurilor 
    Coloana 5: tipul de stocare, conform notei 2) 
    Coloanaă6:ăcantitateaădeădeşeuriătratat  
    Coloana 7: modul de tratare;ăseăcodific ăconformănoteiă3). 
    Coloanaă8:ăscopulătrat rii;ăseăcodific ăconformănoteiă4). 
    Coloanaă9:ădenumireaăoperatoruluiăeconomicăcareăefectueaz ăopera iaădeătratare,ăcândă
aceastaăseăefectueaz ăînăafaraăunit iiăsanitare. 
    Coloana 10: mijloculădeătransport;ăseăcodific ăconformănoteiă5). 
    Coloanaă11:ădestina iaătransportului;ăseăcodific ăconformănoteiă6). 
    Coloanaă12:ădenumireaăoperatoruluiăeconomicăcareăefectueaz ăopera iaădeătransport 
    Coloanaă13:ăcantitateaădeădeşeuriăeliminat ăprinădepozitareăînădepozitulădeădeşeuri 
    Coloanaă14:ăcantitateaădeădeşeuriăeliminat ăprinăincinerare 
    Coloanaă 15:ă denumireaă operatoruluiă economică careă efectueaz ă opera iuneaă deă
eliminare 
    Coloanaă 16:ă cantitateaă deă deşeuriă r mas ă înă stocă dup ă
cânt rire/transport/tratare/eliminareălaăcareăsuntăsupuseădeşeurile. 
 
    NOTE: 
    1) Tip recipient de colectare: 
    RM - recipient metalic; 
    RP - recipient din plastic; 
    RL - recipient din lemn; 
    SG - sac galben; 
    SN - sac negru; 
    CCS - cutie din carton cu sac în interior; 
    A - altele. 
    2) Tipul de stocare: 
    RM - recipient metalic; 
    RP - recipient de plastic; 
    BZ - bazin decantor; 
    CT - container transportabil; 
    CF - container fix; 
    S - saci; 
    PD - platform ădeădeshidratare; 
    VN - în vrac, neacoperit; 
    VA - înăvrac,ăincintaăacoperit ; 
    RL - recipient din lemn; 
    A - altele. 
    3) Modul de tratare: 
    TM - tratareămecanic ; 
    TC - tratareăchimic ; 
    TMC - tratare mecano-chimic ; 
    TB - tratareăbiochimic ; 
    D - deshidratare; 
    TT - tratareătermic ăprinădecontaminareătermic ălaătemperaturiăsc zute; 
    A - altele. 
    4)ăScopulătrat rii: 
    E - înăvedereaăelimin rii. 
    5) Mijlocul de transport: 



    AS - autospeciale; 
    AN - auto nespeciale; 
    H - transport hidraulic; 
    CF - caleăferat ; 
    A - altele. 
    6)ăDestina iaăsauăeliminare: 
    DO - depozitulădeădeşeuri; 
    I - incinerareaăînăscopulăelimin rii. 
 
    Sec iuneaă5.2ăRaport ri 
    Propunereă deă con inută ală raportuluiă privindă eviden aă deşeuriloră şiă aă activit iiă deă
gestionareăaădeşeurilor 
 
    Partea I 
    Raportăprivindăactivitateaădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
    (seăîntocmeşteăşiăseătransmiteăanual) 
 
    Unitateaăşiăadresa:ă................ 
    Perioada de raportare: anul .... 
    C tre: 
    - Direc iaăjude ean ădeăs n tateăpublic ă(pentruăraport rileăunit ilor) 
    - Centreleăregionaleădeăs n tateăpublic ă(pentruăraport rileătrimestrialeăaleădirec iiloră
jude eneădeăs n tateăpublic ) 
    - InstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic  
    Termen de transmitere: 
    - 15ăianuarieăpentruăunit i; 
    - 25ăianuarieăpentruădirec iileăjude eneădeăs n tateăpublic ; 
    - 10 februarie pentru centrele regionaleădeăs n tateăpublic . 
 
    CUPRINSă(modelădeăcon inutăminim): 
 
    INTRODUCERE 
 
    1.ăNumele,ăfunc ia,ătelefonulăşiăalteăinforma iiădeăcontactăaleăpersoaneiăresponsabileăcuă
furnizareaă dateloră pentruă bazaă na ional ă deă date;ă descriereaă func ieiă persoaneiă
responsabileăpentruătransmitereaădatelorăprivindăgestionareaădeşeurilor 
    2.ă Numele,ă func iile,ă pozi iaă şiă responsabilit ileă altorămembriă aiă personaluluiă unit iiă
careăauăresponsabilit iăspecificeăînăgestionareaădeşeurilor 
 
    DATEăDESPREăUNITATEAăSANITAR ăŞIăACCIDENTE 
 
    3.ăNum rulătotalăalăpersonalului 
    4.ăNum rulătotalădeăpaturiăşiănum rulămediuădeăpaturiăocupate 
    5.ă Num rulă totală deă cazuriă deă hepatit ă B,ă hepatit ă Că şiă alteă infec iiă viraleă cuă
transmitereăsanguin ăînărândulăpersonaluluiăimplicatăînămanipulareaădeşeurilor 
    6.ăNum rulătotalăde: 
    a)ăaccidenteăcuăaceădeăseringiăsauăalteăobiecteăascu ite;ăşi 
    b)ă alteă accidenteă dină careă poateă rezultaă transmitereaă uneiă infec iiă serioaseă sauă
v t marea. 
 
    INSTRUIREA PERSONALULUI 
 
    7.ă Detaliiă asupraă oric reiă instruiriă privindă gestionareaă deşeuriloră rezultateă dină
activit ileămedicaleălaăcareăaăparticipatăpersonalulăunit ii,ăincluzândănum rulădeăpersonală
peă fiecareă func ieăsauăpozi ieăşiădurataăcursuluiădeă instruireăşiăoăestimareă înăprocenteăaă
durateiăcursuluiăalocateăaspectelorădeăgestionareăaădeşeurilor 
 



    DESCRIEREAăECHIPAMENTELORăŞIăAMENAJ RILORăSPECIFICE 
 
    8.ăSpecifica iădac ăseăfolosescăambalajeăcorespunz toareăpentruăfiecareătipădeădeşeuriă
(sac galben,ă cutieă dină cartonă prev zut ă cuă sacă galben,ă cutieă dină materială rezistentă laă
ac iunileă mecanice,ă cuă închidereă temporar ă sauă definitiv ,ă sacă negruă sauă transparentă
etc.).ăSeăenumer ătoateăambalajeleăutilizateăpeătipuriădeădeşeuriăcolectate. 
    9. Echipamenteleăşiăamenaj rileăutilizateăpentruăstocareaăintermediar ăaădeşeurilorăşiă
pentruă transportulă internă ală deşeuriloră înă cadrulă unit iiă (containereă peă ro i,ă c rucioare,ă
lifturiăşi/sauătraseeăspecialădestinateătransportuluiădeşeurilorăetc.) 
    10. Lista caracteristiciloră spa iuluiă centrală deă stocareă temporar ă dină unitateă (uşaă
încuiat ,ăap ăcurent ăşiăsistemădeăscurgere,ăventila ie,ămodalit iădeăprevenireăaăaccesuluiă
animalelor,ă f r ăutilizareăpentruăalteădeşeuriăsauăalteăscopuriăetc.)ăşiădac ăsuntăproiecteă
pentruăaăîmbun t iăsitua iaăexistent  
 
    TRATAREAăŞI/SAUăELIMINAREAăDEŞEURILOR 
 
    11.ă Procentulă deşeuriloră infec ioaseă careă suntă tratateă prină decontaminareă termic ă laă
temperaturiăsc zuteăînăcadrulăunit iiăsanitare,ăastfelăîncâtăs ăpoat ăfiăeliminateăcaădeşeuriă
nepericuloase 
    12.ă Procentulă deşeuriloră infec ioaseă careă auă fostă tratate/incinerateă deă c treă ună
contractorădinăafaraăunit iiăsanitare 
    13.ă Dac ă furnizareaă ambalajeloră pentruă deşeuriă (cutiiă pentruă deşeuriă ascu ite-
t ietoare,ăcutiiădeăcartonăşiăsaciădeăplastic)ăesteăinclus ăînăcontractul/contracteleăprivindă
colectareaăşiăeliminareaădeşeurilor 
    14.ă Numeleă contractorului,ă adresaă şiă tipulă opera ieiă deă tratareă prină decontaminareă
termic ă laă temperaturiă sc zuteă aă deşeuriloră rezultateă dină activit ile medicale sau tipul 
opera ieiădeăeliminareăfolosit ădeăc treăcontractor 
    15.ă Costulă achitată peă kilogramă pentruă transportul/tratarea/eliminareaă deşeuriloră
periculoaseădeăc treăcontractor 
 
    Partea a II-a 
    Raportăprivindăeviden aăgestiuniiădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale: 
 
    Perioada de raportare: anul ..../trimestrul ...../luna ..... 
    Pentruăraport rileălunareăaleăunit ilor: 
    C tre:ăDirec iaădeăs n tateăpublic ăjude ean  
    Termen de transmitere: 15 a lunii ulterioare celei pentru care unitatea a întocmit 
raportarea 
    Pentruăraport rileătrimestrialeăaleădirec iilorăjude eneădeăs n tateăpublic : 
    C tre:ăCentreleăregionaleădeăs n tateăpublic  
    Termen transmitere: 
    - 20 aprilie pentru trimestrul I 
    - 20 iulie pentru trimestrul II 
    - 20 octombrie pentru trimestrul III 
    - 20 ianuarie pentru trimestrul IV 
    Pentruăraport rileătrimestrialeăaleăcentrelorăregionaleădeăs n tateăpublic : 
    C tre:ă Institutulă Na ională deă S n tateă Public ă - Centrulă Na ională deă Monitorizareă aă
Riscurilor din Mediul Comunitar 
    Termen de transmitere: 25 aprilie pentru trimestrul I 
    - 25 iulie pentru trimestrul II 
    - 25 octombrie pentru trimestrul III 
    - 25 ianuarie pentru trimestrulăIVăşiăraportăanual 
    Pentruăraportareaăanual ăaăInstitutuluiăNa ionalădeăS n tateăPublic ă- CentrulăNa ională
de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar 
    C tre:ăMinisterulăS n t ii 
    Termen de transmitere: 
    - 31 martie a anului în curs, pentru datele culese în anul precedent 



 
    Tabelă pentruă raportareaă lunar ăaădatelorăprivindăgestionareaădeşeuriloră rezultateădină
activit ileă medicaleă anulă ......ă trimestrulă ......ă lunaă ........ă (conformă anexei nr. 2 la 
Hot râreaăGuvernuluiănr.ă856/2002) 
 
    1.ăDateădeăidentificare:ăUnitateaăsanitar ă(denumireăşiăadres )ă............................ 
    Persoanaă responsabil ă (Numeă şiă dateă deă contact)ă ...................ă telefonă ...............ă
fax: .............. e-mail: .................... 
 
    2.ăNum rulătotalădeăpaturiă...............ăNum rulătotalădeăpaturiăocupate/lun ă........ 
 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
    a - Cantitatea 
    b - Modul 
    c - Scopul 
    d - Operatorul economic 
    e - Mijlocul 
    f - Destina ia 
    g - Cantitatea DO 
    h - Cantitatea I 
    i - Tipulăstoc rii 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Nr.|ăăCodulăăăă|Cantitatea|ăăăColectare/Tratare/Transportăăăă|Eliminarea|R mas| 
|ăăă|ăădeşeuluiă|generat ăă|__________________________________|ăăăăăăăăăă|înăăă| 
|   |           |          |Colectarea| Tratarea  |Transportul|          |stoc | 
|   |           |          |__________|___________|___________|__________|_____| 
|   |           |          |Tipul     | a| b| c| d| e | f | d | g| h | d | a| i| 
|ăăă|ăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăă|colect rii|ăă|ăă|ăă|ăă|ăăă|ăăă|ăăă|ăă|ăăă|ăăă|ăă|ăă| 
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__| 
| 1 |18 01 01   |          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 
|   |(18 01 03*)|          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__| 
| 2 |18 01 02   |          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 
|   |(18 01 03*)|          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__| 
| 3 |18 01 03*  |          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__| 
| 4 |18 01 04   |          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__| 
| 5 |18 01 06*  |          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__| 
| 6 |18 01 07   |          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__| 
| 7 |18 01 08*  |          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__| 
| 8 |18 01 09   |          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 



|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__| 
| 9 |18 01 10*  |          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__| 
|   |           |          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__| 
|   |           |          |          |  |  |  |  |   |   |   |  |   |   |  |  | 
|___|___________|__________|__________|__|__|__|__|___|___|___|__|___|___|_
_|__| 
 
             Data                      Numele persoanei responsabile 
 
    Figuraă2Lex:ă Tabelă pentruă raportareaă lunar ăaădatelorăprivindăgestionareaădeşeuriloră
rezultateădinăactivit ileămedicale 
 
    Sec iuneaă5.3ăTabelăpentruăcentralizareaădatelorăprivindăeviden aăgestiuniiădeşeuriloră
rezultateădinăactivit ileămedicaleăraportateădeăc treăunit ileăsanitareăarondateăjude uluiă
................. 
 
    Direc iaădeăS n tateăPublic ă....................... 
    Luna ................ anul ............. 
    Num rulăunit ilorăsanitareăcareăauăraportată..........ădinătotală........ 
 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
    a - Nr. total de paturi 
    b - Nr.ădeăpaturiăocupateăpeălun  
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Unitatea|ăaă|ăbă|ăCodădeşeuăăăă|ăCodădeşeuăăăă|ăăăCodădeşeuăăă|ăăăCodădeşeuăăă| 
|sanitar |ăăă|ăăă|ă18ă01ă01ăă   | 18 01 02     |   18 01 03*   |   18 01 04    | 
|        |   |   | (18 01 03*)  | (18 01 03*)  |               |               | 
|        |   |   
|______________|______________|_______________|_______________| 
|        |   |   | G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I| RS| G| T|DO| I| RS| 
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__| 
|        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__| 
|        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__| 
|        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__| 
|        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__| 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Unitatea|ăaă|ăbă|ăăăCodădeşeuăă|ăăăCodădeşeuăă|ăăăCodădeşeuăăă|ăăăCodădeşeuăăă| 
|sanitar |ăăă|ăăă|ăăă18ă01ă06*ăă|ăăă18ă01ă07ăăă|ăăă18ă01ă08*ăăă|ăăă18ă01ă09ăăăă| 



|        |   |   
|______________|______________|_______________|_______________| 
|        |   |   | G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I| RS| G| T|DO| I| RS| 
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__| 
|        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__| 
|        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__| 
|        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__| 
|        |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |  |   | 
|________|___|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|___|__|__|__|__|_
__| 
 
     - continuare - 
 _______________________________ 
|Unitatea|ăaă|ăbă|ăăăCodădeşeuăă| 
|sanitar |ăăă|ăăă|ăăă18ă01ă10*ăă| 
|        |   |   |______________| 
|        |   |   | G| T|DO| I|RS| 
|________|___|___|__|__|__|__|__| 
|        |   |   |  |  |  |  |  | 
|________|___|___|__|__|__|__|__| 
|        |   |   |  |  |  |  |  | 
|________|___|___|__|__|__|__|__| 
|        |   |   |  |  |  |  |  | 
|________|___|___|__|__|__|__|__| 
|        |   |   |  |  |  |  |  | 
|________|___|___|__|__|__|__|__| 
 
    Găţăcantitateaădeădeşeuriăgenerate 
    Tăţăcantitateaădeădeşeuriătratate 
    DOăţăcantitateaădeădeşeuriăeliminateăprinădepozitulădeădeşeuri 
    Iăţăcantitateaădeădeşeuriăeliminateăprinăincinerare 
    RSăţăcantitateaădeădeşeuriăr maseăînăstoc 
 
              Data                  Numele persoanei responsabile 
 
    Figuraă 3Lex:ă Tabelă pentruă centralizareaă dateloră privindă eviden aă gestiuniiă deşeurilor 
rezultateădinăactivit ileămedicaleăraportateădeăc treăunit ileăsanitareăarondateăjude ului 
 
    Sec iuneaă5.4ăTabelăpentruăcentralizareaădatelorăprivindăeviden aăgestiuniiădeşeuriloră
rezultateă dină activit ileă medicaleă raportateă deă c treă direc iileă deă s n tateă public ă
arondate 
 
    CentrulăRegionalădeăS n tateăPublic ă.................................. 
    Luna .................... anul .................. 
    Num rulădirec iilorădeăs n tateăpublic ăraportoareă.................... 
 
    Semnifica iaăcoloanelorădinătabelulădeămaiăjosăesteăurm toarea: 
    a - Nr.ătotalăalăunit ilorăsanitareăcareăauăraportat 
    b - Nr. total de paturi 
    c - Nr.ădeăpaturiăocupateăpeălun  



 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Direc ia|ăaă|ăb|ăc|ăCodădeşeuăăăă|ăCodădeşeuăăăă|ăăCodădeşeuăăă|ăăăCodădeşeuăă| 
|de      |   |  |  | 18 01 01     | 18 01 02     |  18 01 03*   |   18 01 04   | 
|S n tate|ăăă|ăă|ăă|ă(18ă01ă03*)ăă|ă(18ă01ă03*)ăă|ăăăăăăăăăăăăăă|ăăăăăăăăăăăăăă| 
|Public ă |ă ă ă |ă ă |  
|______________|______________|______________|______________| 
|        |   |  |  | G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I|RS| G| T|DO| I|RS| 
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_| 
|        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_| 
|        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_| 
|        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_| 
 
_______________________________________________________________________
_______ 
|Direc ia|ăaă|ăb|ăc|ăăCodădeşeuăăă|ăăCodădeşeuăăă|ăăCodădeşeuăăă|ăăăCodădeşeuăă| 
|de      |   |  |  |  18 01 06*   |  18 01 07    |  18 01 08*   |   18 01 09   | 
|S n tate|ă ă ă |ă ă |ăă
|______________|______________|______________|______________| 
|Public ă|ăăă|ăă|ăă|ăG|ăT|DO|ăI|RS|ăG|ăT|DO|ăI|RS|ăG|ăT|DO|ăI|RS|ăG|ăT|DO|ăI|RS| 
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_| 
|        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_| 
|        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_| 
|        |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|________|___|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|_
_| 
 
    - continuare - 
 _________________________________ 
|Direc ia|ăaă|ăb|ăc|ăăCodădeşeuăăă| 
|de      |   |  |  |  18 01 10*   | 
|S n tate|ăăă|ăă|ăă|______________| 
|Public ă|ăăă|ăă|ăă|ăG|ăT|DO|ăI|RS| 
|________|___|__|__|__|__|__|__|__| 
|        |   |  |  |  |  |  |  |  | 
|________|___|__|__|__|__|__|__|__| 
|        |   |  |  |  |  |  |  |  | 
|________|___|__|__|__|__|__|__|__| 
|        |   |  |  |  |  |  |  |  | 
|________|___|__|__|__|__|__|__|__| 
 
    Găţăcantitateaădeădeşeuriăgenerate 
    Tăţăcantitateaădeădeşeuriătratate 
    DOăţăcantitateaădeădeşeuriăeliminateăprinădepozitulădeădeşeuri 



    Iăţăcantitateaădeădeşeuriăeliminateăprinăincinerare 
    RSăţăcantitateaădeădeşeuriăr maseăînăstoc 
 
                Data                  Numele persoanei responsabile 
 
    Figuraă 4Lex:ă Tabelă pentruă centralizareaă dateloră privindă eviden aă gestiuniiă deşeurilor 
rezultateădinăactivit ileămedicaleăraportateădeăc treădirec iileădeăs n tateăpublic  
 
    ANEXA 3 
 
                                CONDI II 
deă colectareă prină separareă laă loculă producerii,ă peă categoriileă stabilite,ă aă deşeuriloră
rezultateădinăactivit iămedicale 
 
    1.ăSaciiănegriăsauătransparen iăseăfolosescăpentruăcolectareaădeşeurilorănepericuloase,ă
de exemplu, cele codificate cu 18 01 04 în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin. 
    2.ăSaciiădeăculoareăgalben ăseăfolosescăînăpubele,ăportsacăcuăcapacăsauăcutii de carton, 
dup ă caz,ă cutiiă dină plastică rigidă cuă capacă pentruă colectareaă deşeuriloră periculoaseă
codificate 18 01 02, 18 01 03* în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin. 
    3.ăCutiileăcuăpere iărigiziăseăfolosescăpentruăcolectareaădeşeurilorăîn ep toare-t ietoare 
codificate 18 01 01, 18 01 03* în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin. 
    4.ă Celelalteă tipuri/categoriiă deă deşeuriă seă colecteaz ă înă conformitateă cuă prevederileă
cap. V şiăVI din anexa nr. 1 la ordin. 
 
    ANEXA 4 
 
                              CON INUT-CADRU 
alăplanuluiădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
 
    SEC IUNEAă1 
    Cerin eălegaleăprivindăcon inutulăplanuluiădeăgestionare 
 
    Înă conformitateă cuă legisla iaă înă vigoare,ă planurileă deă gestionareă aă deşeuriloră con in,ă
dup ăcaz,ăşiăluândăînăconsiderareănivelulăgeograficăşiăacoperireaăzoneiădeăplanificare,ăcelă
pu inăurm toarele: 
    a)ă tipulă deşeuriloră peă coduri,ă cantitateaă şiă sursaă deşeuriloră generate,ă precumă şiă oă
evaluareăaăevolu ieiăviitoareăaăfluxurilorădeădeşeuri; 
    b)ă schemeleă existenteă deă colectare,ă tratareă şiă principaleleă instala iiă deă eliminareă aă
deşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale; 
    c)ăoăevaluareăaănecesaruluiădeăschemeădeăcolectare,ă infrastructuraănecesar ăşi,ădac ă
esteăcazul,ăinvesti iileălegateădeăacestea; 
    d)ă informa iiă suficienteă cuă privireă laă criteriileă deă identificareă aă amplasamenteloră şiă
capacit iiă instala iiloră deă tratareă şi/sauă eliminareă aă deşeuriloră rezultateă dină activit ileă
medicale; 
    e) politiciă generaleă deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină activit ileă medicale,ă
inclusivă tehnologiiă şiă metodeă planificateă deă gestionareă aă deşeuriloră sauă politiciă privindă
deşeurileăcareăridic ăproblemeăspecificeădeăgestionare. 
    De asemenea, Planul de gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină activit ileă medicaleă
poateă con ine,ă luândă înă considerareă nivelulă geografică şiă acoperireaă zoneiă deă planificare,ă
urm toarele: 
    a)ă aspecteleă organiza ionaleă legateă deă gestionareaă deşeurilor,ă inclusivă oă descriereă aă
aloc riiă responsabilit iloră întreă actoriiă publiciă şiă priva iă careă seă ocup ă cuă gestionareaă
deşeurilor; 
    b)ă oă analiz ă aă utilit iiă şiă aă adecv riiă utiliz riiă instrumenteloră economiceă şiă deă alt ă
natur ă pentruă rezolvareaă diverseloră problemeă legateă deă deşeuri,ă luândă în considerare 
necesitateaămen ineriiăuneiăbuneăfunc ion riăaăpie eiăinterne; 



    c)ăutilizareaăunorăcampaniiădeăsensibilizareăşiădeăinformareăadresateăpubliculuiălargăsauă
unor categorii speciale. 
 
    SEC IUNEAăaă2-a 
    Planulă deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină activit ileă medicaleă (propunereă deă
con inut) 
 
    1.ăInforma iiăgeneraleăprivindăunitateaăsanitar  
    2.ă Situa iaă actual ă privindă gestionareaă deşeuriloră rezultateă dină activit ileă unit iiă
sanitare 
    2.1.ăProceduriăşiăpracticiăexistente 
    2.2.ăResponsabilit iăprivindăgestionareaădeşeurilor 
    2.3.ă Tipurileă deşeuriloră peă coduriă şiă cantit iă deă deşeuriă rezultateă dină activit ileă
medicale 
    2.4.ă Localizareaă şiă organizareaă facilit iloră deă colectareă şiă stocareă temporar ă aă
deşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
    2.5.ăModulă deă tratareă prină decontaminareă termic ă laă temperaturiă sc zuteă (abur,ă aeră
caldăetc.)ăşiămodulădeăeliminareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
    3.ăObiectiveăstrategiceăprivindăgestionareaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
    3.1.ăPrevenireaăgener riiădeşeurilor 
    3.2.ă Colectarea,ă stocareaă temporar ,ă tratareaă prină decontaminareă termic ă laă
temperaturiă sc zute,ă analizareaă rezultatuluiă decontamin rii,ă eliminareaă deşeuriloră
rezultateădinăactivit ileămedicale 
    4.ăM suriăprivindăgestionareaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
    4.1.ăColectareaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
    4.2.ăStocareaătemporar ăa deşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
    4.3.ăTransportulăinternăalădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
    5.ăIdentificareaăşiăevaluareaăop iunilorăexistenteădeătratareăprinădecontaminareătermic ă
laătemperaturiăsc zuteăşiăeliminareaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
    6.ăProceduriăpentruăsitua iiădeăurgen  
    6.1.ăÎmpr ştieriăaccidentaleădeădeşeuriăinfec ioase 
    6.2.ăÎmpr ştieriăaccidentaleădeăchimicaleăpericuloase 
    7. Instruirea personalului 
    8. Estimarea costurilorăprivindăgestionareaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale 
    9.ăPlanulădeăac iune 
 
                              --------------- 


