
 
 

 

1 

   
Ministerul Sănătăţii - MS - Ordin nr. 1226/2012 din 03 decembrie 2012 
 

Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privindăgestionareaădeşeurilorărezultateădinăactivit iămedicaleă
şiăaăMetodologieiădeăculegereăaădatelorăpentruăbazaăna ional  

deădateăprivindădeşeurileărezultateădinăactivit iămedicale   
 

În vigoare de la 17 ianuarie 2013 
 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18 decembrie 2012. Nu există 
modificări până la 05 iulie 2016. 

 
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei sănătate publică şi control în sănătate 
publică nr. R.A. 654/2012 şi având în vedere Avizul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor nr. 5.448/R.P./2012,   
    având în vedere prevederile art. 17 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 52 lit. c) din 
Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, cu modificările ulterioare,   
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi 
completările ulterioare,   
 
    ministrulăs n t iiăemiteăurm torulăordin:   
 
   Art. 1. -   Seăaprob ăNormeleătehniceăprivindăgestionareaădeşeurilorărezultateădină
activit iămedicale,ăprev zuteăînăanexaănr.ă1.   
   Art. 2. -   Seăaprob ăMetodologiaădeăculegereăaădatelorăpentruăbazaăna ional ădeă
dateăprivindădeşeurileărezultateădinăactivit iămedicale,ăprev zut ăînăanexaănr.ă2.   
   Art. 3. -   Seă desemneaz ă Institutulă Na ională deă S n tateă Public ,ă institu ieă
public ă cuăpersonalitateă juridic ă înă subordineaăMinisteruluiăS n t ii,ă caăautoritateă
responsabil ăpentruăgestionareaăbazeiăna ionaleădeădateăprivindădeşeurileărezultateă
dinăactivit iămedicale.   
   Art. 4. -   Seăaprob ăCondi iileădeăcolectareăprinăseparareă laă loculăproducerii,ăpeă
categoriileă stabilite,ă aă deşeuriloră rezultateă dină activit ileă medicale,ă prev zuteă înă
anexa nr. 3.   
   Art. 5. -   Seă aprob ă Con inutul-cadruă ală planuluiă deă gestionareă aă deşeuriloră
rezultateădinăactivit iămedicale,ăprev zutăînăanexaănr.ă4.   
   Art. 6. -   Aplicareaăprevederilorăprezentuluiăordinăşiăelaborareaăplanuluiăprev zută
la art. 5 sunt obligatorii pentruă ob inereaă vizeiă anualeă aă autoriza ieiă sanitareă deă
func ionare.   
   Art. 7. -   (1) Înătermenădeă6ăluniădeălaădataăintr riiăînăvigoareăaăprezentuluiăordin,ă
toateăunit ileă înăcareăseădesf şoar ăactivit iămedicale,ă cuăexcep iaăprev zut ădeă
dispozi iileăalin.ă(5),ăelaboreaz ăplanulăpropriuădeăgestionareăaădeşeurilorămedicaleă
rezultateădinăacesteăactivit iăşiăîlătransmitădirec iilorădeăs n tateăpublic ăjude eneăpeă
razaă c roraă îşiă desf şoar ă activitatea,ă respectivă Direc ieiă deă S n tateă Public ă aă
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MunicipiuluiăBucureşti,ădup ăcaz.ăPlanurileăsuntăaprobateădeădirec iileădeăs n tateă
public ăjude ene.   
   (2) Înă termenădeă9ă luniădeă laă intrareaăînăvigoareăaăprezentuluiăordin,ădirec iileădeă
s n tateă public ă jude eneă şiă aă municipiuluiă Bucureştiă elaboreaz ă şiă transmit 
MinisteruluiăS n t iiăplanurileădeăgestionareăaădeşeurilorămedicaleălaănivelăjude eană
şiăalămunicipiuluiăBucureşti,ăîntocmiteăpeăbazaăplanurilorădeăgestionareăaădeşeuriloră
rezultateă dină activit iă medicaleă primiteă deă laă unit i.ă Planurileă deă gestionare a 
deşeuriloră rezultateă dină activit iă medicaleă laă nivelă jude eană şiă ală municipiuluiă
Bucureştiă suntă elaborateă înă colaborareă cuă persoaneleă desemnateă s ă coordonezeă
activitateaă deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină unit ileă sanitareă existenteă înă
jude ,ărespectivăînămunicipiulăBucureşti.   
   (3) Planurileă jude eneădeăgestionareăaădeşeuriloră rezultateădinăactivit iămedicaleă
suntă transmiseă c treă centreleă regionaleă deă s n tateă public ă şiă ală municipiuluiă
Bucureşti,ă careă laă rândulă loră suntă înaintateă Centruluiă Na ională deă Monitorizareă aă
RiscurilorădeăMediuăComunitar,ădinăcadrulăInstitutuluiăNa ionalădeăS n tateăPublic .   
   (4) Ministerulă S n t ii,ă prină Institutulă Na ională deăS n tateă Public ,ă elaboreaz ă
strategiaăşiăplanulădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit iămedicaleălaănivelă
na ional,ăînătermenădeă12ăluniădeălaăintrareaăînăvigoareăaăprezentuluiăordin,ăpeăbazaă
planuriloră deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină activit iă medicaleă întocmiteă laă
nivelă jude eanăşiă laănivelulămunicipiuluiăBucureşti.ăStrategiaăşiăplanulăna ională suntă
aprobateădeăMinisterulăS n t iiăşiăavizateădeăMinisterulăMediuluiăşiăP durilor.   
   (5) Planulă deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină activit iă medicaleă laă nivelă
na ionalăvaăfiăinclusăînăplanulăna ionalădeăgestionareăaădeşeurilor.   
   (6) Ministereleăcuă re eaăsanitar ăproprieă transmităplanulăpropriuădeăgestionareăaă
deşeuriloră rezultateă dină activit iă medicaleă c treă Ministerulă S n t ii,ă institu iaă
desemnat ă prină legeă pentruă elaborareaă strategieiă şiă aă planuluiă de gestionare a 
deşeurilorărezultateădinăactivit iămedicaleălaănivelăna ional.   
   (7) Unit ileăsanitareăcareădesf şoar ăactivit iămedicaleăcareăgenereaz ămaiăpu ină
deă300ăkgădeădeşeuriăpericuloaseăpeăanăsuntăexceptateădeălaăobliga iaăprev zut ăînă
alin. (1),ăacesteaăavândăobliga iaădeăaărespectaănormeleătehniceăprev zuteăînăanexaă
nr.ă 1ă şiă deă aă raportaă cantit ileă deă deşeuriă produseă şiă modulă deă gestionareă aă
acestora în conformitate cu metodologia din anexa nr. 2.   
   (8) Planurileă deă gestionareă aă deşeurilorămedicaleă prev zuteă laă alin.ă (1)-(3) sunt 
analizateă şiă actualizateă anuală sauă oriă deă câteă oriă esteă necesară şiă suntă revizuiteă oă
dat ălaă5ăani.   
   Art. 8. -   Direc iileă deă s n tateă public ă jude eneă şiă aă municipiuluiă Bucureşti,ă
InstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ,ăministereleăcuăre eaăsanitar ăproprieăşiătoateă
unit ileăcareădesf şoar ăactivit iămedicale,ăindiferentădeăformaădeăorganizare,ăducă
laăîndeplinireădispozi iileăprezentuluiăordin.   
   Art. 9. -   Înă toateăunit ileă sanitare,ăactivit ileă legateădeăgestionareaădeşeuriloră
rezultateă dină activit ileă medicaleă facă parteă dină obliga iileă profesionaleă şiă suntă
înscriseăînăfişaăpostuluiăfiec ruiăsalariat.   
   Art. 10. -   Sumele necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului 
ordin se cuprindăînăbugetulădeăvenituriăşiăcheltuieliăalăfiec ruiăordonatorădeăcredit,ăînă
conformitate cu prevederile art. 52 lit. h) din Legea nr. 211/2011 privind regimul 
deşeurilor,ăcuămodific rileăulterioare.   
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   Art. 11. -   Nerespectarea prevederilor prezentuluiă ordină seă constat ă şiă seă
sanc ioneaz ădeăc treăstructurileădeăcontrolăînăs n tateăpublic ădinăcadrulădirec iiloră
deă s n tateă public ă jude eneă şiă aă municipiuluiă Bucureşti,ă conformă legisla ieiă înă
vigoare.   
   Art. 12. -   (1) Prezentulăordinăintr ăînăvigoare în termen de 30 de zile de la data 
public riiăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI.   
   (2) Deă laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezentuluiă ordină suntă interziseă produc ia,ă
importulă şiă comercializareaă ambalajeloră pentruă deşeuriă careă nuă îndeplinesc 
condi iileăprezentuluiăordin.   
   (3) Comercializareaăambalajelorăpentruădeşeuri,ăcareănuăcorespundăcerin elorădină
normeleă tehniceă prezentateă înă anexaă nr.ă 1,ă aflateă peă stocă laă produc toriă şiă
distribuitoriă înainteaă intr riiă înă vigoareă aă prezentuluiă ordin, esteă permis ă pân ă laă
epuizareaăstocului,ădarănuămaiătârziuădeă6ăluniădeălaădataăpublic riiăprezentuluiăordină
în Monitorul Oficial al României, Partea I.   
   (4) Produc toriiă şiă distribuitoriiă ambalajeloră pentruă deşeuriă careă nuă corespundă
cerin elorădinănormeleătehniceăprezentateăînăanexaănr.ă1,ăaflateăpeăstoc,ădeclar ăpeă
propriaăr spundereăstoculăexistentălaămomentulărespectiv.ăDeclara iaăesteătransmis ă
compartimentuluiădeăspecialitateădinăcadrulădirec ieiădeăs n tateăpublic ădină jude ,ă
respectiv din municipiulăBucureşti.   
   Art. 13. -   Laă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezentuluiă ordină seă abrog ă Ordinulă
ministruluiă s n t iiă şiă familieiă nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice 
privind gestionareaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicaleăşiăaăMetodologiei de 
culegereă aă dateloră pentruă bazaă na ional ă deă dateă privindă deşeurileă rezultateă dină
activit ileămedicale,ăpublicatăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI, nr. 386 din 6 
iunieă2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprecumăşiăoriceăalteădispozi iiă
contrare.   
   Art. 14. -   Anexele nr. 1-4ăfacăparteăintegrant ădinăprezentulăordin.   
 

  

 Ministrulăs n t ii, 

 Raed Arafat 

 
 
    Bucureşti,ă3ădecembrie 2012.   
    Nr. 1.226.   
 

 
ANEXA Nr. 1    

 
NORME TEHNICE  

privindăgestionareaădeşeurilorărezultateădinăactivit iămedicale   
 

ANEXA Nr. 2    
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METODOLOGIA  
de culegere a datelor pentru baza na ional ădeădateăprivindădeşeurileărezultateădină

activit iămedicale   
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Ministerul Sănătăţii - MS - Normă tehnică din 03 decembrie 2012 
 

Normaătehnic ăprivindăgestionareaădeşeurilorărezultateădină
activit iămedicale din 03.12.2012    

 
În vigoare de la 17 ianuarie 2013 

 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18 decembrie 2012. Nu există 

modificări până la 05 iulie 2016. 
 

CAPITOLUL I 
Obiectiveăşiădomeniiădeăaplicare   

   Art. 1. -   Normeleă tehniceă privindă gestionareaă deşeuriloră rezultateă dină activit iă
medicaleă reglementeaz ă modulă înă careă seă realizeaz ă colectareaă separat ă peă
categorii,ă ambalarea,ă stocareaă temporar ,ă transportul,ă tratareaă şiă eliminareaă
deşeurilorămedicale,ăacordândăoăaten ieădeosebit ădeşeurilorăpericuloaseăpentruăaă
preveniăcontaminareaămediuluiăşiăafectareaăst riiădeăs n tate.   
   Art. 2. -   (1) Prezenteleănormeătehniceăseăaplic ădeăc treătoateăunit ileăsanitare,ă
indiferent de forma de organizare, în careăseădesf şoar ăactivit iămedicaleăînăurmaă
c roraăsuntăproduseădeşeuri,ădenumiteăînăcontinuareădeşeuriămedicale.   
   (2) Produc torulă deă deşeuriă medicaleă esteă r spunz toră pentruă gestionareaă
deşeurilorămedicaleărezultateădinăactivitateaăsa.   
   (3) Unit ileă elaboreaz ă şiă aplic ă planuri,ă strategiiă deămanagementă şiă proceduriă
medicaleă careă s ă previn ă producereaă deă deşeuriă medicaleă periculoaseă sauă s ă
reduc ăpeăcâtăposibilăcantit ileăproduse.   
   (4) Unit ileă elaboreaz ă şiă aplic ă planulă propriuă deă gestionareă aă deşeuriloră
rezultateă dină activit ileă medicale,ă înă concordan ă cuă regulamenteleă interneă şiă
codurileădeăprocedur ,ăpeăbazaăreglement rilorăînăvigoareăşiărespectândăcon inutul-
cadru prezentat în anexa nr. 4 la ordin.   
   Art. 3. -   Produc toriiădeădeşeuriămedicale,ăastfelăcumăsuntădefini iă laăart.ă7,ăauă
urm toareleăobliga ii:   
   a) prevenireaă produceriiă deşeuriloră medicaleă sauă reducereaă graduluiă deă
periculozitate a acestora;   
   b) separareaădiferitelorătipuriădeădeşeuriălaăloculăproducerii/gener rii;   
   c) tratareaăşiăeliminareaăcorespunz toareăaă tuturoră tipurilorădeădeşeuriămedicaleă
produse.   
   Art. 4. -   Prezenteleă normeă tehniceă seă aplic ă şiă unit iloră careă desf şoar ă
activit iă conexeă celoră medicaleă (cabineteă deă înfrumuse areă corporal ,ă îngrijiri 
paleativeăşiăîngrijiriălaădomiciliuăetc.),ăindiferentădeăformaădeăorganizareăaăacestora.   
   Art. 5. -   (1) Prezenteleănormeătehniceănuăseărefer ălaămanagementulădeşeuriloră
radioactive,ă aă c roră gestionareă esteă prev zut ă înă reglement riă specifice, şiă niciă laă
efluen iiăgazoşiăemişiăînăatmosfer ăsauălaăapeleăuzateădesc rcateăînăreceptori.   
   (2) Deşeurileă medicaleă radioactiveă suntă gestionateă cuă respectareaă prevederiloră
Ordonan eiăGuvernuluiănr. 11/2003 privindă gospod rireaă înă siguran ă aă deşeuriloră
radioactive,ărepublicat ,ăcuămodific rileăulterioare.   
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   Art. 6. -   (1) Prezenteleănormeătehniceănuăseărefer ălaămanagementulădeşeuriloră
de medicamente (din categoria 18 01 08* - medicamenteăcitotoxiceăşiăcitostaticeăşiă
18 01 09 - medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 08) rezultate din 
urm toareleăunit i,ăindiferentădeăformaădeăorganizareăaăacestora:   
   a) farmacii,ă drogherii,ă unit iă autorizateă pentruă vânzareaă sauă distribu iaă
medicamentelorăşiăproduselorăfarmaceutice;   
   b) unit iădeăproduc ie,ădepozitareăşiăp strareăaămedicamentelorăşiăaăproduseloră
biologice;   
   c) instituteădeăcercetareăfarmaceutic ;   
   d) unit iăprecliniceădinăuniversit ileăşiăfacult ileădeăfarmacie;   
   e) Agen iaăNa ional ăa MedicamentuluiăşiăaăDispozitivelorăMedicale.   
   (2) Gestionareaă deşeuriloră deă medicamenteă prev zuteă laă alin.ă (1)ă vaă fiă
reglementat ă prină ordină ală ministruluiă s n t ii,ă conformă prevederiloră Legiiă nr. 
95/2006 privind reforma înă s n tateă public ,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare.   
 

CAPITOLUL II 
Defini ii   

   Art. 7. -   Înăîn elesulăprezentelorănormeătehniceăseădefinescăurm toriiătermeni:   
   a) activitateaămedical ă esteă oriceă activitateă deă diagnostic,ă preven ie,ă tratament, 
cercetare,ăprecumăşiădeămonitorizareăşiărecuperareăaăst riiădeăs n tate,ăcareăimplic ă
sauănuăutilizareaădeăinstrumente,ăechipamente,ăsubstan eăoriăaparatur ămedical ;   
   b) ambalajeleă pentruă deşeuriă rezultateă dină activitateaă medical ă reprezint ă
recipienteăşiăcontainereăutilizateăpentruăcolectarea,ăambalarea,ătransportul,ătratareaă
şiăeliminareaăfinal ăaădeşeurilorărezultateădinăactivitateaămedical ;   
   c) colectareaă deşeuriloră medicaleă reprezint ă oriceă activitateă deă strângereă aă
deşeurilor,ă incluzândă separareaă deşeuriloră peă categorii,ă laă surs ,ă şiă stocareaă
temporar ăaădeşeurilorăînăscopulătransport riiăacestoraălaăoăinstala ieădeătratareăsauă
deăeliminareăaădeşeurilor;   
   d) colectareaă separat ă aă deşeuriloră medicaleă înseamn ă colectareaă înă cadrul 
c reiaăunăfluxădeădeşeuriăesteăp stratăseparatăînăfunc ieădeătipulăşiănaturaădeşeurilor,ă
cuăscopulădeăaăfacilitaătratareaăspecific ăaăacestora;   
   e) decontaminareaă termic ă reprezint ăopera iuneaăcareăseăbazeaz ăpeăac iuneaă
c lduriiăumedeăsauăuscateăpentruă îndep rtareaăprinăreducereăaămicroorganismeloră
(patogeneăsauăsaprofite)ăcon inuteăînădeşeurileămedicaleăpericuloaseălaătemperaturiă
sc zute;   
   f) deşeurileă anatomo-patologiceă suntă fragmenteă şiă organeă umane,ă inclusivă
recipienteă deă sângeă şiă sângeă conservat.ă Acesteă deşeuriă suntă considerateă
infec ioase;   
   g) deşeurileă chimiceă şiă farmaceuticeă suntă substan eă chimiceă solide,ă lichideă sauă
gazoase,ă careă potă fiă toxice,ă coroziveă oriă inflamabile;ă medicamenteleă expirateă şiă
reziduurileă deă substan eă chimioterapeutice, care pot fi citotoxice, genotoxice, 
mutagene,ă teratogeneă sauă carcinogene;ă acesteă deşeuriă suntă incluseă înă categoriaă
deşeuriloră periculoaseă atunciă cândă prezint ă unaă sauă maiă multeă dină propriet ileă
prev zuteă înă anexaă nr.ă 4ă laă Legeaă nr. 211/2011 privindă regimulă deşeurilor,ă cuă
modific rileăulterioare;   
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   h) deşeurileăinfec ioaseăsuntădeşeurileăcareăprezint ăpropriet iăpericuloase,ăastfelă
cumă acesteaă suntă definiteă înă anexaă nr.ă 4ă laă Legeaă nr.ă 211/2011,ă cuă modific rileă
ulterioare, la punctul "H 9 - «Infec ioase»:ă substan eă şiă preparateă cuă con inută deă
microorganisme viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca producând 
boliă laă omă oriă laă alteă organismeă vii";ă acesteă deşeuriă suntă considerateă deşeuriă
periculoase;   
   i) 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,ădac ăauăfostăînăcontactăcuăfluideăbiologiceăsauăcuăsubstan eă
periculoase;   
   j) deşeurileămedicaleănepericuloaseăsuntădeşeurileăaăc rorăcompozi ieăşiăaleăc roră
propriet iănuăprezint ăpericolăpentruăs n tateaăuman ăşiăpentruămediu;   
   k) deşeurileămedicaleăpericuloaseăsuntădeşeurileă rezultateădinăactivit iămedicaleă
şiăcareăprezint ăunaăsauămaiămulteădinăpropriet ileăpericuloaseăenumerateăînăanexaă
nr.ă4ălaăLegeaănr.ă211/2011,ăcuămodific rileăulterioare;   
   l) deşeurileă rezultateădinăactivitateaămedical ăsuntă toateădeşeurileăpericuloaseăşiă
nepericuloase care sunt generate de activit iămedicaleăşiăsuntăclasificateăconformă
Hot râriiă Guvernuluiă nr. 856/2002 privindă eviden aă gestiuniiă deşeuriloră şiă pentruă
aprobareaă listeiă cuprinzândă deşeurile,ă inclusivă deşeurileă periculoase,ă cuă
complet rileăulterioare;   
   m) echipamentulădeătratareăprinădecontaminareătermic ăaădeşeurilorărezultateădină
activitateaă medical ă esteă oriceă echipamentă fixă destinată tratamentuluiă termică laă
temperaturiă sc zuteă (105°Că - 177°C)ă aă deşeurilorămedicaleă periculoaseă undeă areă
locăac iuneaăgeneral ădeăîndep rtareăprinăreducereăaămicroorganismeloră(patogeneă
sauă saprofite)ă con inuteă înă deşeuri;ă acestaă includeă dispozitiveă deă procesareă
mecanic ăaădeşeurilor;   
   n) eliminareaădeşeurilorămedicaleăînseamn ăopera iunileăprev zuteă laăD5ăşiăD10ă
dinăanexaănr.ă2ă laăLegeaănr.ă211/2011,ăcuămodific rileăulterioare,ăcuăprecizareaăc ă
numaiădeşeurileătratateăpotăfiăeliminateăprinădepozitare;   
   o) fişaă intern ă aă gestion riiă deşeuriloră medicaleă esteă formularulă deă p strareă aă
eviden eiă deşeuriloră rezultate dină activit ileă medicale,ă con inândă dateleă privindă
circuitulăcompletăalăacestorădeşeuriădeă laăproducereăşiăpân ă laăeliminareaă final ăaă
acestora,ă conformă Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă 856/2002,ă cuă complet rileă ulterioare,ă
conformăListeiăEuropeneăaăDeşeurilor;   
   p) gestionareaă deşeuriloră medicaleă înseamn ă colectarea,ă stocareaă temporar ,ă
transportul,ă tratarea,ă valorificareaă şiă eliminareaă deşeurilor,ă inclusivă supraveghereaă
acestorăopera iiăşiăîntre inereaăulterioar ăaăamplasamentelorăutilizate;   
   q) instala iaă deă incinerareă esteă oriceă instala ieă tehnic ă fix ă sauă mobil ă şiă
echipamentulă destinată tratamentuluiă termică ală deşeurilor,ă cuă sauă f r ă recuperareaă
c lduriiă deă ardereă rezultate,ă aşaă cumă esteă definită înă Hot râreaă Guvernuluiă nr. 
128/2002 privindăincinerareaădeşeurilor,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;   
   r) prevenireaăproduceriiădeşeurilorămedicaleăreprezint ă totalitateaăm suriloră luateă
înainteăcaăoăsubstan ,ăunămaterialăsauăunăprodusăs ădevin ădeşeuămedicalăşiăcareă
auă dreptă scopă reducereaă cantit iiă deă deşeuriă medicale,ă inclusivă prină reutilizareaă
produseloră folositeă înă activit iă medicaleă sauă prină extindereaă cicluluiă deă via ă ală
produseloră respective,ă prină asigurareaăuneiă separ riă corecteă laă surs ăaădeşeuriloră
periculoase de cele nepericuloase;   
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   s) produc torulă deă deşeuriă medicaleă esteă oriceă persoan ă fizic ă sauă juridic ă ceă
desf şoar ăactivit iămedicaleădinăcareă rezult ădeşeuriămedicale;ăş)ăspa iulăcentrală
deăstocareătemporar ăaădeşeurilorămedicaleăreprezint ăunăamplasament de stocare 
temporar ă aă deşeuriloră medicale,ă amenajată înă incintaă unit iiă careă le-a generat, 
destinatăexclusivăstoc riiătemporareăaădeşeurilorăpân ălaămomentulălaăcareăacesteaă
suntăevacuateăînăvedereaăelimin rii;   
   t) 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;   
   ) unitateaăsanitar ăesteăoriceăunitateăpublic ăsauăprivat ,ăcuăpaturiăsauăf r ăpaturi,ă
careă desf şoar ă activit iă înă domeniulă s n t iiă umaneă şiă careă producă deşeuriă
clasificate conform art. 8.   
 

CAPITOLUL III 
Clasific ri   

 
   Art. 8. -   (1) Înăvedereaăuneiăbuneăgestion riăaădeşeurilorămedicaleăseăutilizeaz ă
codurile dină anexaă nr.ă 2ă laă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 856/2002,ă cuă complet rileă
ulterioare.   
   (2) Tipurileă deă deşeuri,ă inclusivă celeă periculoaseă prev zuteă înă anexaă nr.ă 2ă laă
Hot râreaăGuvernuluiănr.ă856/2002,ăcuăcomplet rileăulterioare,ă întâlniteă frecventă înă
activit ileămedicale,ăsuntăexemplificateăînătabelulăurm tor:   
 
   

 Codădeşeu,ăconformăHot râriiăGuvernuluiănr.ă856/2002 Categoriiădeădeşeuriărezultateădinăactivit iămedicale 

 

18ă 01ă 01ă obiecteă ascu iteă 
(cuăexcep iaă18ă01ă03*) 

Deşeurileăîn ep toare-t ietoare: ace, ace cu fir, catetere, seringi 
cuăac,ăbranule,ălameădeăbisturiu,ăpipete,ăsticl rieădeălaboratorăoriă
alt ă sticl rieă spart ă sauă nuă etc.ă deă unic ă folosin ,ă
neîntrebuin at ă sauă cuă termenă deă expirareă dep şit,ă careă nuă aă
intrat în contact cu material poten ială infec iosă 
Înă situa iaă înă careă deşeurileă maiă susă men ionateă auă intrată înă
contactăcuămaterialăpoten ială infec ios,ă inclusivă recipienteleăcare 
auă con inută vaccinuri,ă suntă considerateă deşeuriă infec ioaseă şiă
sunt incluse în categoria 18 01 03*.  
Înă situa iaă înă careă obiecteleă ascu iteă auă intrată înă contactă cuă
substan e/materialeă periculoaseă suntă considerateă deşeuriă
periculoaseăşiăsuntăincluseăînăcategoriaă18ă01ă06*. 

 

18ă01ă02ă fragmenteăşiăorganeăumane,ă inclusivă recipienteădeă
sângeăşiăsângeă(cuăexcep iaă18ă01 03*) 

Deşeurileăanatomo-patologice constând în fragmente din organe 
şiă organeă umane,ă p r iă anatomice,ă lichideă organice,ă materială
biopsicărezultatădinăblocurileăoperatoriiădeăchirurgieăşiăobstetric ă
(fetuşi,ăplacenteăetc.),ăp r iăanatomiceărezultateădinălaboratoarele 
deăautopsie,ărecipienteăpentruăsângeăşiăsângeăetc.ăToateăacesteă
deşeuriăsuntăconsiderateăinfec ioaseăşiăsuntă incluseăînăcategoriaă
18 01 03*. 

 

18ă01ă03*ădeşeuriăaleăc rorăcolectareăşiăeliminareăfacăobiectulă
unorăm suriăspecialeăprivindăprevenireaăinfec iilor 

Deşeurileă infec ioase,ă respectivă deşeurileă careă con ină sauă auă
venită înăcontactăcuăsângeăoriăcuăalteă fluideăbiologice,ăprecumăşiă
cuă virusuri,ă bacterii,ă parazi iă şi/sauă toxineleă microorganismelor,ă
perfuzoareăcuătubulatur ,ărecipienteăcareăauăcon inutăsângeăsauă
alteă fluideă biologice,ă câmpuriă operatorii,ă m nuşi,ă sondeă şiă alteă
materialeă deă unic ă folosin ,ă comprese,ă pansamenteă şiă alteă
materialeăcontaminate,ămembraneădeădializ ,ăpungiădeămaterială
plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator folosite, 
scuteceăcareăprovinădeălaăpacien iăinterna iăînăunit iăsanitareăcuă
specifică deă boliă infec ioaseă sauă înă sec iiă deă boliă infec ioaseă aleă
unit iloră sanitare,ă cadavreă deă animaleă rezultateă înă urmaă
activit ilorădeăcercetareăşiăexperimentareăetc. 
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18ă 01ă 04ă deşeuriă aleă c roră colectareă şiă eliminareă nuă facă
obiectulăunorăm suriăspecialeăprivindăprevenireaăinfec iilor 

Îmbr c minteă necontaminat ,ă aparateă gipsate,ă lenjerieă
necontaminat ,ădeşeuriă rezultateădup ă tratarea/decontaminareaă
termic ă aă deşeuriloră infec ioase,ă recipienteă careă auă con inută
medicamente,ăalteleădecâtăcitotoxiceăşiăcitostaticeăetc. 

 

18ă 01ă 06*ă chimicaleă constândă dină sauă con inândă substan eă
periculoase 

Acizi,ă baze,ă solven iă halogena i,ă alteă tipuriă deă solven i,ă produseă
chimiceă organiceă şi anorganice, inclusiv produse reziduale 
generateă înă cursulă diagnosticuluiă deă laborator,ă solu iiă fixatoareă
sau de developare, produse concentrate utilizate în serviciile de 
dezinfec ieăşiăcur enie,ăsolu iiădeăformaldehid ăetc. 

 

18 01 07 chimicale, altele decât cele specificate la 18 01 06* Produseăchimiceăorganiceăşiăanorganiceănepericuloaseă(careănuă
necesit ă etichetareă specific ),ă dezinfectan iă (hipoclorită deă sodiuă
slabă concentrat,ă substan eădeă cur areă etc.),ă solu iiă antiseptice,ă
deşeuriădeălaăaparatele deădiagnoz ăcuăconcentra ieăsc zut ădeă
substan eăchimiceăpericuloaseăetc.,ăcareănuăseăîncadreaz ălaă18ă
01 06* 

 
18ă01ă08*ămedicamenteăcitotoxiceăşiăcitostatice Categoriileă deă deşeuriă voră fiă stabiliteă înă ordinulă privindă

gestionareaă deşeurilorădeămedicamente, care va fi reglementat 
conform art. 6 alin. (2). 

 
18 01 09 medicamente, altele decât cele specificate la 18 01 
08 

Categoriileă deă deşeuriă voră fiă stabiliteă înă ordinulă privindă
gestionareaă deşeurilorădeămedicamente,ă careăvaă fiă reglementată
conform art. 6 alin. (2). 

 

18ă 01ă 10*ă deşeuriă deă amalgamă deă laă tratamenteleă
stomatologice;ăacesteădeşeuriăsuntăconsiderateăpericuloase. 

Capsuleăsauă resturiădeăamalgamă(mercur),ădin iăextraşiăcareăauă
obtura iiădeăamalgam,ăcoroaneădentare,ăpun iădentare,ămaterialeă
compozite fotopolimerizabile, ciment glasionomer etc. 

 
   NOT :    
    Deşeurileă periculoaseă suntă marcateă cuă ună asteriscă (*)ă conformă prevederiloră
anexeiă nr.ă 2ă "Listaă cuprinzândă deşeurile,ă inclusivă deşeurileă periculoase"ă laă
Hot râreaăGuvernuluiănr.ă856/2002,ăcuăcomplet rileăulterioare.   
 
   (3) Deşeurileăneexemplificateălaăalin.ă(2)ăgenerateăînăunit ileăsanitareăseăclasific ă
conformăprevederilorăHot râriiăGuvernuluiănr.ă856/2002,ăcuăcomplet rileăulterioare,ă
şiăseăgestioneaz ăconformălegisla ieiăînăvigoare.   
 

CAPITOLUL IV 
Minimizareaăcantit iiădeădeşeuri   

 
   Art. 9. -   Separareaăpeăcategoriiăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicaleăşi,ă
implicit,ă reducereaă cantit iiă deă deşeuriă reprezint ă ună principiuă deă baz ă pentruă
introducereaămetodelorăşiătehnologiilor deătratareăaădeşeurilorămedicale.   
   Art. 10. -   Avantajeleă minimiz riiă cantit iiă deă deşeuriă suntă reprezentateă deă
protejareaă mediuluiă înconjur tor,ă oă maiă bun ă protec ieă aă muncii,ă reducereaă
costuriloră privindă managementulă deşeuriloră înă unitateaă sanitar ă şiă îmbun t ireaă
rela ieiădeăcomunicareăcuămembriiăcomunit ii.   
   Art. 11. -   Minimizareaăcantit iiădeădeşeuriăimplic ăurm toareleăetape:   
   a) reducereaălaăsurs ăaădeşeurilorăseăpoateărealizaăprin:   
   - achizi ionareaădeămaterialeăcareăgenereaz ăcantit iămiciădeădeşeuri;   
   - utilizareaă deă metodeă şiă echipamenteă moderneă ceă nuă genereaz ă substan eă
chimiceăpericuloase,ăcumăarăfi:ăînlocuireaămetodeiăclasiceădeădezinfec ieăchimic ăcuă
dezinfec iaăpeăbaz ădeăaburăsauădeăultrasunete,ăînlocuireaătermometrelor cu mercur 
cu cele electronice, utilizarea radiografiilor computerizate în locul celor clasice;   
   - gestionareaăcorect ăaădepozitelorădeămaterialeăşiăreactivi;   
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   b) separareaă laăsurs ăprinăasigurareaă c ădeşeurileă suntă colectateă înăambalajeleă
corespunz toareăfiec reiăcategorii;   
   c) tratareaă deşeuriloră prină utilizareaă metodeiă deă decontaminareă termic ă laă
temperaturiăsc zute;   
   d) eliminareaăfinal ă înăcondi iiăcorespunz toare;ădup ăreducereaăpeăcâtăposibilăaă
cantit iiă deă deşeuri,ă deşeurileă tratateă seă elimin ă prină metodeă cuă impactă minimă
asupra mediului.   
 

CAPITOLUL V 
Colectareaădeşeurilorămedicaleălaăloculădeăproducere   

 
   Art. 12. -   (1) Colectareaăseparat ăaădeşeurilorăesteăprimaăetap ăînăgestionareaă
deşeurilorărezultateădinăactivit iămedicale.   
   (2) Produc toriiădeădeşeuriămedicaleăauăobliga iaăcolect riiăseparateăaădeşeuriloră
rezultateădinăactivit ileămedicale,ăînăfunc ieădeătipulăşiănaturaădeşeului,ăcuăscopulădeă
aăfacilitaătratarea/eliminareaăspecific ăfiec ruiădeşeu.   
   (3) Produc toriiădeădeşeuriămedicaleăauăobliga iaăs ănuăamesteceădiferiteătipuriădeă
deşeuriăpericuloaseăşiăniciădeşeuriăpericuloaseăcuădeşeuriănepericuloase.ăÎnăsitua iaă
înăcareănuăseărealizeaz ăseparareaădeşeurilor,ăîntreagaăcantitateădeădeşeuriăînăcareă
au fost amestecateădeşeuriăpericuloaseăseătrateaz ăcaădeşeuriăpericuloase.   
 

CAPITOLUL VI 
Ambalareaădeşeurilorămedicale   

 
   Art. 13. -   Recipientulăînăcareăseăfaceăcolectareaăşiăcareăvineăînăcontactădirectăcuă
deşeurileăpericuloaseărezultateădinăactivit iămedicaleăesteădeăunic ă folosin ăşiăseă
elimin ăodat ăcuăcon inutul.   
   Art. 14. -   Codurileă deă culoriă aleă recipienteloră înă careă seă colecteaz ă deşeurileă
medicale sunt:   
   a) galben - pentruădeşeurileămedicaleăpericuloase,ăastfelăcumăsuntădefiniteălaăart.ă
7ăşiăclasificateălaăart.ă8;   
   b) negru - pentruădeşeurileănepericuloase,ăastfelăcumăsuntădefiniteălaăart.ă7.   
   Art. 15. -   Pentruădeşeurileăinfec ioaseăseăfoloseşteăpictogramaă"Pericolăbiologic".ă
Pentruădeşeurileăpericuloaseăclasificateălaăart.ă7ăprin codurile 18 01 06* - chimicale 
constândă dină sauă con inândă substan eă periculoaseă seă folosescă pictogrameleă
aferenteăpropriet ilorăpericuloaseăaleăacestora,ăconformăanexeiănr.ă4ă laăLegeaănr.ă
211/2011,ăcuămodific rileăulterioare,ărespectiv:ă"Inflamabil",ă"Coroziv", "Toxic" etc.   
   Art. 16. -   (1) Pentruă deşeurileă infec ioaseă careă nuă suntă obiecteă ascu iteă
identificate prin codul 18 01 03*, conform art. 8, se folosesc cutii din carton 
prev zuteăînă interiorăcuăsaciăgalbeniădinăpolietilen ăsauăsaciădinăpolietilen ăgalbeniă
oriămarca iăcuăgalben.ăAtâtăcutiileăprev zuteăînăinteriorăcuăsaciădinăpolietilen ,ăcâtăşiă
saciiă suntă marca iă şiă eticheta iă înă limbaă român ă cuă urm toareleă informa ii:ă tipulă
deşeuluiăcolectat,ăpictogramaă"Pericolăbiologic",ăcapacitateaărecipientului (l sau kg), 
modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii 
utiliz riiărecipientuluiăpeăsec ie,ăunitateaăsanitar ăşiăsec iaăcareăauăfolositărecipientul,ă
persoanaăresponsabil ăcuămanipulareaălor,ădataăumpleriiădefinitive, marcaj conform 
standardelorăNa iunilorăUniteă(UN),ăînăconformitateăcuăAcordulăeuropeanăreferitorălaă
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transportulă rutieră interna ională ală m rfuriloră periculoaseă (ADR).ă Cutiileă dină cartonă
prev zuteă cuă saciă deă plastică înă interioră trebuieă stocateă temporar peă suprafe eă
uscate.   
   (2) Saciiătrebuieăs ăaib ăoărezisten ămecanic ămare,ăs ăseăpoat ăînchideăuşorăşiă
sigur,ă utilizândă sigiliiă deă unic ă folosin .ă Termosuturileă trebuieă s ă fieă continue,ă
rezistenteăşiăs ănuăpermit ăscurgeriădeălichid.   
   (3) La alegereaă dimensiuniiă saculuiă seă ineă seamaă deă cantitateaă deă deşeuriă
produseăînă intervalulădintreădou ăîndep rt riăsuccesiveăaleădeşeurilor.ăAtunciăcândă
nuă esteă pusă înă cutieă deă cartonă careă s ă asigureă rezisten ă mecanic ,ă saculă seă
introduceăînăpubeleăprev zuteăcuăcapacăşiăpedal ăsauăînăportsac,ăfiindăobligatoriuăcaă
şiă acestaă dină urm ă s ă aib ă capac.ă În l imeaă saculuiă trebuieă s ă dep şeasc ă
în l imeaăpubelei,ă astfelă încâtăsaculăs ă seă r sfrâng ăpesteămargineaăsuperioar ăaă
acesteia,ă iară surplusulă trebuieă s ă permit ă închiderea sacului în vederea 
transportuluiă sigur.ă Gradulă deă umplereă aă saculuiă nuă vaă dep şiă treiă p trimiă dină
volumulă s u.ă Pubeleleă cuă pedal ă şiă capacă trebuieă s ă fieă inscrip ionateă cuă
pictograma "Pericol biologic".   
   (4) Grosimea polietilenei din care esteăconfec ionatăsaculăesteăcuprins ăîntreă50-
70 Î¼.   
   (5) Cutiileădinăcartonăprev zuteăînăinteriorăcuăsaciăgalbeniădinăpolietilen ăsauăsaciiă
dinăpolietilen ăgalbeniă(sauămarca iăcuăgalben)ătrebuieăs ăfieăsupuseăprocedurilorădeă
testareă specific ă aă rezisten eiămaterialuluiă laă ac iuniămecanice,ă înă conformitateă cuă
standardele europene specifice pentru astfel de recipiente. Testele de încercare 
trebuieăs ăfieărealizateădeăc treălaboratoareăacreditate.   
   Art. 17. -   (1) Atâtădeşeurileăîn ep toare-t ietoareăidentificate prin codul 18 01 01, 
câtăşiăprinăcodulă18ă01ă03*ăconformăart.ă8ăseăcolecteaz ăseparatăînăacelaşiărecipientă
dinămaterialăplasticărigidărezistentălaăac iuniămecanice.   
   (2) Recipientulătrebuieăprev zutălaăparteaăsuperioar ăcuăunăcapacăspecial careăs ă
permit ăintroducereaădeşeurilorăşiăs ăîmpiediceăscoatereaăacestoraădup ăumplereăaă
recipientului,ă fiindă prev zută înă acestă scopă cuă ună sistemă deă închidereă definitiv .ă
Capaculărecipientuluiăareăorificiiăpentruădetaşareaăacelorădeăsering ăşiăaălamelorăde 
bisturiu.ă Recipienteleă trebuieă prev zuteă cuă ună mâneră rezistentă pentruă aă fiă uşoră
transportabileălaăloculădeăstocareătemporar ăşi,ăulterior,ălaăloculădeăeliminareăfinal .ă
Recipienteleăutilizateăpentruădeşeurileăîn ep toare-t ietoareăinfec ioaseăauăculoarea 
galben ăşiăsuntămarcateăcuăpictogramaă"Pericolăbiologic".   
   Art. 18. -   Recipientulădestinatăcolect riiădeşeuriloră în ep toare-t ietoareă trebuieă
s ăaib ăurm toareleăcaracteristici:   
   a) s ăfieăimpermeabil,ăs ăprezinteăetanşeitate,ăunăsistemădeăînchidereătemporar ă
şiădefinitiv .ăPrinăsistemulădeăînchidereătemporar ăseăasigur ăoăm sur ădeăpreven ieă
suplimentar ,ă iarăprinăsistemulădeăînchidereădefinitiv ăseă împiedic ăposibilitateaădeă
contaminareă aă personaluluiă careămanipuleaz ă deşeurileă în ep toare-t ietoareă şiă aă
mediului,ă precumă şiă posibilitateaă deă refolosireă aă acestoraă deă c treă persoaneă dină
exteriorulăunit iiăsanitare;   
   b) s ă fieă marcată şiă etichetată înă limbaă român ă cuă urm toareleă informa ii:ă tipulă
deşeuluiăcolectat,ăpictogramaă"Pericolăbiologic", capacitatea recipientului (l sau kg), 
modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data începerii 
utiliz riiărecipientuluiăpeăsec ie,ăunitateaăsanitar ăşiăsec iaăcareăauăfolositărecipientul,ă
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persoanaăresponsabil ăcuămanipulareaălui, data umplerii definitive, marcaj conform 
standardelor UN, în conformitate cu ADR;   
   c) s ă fieă supusă proceduriloră deă testareă specific ă aă rezisten eiă materialuluiă laă
ac iuniămecanice,ătesteleădeăîncercareăurmândăaăfiărealizateădeăc treălaboratoareleă
acreditateăpentruăastfelădeătest ri,ăcareăs ăatesteăconformareaălaăcondi iileă tehniceă
prev zuteă deă Standardă SRă 13481/2003:ă "Recipienteă deă colectareă aă deşeuriloră
în ep toare-t ietoareă rezultateă dină activit iămedicale.ăSpecifica iiă şiă încerc ri"ă sauă
cu alte standarde europene;   
   d) s ăprezinteăsiguran ăşiăstabilitateăpeămasaădeătratamentăsauăacoloăundeăesteă
amplasat,ăastfelăîncâtăs ăseăeviteăr sturnareaăaccidental ăaăacestuiaăşiăîmpr ştiereaă
con inutului.   
   Art. 19. -   Înăsitua iaăînăcareănumaiăaceleădeăsering ăsuntăcolectateăînărecipienteleă
descriseă laăart.ă17ăşiă18,ădeşeurileă infec ioaseăconstândădinăseringiăseăpotăcolectaă
împreun ă cuă alteă deşeuriă infec ioaseă înă func ieă deă destina iaă acestora,ă conformă
prevederilor art. 16.   
   Art. 20. -   Pentruădeşeurileă infec ioaseădeă laboratorăseă folosescăcutiiădinăcartonă
rigidă prev zuteă înă interioră cuă sacă galbenă deă polietilen ,ă marcateă cuă galben,ă
etichetateă cuă urm toareleă informa ii:ă tipulă deşeuluiă colectat,ă pictogramaă "Pericolă
biologic", capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a 
niveluluiămaximădeăumplere,ădataăînceperiiăutiliz riiărecipientuluiăpeăsec ie,ăunitateaă
sanitar ăşiăsec iaăcareăauăfolositărecipientul,ăpersoanaăresponsabil ăcuămanipulareaă
lui, data umplerii definitive, marcaj conform standardelor UN, în conformitate cu 
ADR.   
   Art. 21. -   (1) Ală doileaă recipientă înă careă seă depună sacii,ă cutiileă şiă recipienteleă
pentruădeşeurileăpericuloaseăesteăreprezentatădeăcontainereămobileăcuăpere iărigizi,ă
aflateă înă spa iulă centrală pentruă stocareaă temporar ă aădeşeuriloră dină incintaăunit iiă
sanitare.   
   (2) Containereleă mobileă pentruă deşeuriă infec ioase,ă anatomopatologiceă şiă p r iă
anatomiceă şiă în ep toare-t ietoareă auă marcajă galben,ă suntă etichetateă "Deşeuriă
medicale"ă şiă poart ă pictograma "Pericol biologic". Containerele trebuie 
confec ionateă dină materialeă rezistenteă laă ac iunileă mecanice,ă uşoră lavabileă şiă
rezistenteălaăac iuneaăsolu iilorădezinfectante.   
   (3) Containerulătrebuieăs ăfieăetanşăşiăprev zutăcuăunăsistemădeăprindereăadaptat 
sistemului automat de preluare din vehiculul de transport sau adaptat sistemului de 
golireăînăinstala iaădeăprocesareăaădeşeurilor.   
   (4) Dimensiuneaă containereloră seă alegeă astfelă încâtă s ă seă asigureă preluareaă
întregiiăcantit iădeădeşeuriăproduseăînăintervalulădintreădou ăîndep rt riăsuccesive.ă
Esteăstrictăinterzis ădepunereaădeşeurilorăpericuloaseăneambalateă(vrac).   
   Art. 22. -   (1) Deşeurileăanatomo-patologice încadrate la codul 18 01 02 (18 01 
03*)ădestinateă inciner riiă suntăcolectateă înămod obligatoriu în cutii din carton rigid, 
prev zuteă înă interioră cuă sacă dină polietilen ă careă trebuieă s ă prezinteă siguran ă laă
închidereăsauă înăcutiiă confec ionateădinămaterială plastică rigidă cuăcapacăceăprezint ă
etanşeitateă laă închidere,ă avândămarcajă galben, special destinate acestei categorii 
deădeşeuri,ăşiăsuntăeliminateăprinăincinerare.   
   (2) Recipienteleăvorăfiăetichetateăcuăurm toareleăinforma ii:ătipulădeşeuluiăcolectat,ă
pictograma "Pericol biologic", capacitatea recipientului (l sau kg), modul de utilizare, 
linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data distribuirii recipientului pe 
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sec ie,ăunitateaăsanitar ăşiăsec iaăcareăauăfolositărecipientul,ăpersoanaăresponsabil ă
cu 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,ă ceă seă depuneă atâtă laă unitateaă sanitar ă respectiv ,ă cât şiă laă direc iaă deă
s n tateăpublic ă jude ean .ăDirec iaă deă s n tateăpublic ă jude ean ăelibereaz ăună
certificatăînăacestăsens.ăP r ileăanatomiceăsuntăambalateăşiărefrigerate,ădup ăcareăseă
vorădepuneăînăcutiiăspeciale,ăetanşeăşiărezistente.   
   Art. 24. -   (1) Deşeurileă periculoaseă chimiceă rezultateă dină unit ileă sanitareă
identificateă prină codulă 18ă 01ă 06*ă seă colecteaz ă înă recipienteă speciale,ă cuă marcajă
adecvată pericoluluiă ("Inflamabil",ă "Coroziv",ă "Toxic"ă etc.)ă şiă seă trateaz ă conformă
prevederilor legale privindădeşeurileăpericuloase.   
   (2) Deşeurileăchimiceăsuntăcolectateăşiăambalateăînărecipienteăcuăoăcapacitateăcareă
s 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-un ambalaj exterior care,ădup ăumplere,ănuă
trebuieăs ădep şeasc ăgreutateaădeă30ădeăkg.   
   (3) Deşeurileă periculoaseă chimiceă rezultateă dină unit iă sanitareă seă colecteaz ă
separată şiă seă elimin ă prină incinerareă (dup ă ce,ă înă prealabil,ă aă fostă testat ă
reactivitateaă termic ă aă acestoră deşeuri),ă tratareă chimic ă sauă suntă returnateă laă
furnizor, cu acordul expres al acestuia.   
   (4) Recipienteleăînăcareăseăcolecteaz ădeşeurileăchimiceătrebuieăs ăfieăproiectateă
şiărealizateăînăaşaăfelăîncâtăs ăîmpiediceăoriceăpierdereădeăcon inut,ăcuărespectarea 
urm toarelorăcondi ii:   
   a) materialeleădinăcareăsuntăexecutateă recipienteleăşiăsistemeleădeă închidereăaleă
acestoraă nuă trebuieă s ă fieă atacateă deă c treă con inută şiă niciă s ă formezeă cuă acestaă
compuşiăpericuloşi;   
   b) toateăp r ileărecipientelorăşiăaleăsistemelorădeăînchidereăaleăacestoraătrebuieăs ă
fieă solideă şiă rezistente,ă astfelă încâtă s ă exclud ă oriceă defec iuneă şiă s ă r spund ă înă
deplin ăsiguran ălaăpresiunileăşiăeforturileănormaleădeămanipulare;   
   c) recipienteleăprev zuteăcuăsistemăde închidereă trebuieăs ă fieăproiectateă înăaşaă
felă încâtă ambalajulă s ă poat ă fiă deschisă şiă închisă înămodă repetat,ă f r ă pierdereă deă
con inut.   
   (5) Deşeurileă chimiceă periculoaseă aflateă înă stareă lichid ă seă colecteaz ă înă
recipiente speciale, impermeabile, iar evacuareaălorăseărealizeaz ădeăc treăoăfirm ă
autorizat .   
   (6) Deşeurileăchimice,ădac ăseăafl ăînăambalajulălorăoriginală(sticl ,ăfolieăetc.),ăpotăfiă
împachetate în recipiente care nu corespund standardelor UN, în conformitate cu 
ADRă(ADRă3.4ăşiădispozi iaăspecial ă601ădeălaă3.3).ăÎnăcazulăînăcareăacesteădeşeuriă
nuăseămaiăafl ă înăambalajulăoriginal,ăeleăseăstocheaz ăşiăambaleaz ă înă recipienteă
care corespund standardelor UN, în conformitate cu prevederile ADR.   
   Art. 25. -   Pentru a evita acumularea înăunit ileăsanitareăaăunorăcantit iămariădeă
deşeuriăfarmaceuticeă(deăexemplu:ămedicamenteăexpirate),ăacesteaăseăpotăreturna,ă
pe baza unui contract, farmaciei sau depozitului de produse farmaceutice în 
vedereaăelimin riiăfinale.   
   Art. 26. -   Deşeurile chimice nepericuloase identificate prin codul 18 01 07 
rezultateă dină unit iă sanitareă seă colecteaz ă separată înă ambalajulă original.ă Înă cazulă
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deşeurilorădeălaăaparateleădeădiagnoz ,ăceăcon inăsubstan eăchimiceăpericuloaseăînă
concentra iiă neglijabile,ă suntă urmateă instruc iunileă specificeă echipamentuluiă
respectiv.ăAcesteădeşeuriăseăvalorific ăsauăseăelimin ăcaădeşeuriănepericuloase.   
   Art. 27. -   Deşeurileăstomatologiceăidentificateăprinăcodulă18ă01ă10*ăreprezentateă
deăamalgamulădentarăseăcolecteaz ăseparatăînăcontainereăsigilabileăşiăsuntăpreluateă
deăfirmeăautorizateăînăvedereaăvalorific rii.   
   Art. 28. -   (1) Deşeurileă medicaleă periculoaseă trebuieă s ă fieă ambalateă şiă
etichetateă cuă respectareaă tuturoră condi iiloră prev zuteă laă art. 21 dină Hot râreaă
Guvernului nr. 1.175/2007 pentru aprobarea Normelor deăefectuareăaăactivit iiădeă
transportă rutieră deă m rfuriă periculoaseă înă România,ă înă sensulă c ă trebuieă s ă fieă
ambalate înăambalajeăsauăcisterneăpotrivităprevederilorăp r iiă aă4-aăşiăcap.ă5.1ădină
anexaăAălaăADRăşiăs ăfieămarcateăşiăetichetateăpotrivităprevederilorăADR,ăcon inuteă
în cap. 5.2 din anexa A.   
   (2) Esteă interzis ă utilizareaă deă c treă unit ileă sanitareă aă altor tipuri de ambalaje 
careă nuă prezint ă documenteă deă certificareă şiă testare,ă inclusivă pentruă compozi iaă
chimic ăaămaterialuluiă dină careăesteă realizată ambalajul,ămarcajulă careă corespundeă
standardelorăUN,ăprecumăşiăacordulăproduc torului/furnizoruluiădeăambalaje.   
   (3) Esteă permis ă utilizareaă doară aă ambalajeloră confec ionateă dinămaterialeă careă
permităincinerareaăcuăriscuriăminimeăpentruămediuăşiăs n tate.   
   Art. 29. -   Deşeurileărezultateăînăurmaăadministr riiătratamentelorăcuăcitotoxiceăşiă
citostatice reprezentateă deă corpuriă deă sering ă cuă sauă f r ă acă folosite,ă sticleă şiă
sistemeădeăperfuzie,ămaterialeămoiăcontaminate,ăechipamentăindividualădeăprotec ieă
contaminatăetc.ătrebuieăcolectateăseparat,ăambalateăînăcontainereădeăunic ăfolosin ă
sigure, cu capac, careă seă elimin ă separat.ă Recipienteleă trebuieă marcateă şiă
etichetateăcuăaceleaşiă informa iiă specificateămaiă sus,ăpentruăalteă tipuriă deădeşeuri.ă
Acestă tipă deă deşeuă seă elimin ă numaiă prină incinerare,ă cuă respectareaă prevederiloră
Hot râriiăGuvernuluiănr.ă128/2002, cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.   
   Art. 30. -   Deşeurileă nepericuloaseă seă colecteaz ă înă saciă dină polietilen ă deă
culoareă neagr ,ă inscrip iona iă "Deşeuriă nepericuloase".ă Înă lipsaă acestoraă seă potă
folosiăsaciădinăpolietilen ătransparen iăşiăincolori.   
 

CAPITOLUL VII 
Stocareaătemporar ăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale   

 
   Art. 31. -   (1) Stocareaătemporar ,ăînăsensulădispozi iilorăart.ă7,ătrebuieărealizat ă
înăfunc ieădeăcategoriileădeădeşeuriăcolectateălaăloculădeăproducere.   
   (2) Esteă interzisă accesulă persoaneloră neautorizateă înă spa iiă destinateă stoc riiă
temporare.   
   (3) Esteă interzis ă cuă des vârşireă abandonarea,ă desc rcareaă sauă eliminareaă
necontrolat ăaădeşeurilorămedicale.   
   Art. 32. -   (1) În fiecare unitate sanitar ătrebuieăs ăexisteăunăspa iuăcentralăpentruă
stocareaătemporar ăaădeşeurilorămedicale.   
   (2) Înăcazulăconstruc iilorănoi,ăamenajareaăspa iuluiăpentruăstocareaă temporar ăaă
deşeurilorămedicaleătrebuieăprev zut ăprinăproiectulăunit ii.   
   (3) Unit ileă careă nuă auă fostă prev zuteă prină proiectă cuă spa iiă pentruă stocareă
temporar ă aă deşeuriloră trebuieă s ă construiasc ă şiă s ă amenajezeă acesteă spa iiă înă
termen de 6 luni de la adoptarea prezentelor norme tehnice.   
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   (4) Spa iulăcentralădeăstocareăaădeşeurilorătrebuieăs ăaib ădou ăcompartimente:   
   a) ună compartimentă pentruă deşeurileă periculoase,ă prev zută cuă dispozitivă deă
închidereăcareăs ăpermit ănumaiăaccesulăpersoanelorăautorizate;   
   b) ună compartimentă pentruă deşeurileă nepericuloase,ă amenajată conformă
Normelor deăigien ăşiărecomand rilorăprivindămediulădeăvia ăalăpopula iei,ăaprobateă
prină Ordinulă ministruluiă s n t iiă nr. 536/1997,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare.   
   Art. 33. -   (1) Spa iulăcentralădestinatăstoc riiătemporareăaădeşeurilorăpericuloaseă
trebuieăs ăpermit ăstocareaătemporar ăaăcantit iiădeădeşeuriăpericuloaseăacumulateă
înăintervalulădintreădou ăîndep rt riăsuccesiveăaleăacestora.   
   (2) Spa iulădeăstocareătemporar ăaădeşeurilorăpericuloaseăesteăoăzon ăcuăpoten ială
septicăşiătrebuieăseparatăfunc ionalădeărestulăconstruc ieiăşiăasiguratăprinăsistemeădeă
închidere.ă Înc pereaă înă careă suntă stocateă temporară deşeuriă periculoaseă trebuieă
prev zut ă cuă sifonă deă pardoseal ă pentruă evacuareaă înă re eauaă deă canalizareă aă
apeloră uzateă rezultateă înă urmaă cur riiă şiă dezinfec iei.ă Înă cazulă înă careă loca iaă
respectiv ănuădispuneădeăsifonădeăpardoseal ădinăconstruc ie,ăsuprafa aătrebuieăs ă
fieă uşoră lavabil ,ă impermeabil ă şiă continu ,ă s ă nuăexiste ună surplusămareădeăap ă
uzat ,ăastfelăîncâtădezinfec iaăşiăcur areaăs ăseărealizezeăcuămaterialeădeăcur enieă
deăunic ăfolosin ăconsiderateălaăfinalădeşeuriămedicaleăinfec ioase.   
   (3) Spa iulă deă stocareă temporar ă aă deşeuriloră periculoaseă trebuieă prev zută cuă
ventila ieă corespunz toareă pentruă asigurareaă temperaturiloră sc zuteă careă s ă nuă
permit ădescompunereaămaterialuluiăorganicădinăcompozi iaădeşeurilorăpericuloase.   
   (4) Trebuieăasigurateădezinsec iaăşiăderatizareaăspa iuluiădeăstocareătemporar ăîn 
scopulăpreveniriiăapari ieiăvectorilorădeăpropagareăaăinfec iiloră(insecte,ăroz toare).   
   Art. 34. -   (1) Durataă stoc riiă temporareă aă deşeuriloră medicaleă infec ioaseă înă
incinteleăunit ilorămedicaleănuăpoateăs ădep şeasc ăună intervalădeă48ădeăore,ăcuă
excep iaăsitua ieiăînăcareădeşeurileăsuntădepozitateăîntr-unăamplasamentăprev zutăcuă
sistemădeăr cireăcareăs ăasigureăconstantăoătemperatur ămaiămic ădeă4°C,ăsitua ieă
înă careă durataă depozit riiă poateă fiă deămaximumă7ă zile.ă Amplasamentulă trebuieă s ă
aib ă ună sistemă automată deă monitorizareă şiă înregistrareă aă temperaturilor,ă ceă vaă fiă
verificat periodic.   
   (2) Deşeurileă infec ioaseă încadrateă laăcategoriaă18ă01ă03*ăgenerateădeăcabineteă
medicale trebuie stocate temporar pe o perioada de maximum 7 zile, cu asigurarea 
unoră condi iiă frigorificeă corespunz toare,ă adic ă s ă seă asigureă constantă oă
temperatur ămaiămic ădeă4°C.   
   (3) Condi iileădeăstocareătemporar ăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicaleă
trebuieăs ărespecteănormeleădeăigien ăînăvigoare.   
   (4) Durataăpentruătransportulăşiăeliminareaăfinal ăaădeşeurilorămedicaleăinfec ioaseă
nuătrebuieăs ădep şeasc ă24ădeăore.   
   Art. 35. -   Seăinterziceă func ionareaăsta iilorădeă transferăşiăaăspa iilorădeăstocareă
temporar ă aă deşeuriloră medicaleă peă amplasamenteă situateă înă afaraă unit iloră
sanitareă sauă careă nuă apar ină operatoriloră economiciă careă realizeaz ă opera iiă deă
tratareăsauăeliminareăaădeşeurilorămedicale.   
 

CAPITOLUL VIII 
Transportulădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale   
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   Art. 36. -   Transportulădeşeurilorămedicaleăpericuloaseăînă incintaăunit iiă înăcareă
auă fostă produseă seă faceă peă ună circuită separată deă celă ală pacien iloră şiă vizitatorilor.ă
Deşeurileă medicaleă periculoaseă suntă transportateă cuă ajutorulă unoră c rucioareă
speciale sau cu ajutorul containereloră mobile.ă Atâtă autovehiculele,ă câtă şiă
c rucioareleă şiă containereleă mobileă seă cur ă şiă seă dezinfecteaz ă dup ă fiecareă
utilizareăînăloculăundeăareălocădesc rcarea,ăutilizândăproduseăbiocideăautorizate,ăfaptă
demonstrat de un document scris.   
   Art. 37. -   Înăscopulăprotej riiăpersonaluluiăşiăaăpopula iei,ă transportulădeşeuriloră
medicaleăpericuloaseăpân ălaăloculădeăeliminareăfinal ăseărealizeaz ăcuămijloaceădeă
transportăautorizateăşiăcuărespectareaăprevederilorălegaleăînăvigoare.   
   Art. 38. -   (1) Deşeurileă medicaleă periculoaseă şiă nepericuloaseă seă predau,ă peă
baz ădeăcontract,ăunorăoperatoriăeconomiciăautoriza iăconformălegisla ieiăspecificeăînă
vigoare.   
   (2) Transportulădeşeurilorămedicaleăpericuloaseăseărealizeaz ăpeăbaz ădeăcontractă
cu operatoriăeconomiciăautoriza iăpentruăpentruădesf şurareaăacesteiăactivit i.   
   (3) 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
aplicare a acestora.   
   Art. 39. -   Înăsitua iaăînăcareăoăunitateăsanitar ăesteăformat ădinămaiămulteăcl diriă
situateă înă loca iiădiferite,ă transportulădeşeurilorămedicaleăpericuloaseăseă realizeaz ă
prin intermediul operatorului economic contractat de unitatea sanitar ărespectiv .   
   Art. 40. -   (1) Transportulă deşeuriloră medicaleă periculoaseă înă afaraă unit iiă
sanitare în care au fost produse se face prin intermediul unui operator economic 
autorizatăpotrivitălegiiăşiăcareăseăconformeaz ăprevederilor:   
   a) Legii nr.ă211/201,ăcuămodific rileăulterioare;   
   b) Hot râriiăGuvernuluiănr. 1.061/2008 privindătransportulădeşeurilorăpericuloaseăşiă
nepericuloase pe teritoriul României;   
   c) Hot râriiăGuvernuluiănr. 1.175/2007;   
   d) Ordinuluiă ministruluiă transporturiloră şiă infrastructuriiă nr. 396/2009 privind 
înlocuireaăanexeiălaăOrdinulăministruluiătransporturilor,ăconstruc iilorăşiăturismuluiănr. 
2.134/2005 privind aprobarea Reglement rilor privindă omologarea,ă agreareaă şiă
efectuareaă inspec ieiă tehniceă periodiceă aă vehiculeloră destinateă transportuluiă
anumitorăm rfuriăpericuloaseă- RNTR 3;   
   e) Ordinuluiăministruluiăs n t iiănr. 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de 
evaluareă aă autovehiculeloră utilizateă pentruă transportulă deşeuriloră periculoaseă
rezultateădinăactivitateaămedical ,ăcuăcareăunitateaăsanitar ăîncheie un contract de 
prest riădeăserviciiăsauăprinămijloaceădeătransportăpropriiăautorizateăpotrivitălegii;   
   f) Ordinulă ministruluiă mediuluiă şiă dezvolt riiă durabileă nr. 1.798/2007 pentru 
aprobarea Procedurii deă emitereă aă autoriza ieiă deă mediu,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare;   
   g) altor prevederi legale în domeniu.   
   (2) Unitateaăsanitar ,ăînăcalitateădeăgeneratorăşiăexpeditorădeădeşeuri,ăareăobliga iaă
s ăseăasigureăc ,ăpeătoat  durataăgestion riiădeşeurilor,ădeălaămanipulareaăînăincintaă
unit ii,ă înc rcareaă containereloră înă autovehicululă destinată transportului,ă pân ă laă
eliminareaă final ,ăsuntă respectateă toateăm surileă impuseădeă legeăşiădeăprevederileă
contractelor încheiate cu operatoriiăeconomiciăautoriza i.   
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CAPITOLUL IX 
Tratareaăşiăeliminareaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale   

 
   Art. 41. -   Unitateaă sanitar ,ă înă calitateă deă de in toră deă deşeuriă rezultateă dină
activit ileămedicale,ăareăobliga ia:   
   a) s ă nu amesteceă diferiteleă categoriiă deă deşeuriă periculoaseă sauă deşeuriă
periculoaseăcuădeşeuriănepericuloaseăşiă s ă separeădeşeurileă înă vedereaăelimin riiă
acestora;   
   b) s ă tratezeă deşeurileă rezultateădinăactivit ileămedicaleăprinămijloaceă propriiă înă
instala iiă deă decontaminareă termic ă laă temperaturiă sc zuteă sauă s ă fieă predate,ă peă
baz ădeăcontractădeăprest riădeăservicii,ăunorăoperatoriăeconomiciăautoriza iăpentruă
tratareaădeşeurilorărezultateădinăactivitateaămedical ,ădup ăcaz;   
   c) s ă transporteă şiă s ă elimineă deşeurileă rezultateă dină activit ileă medicaleă prină
predare,ăpeăbaz ădeăcontractădeăprest riădeăservicii,ănumaiăoperatorilorăeconomiciă
autoriza iăpentruătransportulăşiăeliminareaădeşeurilorămedicale;   
   d) s ădesemnezeăoăpersoan ,ădinărândulăangaja ilorăproprii,ăcareăs ăurm reasc ă
şiă s ă asigureă îndeplinireaă obliga iiloră prev zuteă deă legeă înă sarcinaă
de in torilor/produc toriloră deă deşeuri;ă aceast ă persoan ă poateă fiă coordonatorulă
activit iiădeăprotec ieăaăs n t iiăînărela ieăcuămediul;   
   e) s ăpermit ăaccesulăautorit ilorădeăinspec ieăşiăcontrolălaămetodele,ătehnologiileă
şiă instala iileă pentruă tratareaă şiă eliminareaă deşeuriloră medicale,ă precumă şiă laă
documenteleăcareăseărefer ălaădeşeuri.   
   Art. 42. -   Înăcazulăînăcareăunitateaăsanitar ăde ineăşiăopereaz ăoăinstala ieăproprieă
pentruădecontaminareaălaătemperaturiăsc zuteăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileă
medicale,ă aceast ă activitateă trebuieă s ă fieă cuprins ă înă autoriza iaă deă mediu,ă iară
înainteădeăpunereaăînăoperareăaăacestorăinstala iiăseăvaăsolicitaăşiăob ineăacordulădeă
mediu,ăconformălegisla ieiăînăvigoare.   
   Art. 43. -   (1) Proceseleă şiă metodeleă folositeă pentruă tratareaă şiă eliminareaă
deşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicaleănuătrebuieăs ăpun ăînăpericolăs n tateaă
popula ieiăşiăaămediului,ărespectândăînămodădeosebităurm toareleăcerin e:   
   a) s ănuăprezinteăriscuriăpentruăap ,ăaer,ăsol,ăfaun ăsauăvegeta ie;   
   b) s ă nuă prezinteă impactă asupraă s n t iiă popula ieiă dină zoneleă reziden ialeă
învecinate;   
   c) s ănuăproduc ăpoluareăfonic ăşiămirosănepl cut;   
   d) s ănuăafectezeăpeisajeleăsauăzoneleăprotejate/zoneleădeăinteresăspecial.   
   (2) Atâtădeşeurileămedicaleăpericuloase,ăcâtăşiădeşeurileămedicaleănepericuloaseă
sunt gestionate în conformitate cu prevederile legale în vigoare.   
   Art. 44. -   Metodeleă deă eliminareă aă deşeuriloră medicaleă trebuieă s ă asigureă
distrugereaărapid ăşiăcomplet ăaăfactorilorăcuăpoten ialănocivăpentruămediuăşiăpentruă
s n tateaăpopula iei.   
   Art. 45. -   (1) Metodeleă folositeăpentruăeliminareaădeşeurilor medicale rezultate 
dinăactivit iămedicaleăsunt:   
   a) decontaminareaă termic ă laă temperaturiă sc zute,ă urmat ă deă m run ire,ă
deformare;   
   b) incinerarea,ă numaiă pentruă tipurileă deă deşeuriă medicaleă 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
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farmaceutice,ă citotoxiceă şiă citostaticeă etc.),ă cuă respectareaă prevederiloră legaleă
impuseă deă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 128/2002,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă şiă aleăOrdinuluiăministruluiămediuluiă şiă gospod ririiă apelorănr. 756/2004 
pentru aprobarea Normativului tehnicăprivindăincinerareaădeşeurilor;   
   c) depozitareaă înădepozitulădeădeşeuri,ănumaiădup ă tratareaăprinădecontaminareă
termic ă laă temperaturiă sc zuteăşiăcuă respectareaăprevederilorăHot râriiăGuvernuluiă
nr. 349/2005 privindă depozitareaă deşeurilor,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ă şiă aleă Ordinuluiă ministruluiă mediuluiă şiă gospod ririiă apelor nr. 95/2005 
privindăstabilireaăcriteriilorădeăacceptareăşiăprocedurilorăpreliminareădeăacceptareăaă
deşeuriloră laădepozitareăşiă listaăna ional ădeădeşeuriăacceptateă înă fiecareăclas ădeă
depozitădeădeşeuri,ăcuămodific rileăulterioare,ăînăbazaăunorăbuletineădeăanaliz ăcareă
seăvorăefectuaăpeăînc rc turaăceăvaăfiătransportat ăc treădepozit;   
   d) înăcazulăînăcareăbuletinulădeăanaliz ăprev zutălaălit.ăc)ăpuneăînăeviden ădep şiriă
aleă înc rc riiă biologiceă conformă standardelor/prevederiloră înă vigoare,ă deşeurileă
respective trebuie incinerate.   
   (2) Deşeurileă rezultateă dină instala iileă deă tratareă prină decontaminareă termic ă
trebuieă s ă fieă supuseă proces riiă mecaniceă înainteă deă depozitare,ă astfelă încâtă
acesteaă s ă fieă nepericuloaseă şiă deă nerecunoscut.ă Instala iileă de decontaminare 
termic ă laă temperaturiă sc zuteă trebuieăs ă fieăprev zuteăcuăechipamentădeă tocare-
m run ireăaădeşeurilor.   
   (3) Înă depoziteleă deă deşeuriă nepericuloaseă nuă suntă acceptateă deşeuriămedicaleă
periculoase,ă adic ă deşeuriă careă auă unaă dinăpropriet ile definite în anexa nr. 4 la 
Legeaănr.ă211/2011,ăcuămodific rileăulterioare.   
   (4) Seăinterziceăfunc ionareaăincineratoarelorăpropriiăînăincintaăunit ilorăsanitare.   
   (5) Costurileă opera iuniiă deă eliminareă seă suport ă deă c treă unitateaă sanitar ,ă înă
calitateă deă de in toră deă deşeuri,ă aceastaă suportândă sanc iuniă privindă gestionareaă
necorespunz toareăaădeşeurilor.   
   Art. 46. -   Eliminarea cadavrelor animalelor de laborator care sunt utilizate în 
activit iămedicaleătrebuieăs ărespecteăprevederileăprezentelorănormeătehniceăşiăseă
vaă realizaă numaiă prină incinerare.ă Unit ileă sanitareă şiă unit ileă careă desf şoar ă
cercet riă şiă experien eă ştiin ificeă înă domeniulă medicală trebuieă s ă respecteă
prevederile acestor norme tehnice.   
   Art. 47. -   (1) Deşeurileănepericuloaseăsuntăcolectateăseparatăşiăpredateăpeăbaz ă
deă contractă unoră operatoriă economiciă specializa iă şiă autoriza iă înă eliminareaă
deşeurilor,ăconformăprevederilorăart.ă41.   
   (2) Deşeurileă asimilabileă celorămenajere,ă inclusivă resturileă alimentare,ă provenite 
deălaăbolnaviiădinăspitalele/sec iileădeăboliăcontagioase,ăfacăexcep ieădeălaăalin.ă(1)ăşiă
suntătratateăcaădeşeuriăinfec ioase.   
   Art. 48. -   (1) Deşeurileăpericuloaseăinfec ioaseărezultateădinăactivit ileămedicaleă
pot fi tratate prin decontaminareătermic ălaătemperaturiăsc zuteăînăinstala iiăproprii,ă
prină unit iă anumeă constituiteă careă s ă dispun ă deă instala iiă deă decontaminareă
termic ă laă temperaturiă sc zuteă şiă deă m run ire.ă Înă cazulă înă careă nuă exist ă
posibilitateaă trat riiăacestoraăprinădecontaminareă termic ă laă temperaturiă sc zuteăşiă
m run ireă seă poateă acceptaă pentruă perioadeă determinateă incinerareaă înă instala iiă
autorizate cu respectarea prevederilor legale.   
   (2) Deşeurileă medicaleă periculoaseă acceptateă aă fiă tratateă prină decontaminareă
termic ăsuntădeşeurileăinfec ioaseăşiădeşeurileăîn ep toare-t ietoare.   
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   (3) Seă interziceă tratareaă prină decontaminareă termic ă laă temperaturiă sc zuteă aă
deşeurilorăanatomopatologice,ăaădeşeurilorăfarmaceuticeăşiăaădeşeurilorăcitotoxiceăşiă
citostatice, acestea fiindătratateădoarăprinăincinerare,ăşiăaădeşeurilorăchimiceăcareăvoră
fi ori neutralizate, ori incinerate.   
   (4) Dup ă aplicareaă tratamenteloră deă decontaminareă termic ă aă deşeuriloră
infec ioase,ă deşeurileă decontaminateă potă fiă depozitateă înă depoziteă deă deşeuri 
nepericuloase,ă conformă listeiă na ionaleă deă deşeuriă acceptateă înă fiecareă clas ă deă
depozit,ă aprobat ă prină Ordinulă ministruluiă mediuluiă şiă gospod ririiă apeloră nr. 
95/2005,ăcuămodific rileăulterioare.ăAtâtăunitateaăsanitar ă(dac ăde ineăinstala ieădeă
tratareă prină decontaminareă termic ă laă temperaturiă sc zuteă aă deşeuriloră medicaleă
periculoase),ă câtă şiă operatorulă economică careă realizeaz ă opera iaă deă tratareă prină
decontaminareă termic ă laă temperaturiă sc zuteă aă deşeuriloră medicaleă periculoase 
trebuieă s ă prezinteă operatoruluiă deă eliminareă final ă aă deşeuriloră ună actă justificativă
careă atest ă faptulă c ă deşeurileă auă fostă decontaminateă şiă nuă prezint ă poten ială
infec ios.   
   Art. 49. -   Deşeurileă medicaleă nepericuloaseă seă colecteaz ,ă seă trateaz ă şiă seă
elimin ăînăconformitateăcuăprevederileăLegiiănr.ă211/2011,ăcuămodific rileăulterioareă
şiă aleă Ordinuluiă ministruluiă s n t iiă nr. 536/1997,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare.   
   Art. 50. -   Deşeurileă medicaleă periculoaseă şiă nepericuloaseă seă transport ă înă
conformitateă cuăprevederileăHot râriiăGuvernuluiănr. 1.061/2008 şiă cuă respectareaă
prevederilor art. 40.   
 

CAPITOLUL X 
Eviden aăcantit ilorădeădeşeuriăgenerateădeăunit ileăsanitare   

 
   Art. 51. -   (1) Fiecareăunitateăcareăesteăproduc torădeădeşeuriăesteăobligat ăs ă
in ă oă eviden ă separat ,ă pentruă fiecareă categorieă deă deşeuri,ă înă conformitateă cuă
prevederile prezentelor norme tehnice.   
   (2) Înăacestăscop,ăoăpersoan ădesemnat ădeăcoordonatorulăactivit iiădeăprotec ieă
aăs n t iiăînărela ieăcuămediulă ineăeviden aădeşeurilorăpeătipuriăşiăesteăresponsabil ă
cuăcompletareaă formularelorăprev zuteă înăanexaănr.ă1ă laăHot râreaăGuvernuluiănr. 
856/2002, cuă complet rileă ulterioare.ă Aceast ă persoan ă îşiă desf şoar ă activitateaă
subă îndrumareaă şiă controlulă coordonatoruluiă activit iiă deă protec ieă aă s n t iiă înă
rela ieăcuămediulăcareăasigur ă furnizareaădatelorăprivitoareă laăcantit ileădeădeşeuriă
colectate, peătipuri,ăconformămetodologieiăprev zuteăînăanexaănr.ă2ălaăordin.   
   Art. 52. -   (1) Pentruă îndeplinireaă prevederiloră art.ă 51ă privindă înregistrareaă şiă
raportareaăcantit ilorădeădeşeuriăgenerateăînăfiecareăunitate,ăseăaplic ăMetodologiaă
de culegere a datelorăpentruăbazaăna ional ădeădateăprivindădeşeurileărezultateădină
activit iămedicale,ăcalculareaăcantit ilorălunareăşiăraportarea,ăconformăanexeiănr.ă2ă
la ordin.   
   (2) Unit ileăprezint ăanualăunăraportăprivindăactivitateaădeăgestiuneăaădeşeurilor,ă
înă conformitateă cuămetodologiaă prev zut ă înă anexaă nr.ă 2ă laă ordin,ă sec iuneaă 5.2,ă
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 ăcuărespectareaăprevederilorăHot râriiăGuvernuluiănr.ă1.061/2008.   
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CAPITOLUL XI 

Instruireaăşiăformareaăpersonalului   
 
   Art. 54. -   (1) Pentru aplicarea prevederilor prezentului ordin, personalul 
responsabilăcuăgestionareaădeşeurilorămedicaleădinăcadrulăunit ilorăsanitareătrebuieă
instruită subă coordonareaă direc iiloră deă s n tateă public ă jude eneă şiă aă Institutuluiă
Na ionalădeăS n tateăPublic ,ăînăconformitateăcuămetodologiaăstabilit ădeăMinisterulă
S n t ii.   
   (2) Departamentulă cuăatribu ii înădomeniulămedicineiămediuluiă şiă aă colectivit iloră
şi/sauăînădomeniulăepidemiologie-s n tateăpublic ădinăcadrulăInstitutuluiăNa ionalădeă
S n tateăPublic ăşiăalăcentrelorăregionaleădeăs n tateăpublic ,ăcuăsprijinulădirec iiloră
deă s n tateă public ă jude ene,ă elaboreaz ămetodologiaă deă instruireă aă personaluluiă
medicalăcuăprivireălaăgestionareaădeşeurilorămedicaleălaănivelăna ional,ăcareătrebuieă
s ăfieăimplementat ăînăfiecareăunitateăsanitar ,ăînăfunc ieădeăspecificulăacesteia.   
   (3) În termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice, 
propunerileăreferitoareălaămodalitateaăpractic ădeăinstruireăaăpersonaluluiămedicalăcuă
privireă laă gestionareaădeşeurilorămedicaleădeăc treă InstitutulăNa ionalădeăS n tateă
Public ăsuntăînaintateăMinisteruluiăS n t iiă- Direc iaădeăs n tateăpublic ăşiăcontrolă
înăs n tateăpublic .   
   (4) În termen de 9 luni de la intrarea în vigoare a prezentelor norme tehnice, 
Ministerulă S n t ii,ă prină Direc iaă s n tateă public ă şiă controlă înă s n tateă public ,ă
avizeaz ămetodologia de instruire a personalului medical cu privire la gestionarea 
deşeurilorămedicaleălaănivelăna ional.   
   (5) Direc iileă deă s n tateă public ă jude eneăcontroleaz ăactivitateaă deă instruireă şiă
formare a personalului medical cu privire la gestionarea deşeuriloră medicaleă şiă
modulădeăaplicareăaămetodologieiădeăinstruireăînăfiecareăunitateăsanitar .   
   Art. 55. -   (1) Fiecareă unitateă sanitar ă esteă obligat ă s ă asigureă instruireaă şiă
formareaăprofesional ăcontinu ăpentruăangaja iăcuăprivireă laăgestionareaădeşeuriloră
medicale,ăînăoricareădintreăurm 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) laă recomandareaă persoaneiă desemnateă s ă coordonezeă activitateaă deă
gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină unitateaă sanitar ă existent ă careă aă constatată
nereguliăînăaplicareaăcoduluiădeăprocedur ,ăprecumăşiălaărecomandarea inspectorilor 
sanitari de stat;   
   f) laărecomandareaăcoordonatoruluiăactivit iiădeăprotec ieăaăs n t iiăînărela ieăcuă
mediul;   
   g) periodic,ă indiferentă dac ă auă survenită sauă nuă schimb riă înă sistemulă deă
gestionareăaădeşeurilorămedicale.   
   (2) Perioadaădintreădou ăcursuriăsuccesiveăesteăstabilit ădeăpersoanaădesemnat ă
dină cadrulă direc ieiă deă s n tateă public ă jude eneă s ă coordonezeă activitateaă deă
gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină unit ileă sanitareă existenteă înă jude ,ă dară nuă
trebuieăs  dep şeasc ă12ăluni.   
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   Art. 56. -   Personalulă implicată înă sistemulă deă gestionareă aă deşeurilorămedicaleă
periculoaseătrebuieăs ăcunoasc :   
   a) tipurileădeădeşeuriăproduseăînăunitateaăsanitar ;   
   b) riscurileă pentruă mediuă şiă s n tateaă uman ă înă fiecareă etap ă aă cicluluiă deă
eliminareăaădeşeurilorămedicale;   
   c) planulă deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină activit iă medicale,ă cuă
regulamenteleă interneă şiă codurileă deă procedur ă pentruă colectareaă separat ă peă
categorii,ă stocareaă temporar ,ă transportulă şiă eliminareaă deşeuriloră medicaleă
periculoase,ăprecumăşiăprocedurile/protocoaleleăaplicabileă înăcazădeăaccidenteăsauă
incidenteăsurveniteăînăactivitateaădeăgestionareăaădeşeurilor.   
 

CAPITOLUL XII 
Responsabilit iăînădomeniulăgestion riiădeşeurilorămedicale   

 
   Art. 57. -   Reprezentantulă legală ală unit iiă medicaleă (manager,ă director,ă
administrator,ămedicătitular)ăareăurm toareleăatribu ii:   
   a) ini iaz ,ă implementeaz ă şiă conduceă sistemulă deă gestionareă aă deşeuriloră
medicale;   
   b) asigur ă fondurileă necesareă pentruă asigurareaă func ion riiă sistemuluiă deă
gestionareă aă deşeuriloră medicale,ă inclusivă sumeleă necesareă acopeririiă costuriloră
prev zuteălaăart.ă45ăalin.ă(5);   
   c) desemneaz ăoăpersoan ,ădinărândulăangaja ilorăproprii,ărespectivăcoordonatorulă
activit iiă deă protec ieă aă s n t iiă înă rela ieă cuă mediul,ă careă s ă urm reasc ă şiă s ă
asigureă îndeplinireaă obliga iiloră prev zuteă deă Legeaă nr.ă 211/2011,ă cuămodific rileă
ulterioare,ădeăprezenteleănormeătehnice,ăprecumăşiădeălegisla iaăspecific ăreferitoareă
la managementulă deşeuriloră medicaleă înă ceeaă ceă priveşteă obliga iileă
de in torilor/produc torilorădeădeşeuri;   
   d) controleaz ă şiă r spundeă deă încheiereaă contracteloră cuă operatoriiă economiciă
careătransport ,ătrateaz ăşiăelimin ădeşeurileărezultateădinăactivit ileămedicale;   
   e) controleaz ă şiă r spundeă deă colectarea,ă transportul,ă tratareaă şiă eliminareaă
deşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale;   
   f) poateădelegaăatribu iileămen ionateă laă lit.ăd)ăşiăe)ăc treăcoordonatorulăactivit ii,ă
deăprotec ieăaăs n t iiăînărela ieăcuămediul;   
   g) aprob ă planulă deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină activit iă medicaleă peă
bazaăregulamentelorăinterne,ăaăcodurilorădeăprocedur ăaăsistemuluiădeăgestionareăaă
deşeurilorămedicaleăpericuloaseădinăunitateaăsanitar ărespectiv ,ăînăconformitateăcuă
anexa nr. 4 la ordin;   
   h) aprob ă planulă deă formareă profesional ă continu ă aă angaja iloră dină unitateaă
sanitar ăcuăprivireălaăgestionareaădeşeurilorămedicale.   
   Art. 58. -   Coordonatorulăactivit iiădeăprotec ieăaăs n t iiăînărela ieăcuămediulădină
unit ileăsanitare:   
   a) esteăcadruămedicalăcertificatădeăc treăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ă - 
CentrulăNa ionalădeăMonitorizareăaăRiscurilorădinăMediulăComunitară(CNMRMC)ă,ăoă
dat ălaă3ăani;   
   b) elaboreaz ă şiă supune spre aprobarea conducerii planul de gestionare a 
deşeuriloră 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
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eliminareaă deşeuriloră medicaleă periculoase;ă înă acestă scopă elă colaboreaz ă cuă
epidemiologiă înă elaborareaă unuiă plană corectă şiă eficientă deă gestionareă aă deşeuriloră
rezultateădinăactivit ileămedicale;   
   c) coordoneaz ă şiă r spundeă deă sistemulă deă gestionareă aă deşeuriloră înă unitateaă
sanitar ;ă înă acestă scopă elă elaboreaz ă regulamentulă internă referitoră laă colectareaă
separat ăpeăcategorii,ăstocareaătemporar ,ătransportareaăşiăeliminareaădeşeurilorăşiă
clasific ădeşeurileăgenerateăînăconformitateăcuăanexaănr.ă2ălaăHot râreaăGuvernuluiă
nr.ă856/2002,ăcuăcomplet rile ulterioare;   
   d) stabileşteăcodulădeăprocedur ăaăsistemuluiădeăgestionareăaădeşeurilorămedicaleă
periculoase;   
   e) evalueaz ă cantit ileă deă deşeuriă medicaleă periculoaseă şiă nepericuloaseă
produseăînăunitateaăsanitar ;ăp streaz ăeviden aăcantit ilor pentru fiecare categorie 
deă deşeuriă şiă raporteaz ă dateleă înă conformitateă cuă Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă
856/2002,ăcuăcomplet rileăulterioare;   
   f) coordoneaz ăactivitateaădeăculegereăaădatelorăpentruădeterminareaăcantit iloră
produseăpeă tipuriă deădeşeuri, înă vedereaă complet riiă bazeiă na ionaleădeădateă şiă aă
eviden eiăgestiuniiădeşeurilorămedicale;   
   g) supravegheaz ă activitateaă personaluluiă implicată înă gestionareaă deşeuriloră
medicale periculoase;   
   h) seăasigur ădeăcânt rireaăcorect ăaăcantit iiădeădeşeuriămedicaleăpericuloaseă
careă seă pred ă operatoruluiă economică autorizat,ă utilizândă cântareă verificateă
metrologic;   
   i) propuneă şiă alegeă solu iaă deă eliminareă final ă într-un mod cât mai eficient a 
deşeurilorămedicaleăpericuloaseăînăcadrulăfiec reiăunit iăsanitare;   
   j) verific ă dac ă operatorulă economică ceă presteaz ă serviciiă deă transportă ală
deşeurilorămedicaleăesteăautorizat,ă conformăprevederiloră legale,ăpentruăefectuareaă
acesteiă activit iă şiă dac ă autovehicululă careă preiaă deşeurileă corespundeă cerin elor 
legale;   
   k) verific ădac ădestinatarulă transportuluiădeădeşeuriăesteăunăoperatorăeconomică
autorizatăs ădesf şoareăactivit iădeăeliminareăaădeşeurilor;   
   l) colaboreaz ăcuăpersoanaădesemnat ăs ăcoordonezeăactivitateaădeăgestionareăaă
deşeuriloră rezultateă dină unit ileă sanitareă înă scopulă derul riiă unuiă sistemă deă
gestionareăcorectăşiăeficientăaădeşeurilorăpericuloase;   
   m) esteă responsabilă deă îndeplinireaă tuturoră obliga iiloră prev zuteă deă legeă înă
sarcinaă de in torului/produc toruluiă deă deşeuri,ă inclusiv a celor privitoare la 
încheiereaă deă contracteă cuă operatoriă economiciă autoriza iă pentruă transportul,ă
tratareaăşiăeliminareaădeşeurilorămedicale.   
   Art. 59. -   Consilierulă peă problemeă deă siguran ă dină unit ileă sanitareă areă
urm toareleăatribu ii:   
   a) monitorizeaz ă activitateaă deă tratareă şiă transportă ală deşeuriloră medicaleă
periculoaseă efectuat ă deă unitateaă sanitar ă înă vedereaă conform riiă cuă prevederileă
legaleăceăreglementeaz ătratareaăşiătransportulăm rfurilorăpericuloase;   
   b) consiliaz ă reprezentantulă legală ală unit iiă sanitareă înă privin aă transportuluiă
m rfurilorăpericuloase;   
   c) 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;   
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   d) elaboreaz ă raportulă anuală privindă activit ileă cuă m rfuriă periculoase;ă acesteă
rapoarteăanualeăsuntăp strateă5ăaniăşiăsuntăpuseălaădispozi iaăautorit ilorăna ionaleă
competente la solicitarea acestora;   
   e) monitorizeaz ăaplicareaăpracticilorăşiăprocedurilorăinstituiteădeăunitateaăsanitar ă
referitoareălaătransportulădeşeurilorămedicaleăpericuloase.   
   Art. 60. -   Mediculă delegată cuă responsabilit iă înă prevenireaă şiă combatereaă
infec iilorănozocomialeădinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii:   
   a) particip ă laă stabilireaă coduluiă deă procedur ă aă sistemuluiă deă gestionareă aă
deşeurilorămedicaleăpericuloase;   
   b) particip ălaăbunaăfunc ionareăaăsistemuluiădeăgestionareăaădeşeurilorămedicaleă
periculoase;   
   c) supravegheaz ă activitateaă personaluluiă implicată înă gestionareaă deşeuriloră
medicale periculoase;   
   d) r spundeă deă educareaă şiă formareaă continu ă aă personaluluiă cuă privireă laă
gestionareaădeşeurilorămedicaleăpericuloase;   
   e) elaboreaz ă şiă aplic ă planulă deă educareă şiă formareă continu ă cuă privireă laă
gestionareaădeşeurilorămedicaleăpericuloase.   
   Art. 61. -   Şefulă serviciuluiă administrativă dină unit ileă sanitareă areă urm toareleă
atribu ii:   
   a) asigur ă şiă r spundeă deă aprovizionareaă unit iiă cuă materialeleă necesareă
sistemuluiădeăgestionareăaădeşeurilorămedicaleăpericuloase;   
   b) asigur ăşiă r spundeădeă între inereaă instala iilorădeă tratareăprinădecontaminareă
termic ădinăincintaăunit iiăsanitare,ădac ăesteăcazul;   
   c) controleaz ă respectareaă deă c treă unitateaă sanitar ă aă condi iiloră tehniceă
stipulateăînăcontractulăîncheiatăcuăoperatoriiăeconomiciăcareăpresteaz ăactivit ileădeă
tratare,ă transportăşiăeliminareă final ăaădeşeurilorămedicaleăpericuloase,ăastfelă încâtă
s ă demonstrezeă trasabilitateaă deşeuriloră înă sensulă preveniriiă abandon riiă înă locuriă
nepermiseăsauăelimin riiănecorespunz toareăaăacestora.   
   Art. 62. -   Mediculăşefădeăsec ieădinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii:   
   a) controleaz ămodulăînăcareăseăaplic ăcodul deăprocedur ăstabilităpeăsec ie;   
   b) semnaleaz ă imediată directoruluiă adjunctă economică şiă şefuluiă serviciuluiă
administrativă deficien eleă înă sistemulă deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină
activit ileămedicale.   
   Art. 63. -   Asistenta-şef ădinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii:   
   a) r spundeădeăaplicareaăcoduluiădeăprocedur ;   
   b) prezint ămediculuiă şefă deă sec ieă sauă coordonatoră planificareaănecesaruluiă deă
materialeăpentruăsistemulădeăgestionareăaădeşeurilorămedicaleăpericuloase;   
   c) aplic ămetodologiaădeăculegereăaădatelorăpentruăbazaăna ional ădeădateăprivindă
deşeurileărezultateădinăactivit iămedicale.   
   Art. 64. -   Asistentaădinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii:   
   a) aplic ăprocedurileăstipulateădeăcodulădeăprocedur ;   
   b) aplic ămetodologiaădeăculegereăaădatelorăpentruăbazaăna ional ădeădateăprivindă
deşeurileărezultateădinăactivit iămedicale.   
   Art. 65. -   Infirmieraădinăunit ileăsanitareăareăurm toareleăatribu ii:   
   a) aplic ăprocedurileăstipulateădeăcodulădeăprocedur ;   
   b) aplic ămetodologiaădeăculegereăaădatelorăpentruăbazaăna ional ădeădateăprivindă
deşeurileărezultateădinăactivit iămedicale.   
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   Art. 66. -   Îngrijitoareaă pentruă cur enieă dină unit ileă sanitareă areă urm toareleă
atribu ii:   
   a) aplic ăprocedurileăstipulateădeăcodulădeăprocedur ;   
   b) asigur ătransportulădeşeurilorăpeăcircuitulăstabilitădeăcodulădeăprocedur .   
   Art. 67. -   Mediculăcareăîşiădesf şoar ăactivitateaăînăsistemăpublicăsauăprivat,ă înă
spitală sau,ă dup ă caz,ă caămedică deă familie,ă medică deă întreprindere,ă medică şcolar,ă
medică stomatolog,ă medică ală unit iiă militare,ă medică ală penitenciaruluiă areă
urm toareleăatribu ii:   
   a) supravegheaz ămodulăînăcareăseăaplic ăcodulădeăprocedur ăstabilităînăsectorulă
lui de activitate;   
   b) aplic ăprocedurileăstipulateădeăcodulădeăprocedur ;   
   c) aplic ămetodologiaădeăculegereăaădatelorăpentruăbazaăna ional ădeădateăprivindă
deşeurileărezultateădinăactivit iămedicale.   
   Art. 68. -   Persoanaă desemnat ă s ă coordonezeă activitatea de gestionare a 
deşeurilorărezultateădinăactivitateaăunit ilorăcareădesf şoar ăactivit iăconexeăceloră
medicaleă (cabineteă deă înfrumuse areă corporal ,ă îngrijiriă paleativeă şiă îngrijiriă laă
domiciliuă etc.)ă areă caă atribu iiă s ă coordonezeă şiă s ă r spund ă deă colectarea,ă
transportul,ătratareaăşiăeliminareaădeşeurilorărezultateădinăactivitateaăproprie.   
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Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 855 din 18 decembrie 2012. Nu există 
modificări până la 05 iulie 2016. 

 
1. Introducere   

 
   1.1. Unit ileă sanitareă careă desf şoar ă activit iă medicale,ă înă calitateă deă
produc toriă deă deşeuri,ă auă obliga iaă s ă in ă eviden aă gestion riiă acestora,ă înă
conformitateăcuămodelulăprev zutălaăsec iuneaă5.1.   
   1.2. Urm toareleăunit i, indiferent de forma de organizare a acestora, în calitate 
deă produc tori/de in toriă deă deşeuri,ă auă obliga iaă s ă in ă eviden aă gestion riiă
deşeurilorădeămedicamente,ăînăconformitateăcuămodelulăprev zutălaăsec iuneaă5.1,ăşiă
s ărespecteăprevederileăprezentei metodologii de culegere a datelor:   
   a) farmacii,ă drogherii,ă unit iă autorizateă pentruă vânzareaă sauă distribu iaă
medicamentelorăşiăproduselorăfarmaceutice;   
   b) unit iădeăproduc ie,ădepozitareăşiăp strareăaămedicamentelorăşiăaăproduseloră
biologice;   
   c) instituteădeăcercetareăfarmaceutic ;   
   d) unit iăprecliniceădinăuniversit ileăşiăfacult ileădeăfarmacie;   
   e) Agen iaăNa ional ăaăMedicamentuluiăşiăaăDispozitivelorăMedicale.   
   1.3. Eviden aă deşeuriloră colectate,ă stocateă temporar,ă tratate,ă transportateă şiă
eliminateăseăraporteaz ădeăproduc torii/de in toriiădeădeşeuri,ădup ăcaz,ămen iona iă
laă pct.ă 1.1,ă respectivă pct.ă 1.2,ă laă solicitareaă autorit iloră publiceă teritorialeă pentruă
protec iaămediuluiăsauăaăaltorăautorit iăaleăadministra iei publiceăcentraleăşiă localeă
careă auă atribu iiă şiă r spunderiă înă domeniulă regimuluiă deşeuriloră rezultateă dină
activitateaămedical ,ăconformăprevederilorălegale.   
   1.4. Culegereaă dateloră referitoareă laă deşeurileă medicaleă şiă inereaă eviden eiă
acestora se face în conformitate cu prevederile prezentei metodologii de culegere a 
datelor.ă Dateleă privindă eviden aă gestiuniiă deşeuriloră seă p streaz ă peă oă durat ă deă
minimumă3ăani,ăconformăreglement rilorălegaleăînăvigoare.   
   1.5. Deşeurileămedicaleăclasificateăpeăcategoriiăşiătipuriăconformăprevederilorăart.ă8ă
dină anexaă nr.ă 1ă laă ordină suntă cânt riteă şiă eviden iateă înă cuprinsulă raport riloră
efectuateădeăfiecareăunitate,ăseparatăpeăfiecareătipădeădeşeu.   
   1.6. Unit ileă sanitareă şiă unit ileă prev zuteă laă pct.ă 1.1,ă respectiv pct. 1.2 sunt 
responsabileă deă calitateaă dateloră culeseă şiă transmiseă c treă direc iileă deă s n tateă
public ăjude ene.   
 

2. Codurileătipurilorădeădeşeuri   
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   2.1. Codurileă tipuriloră deă deşeuriă întâlniteă frecventă înă activit iă medicaleă suntă
eviden iate la art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.   
   2.2. Pentruăcodurileătipurilorădeădeşeuriăcareănuăseăreg sescălaăart.ă8ădinăanexaănr.ă
1ă laă ordin,ă seă consult ă anexaă nr.ă 2ă laă Hot râreaăGuvernuluiă nr. 856/2002 privind 
eviden aăgestiuniiădeşeurilorăşiăpentruăaprobareaălisteiăcuprinzândădeşeurile,ăinclusivă
deşeurileăpericuloase,ăcuăcomplet rileăulterioare.   
 

3. Metodologiaădeăculegereăaădatelorăprivindădeşeurileărezultateădinăactivit iă
medicale   

 
   3.1. Activitateaădeăculegereăşiăanaliz ăaădatelorăşiăaă informa iilorăprivindăsistemulă
deă gestionareă aă deşeuriloră dină unit iă înă careă seă desf şoar ă activit iămedicaleă şiă
cantitateaă deă deşeuriă produs ă peă fiecareă tipă înă parteă areă dreptă scopă completareaă
bazeiăna ionaleădeădateăşiăaăeviden eiăgestion riiădeşeurilorămedicale.   
   3.2. Obiectiveleă activit iiă deă culegereă aă dateloră privindă deşeurileă produseă înă
unit ileăînăcareăseădesf şoar ăactivit iămedicaleăsuntăurm toarele:   
   a) evaluareaă sistemuluiă folosită deă unitateaă respectiv ă pentruă gestionarea 
deşeuriloră rezultateă dină activit ileă medicaleă prină completareaă formularuluiă deă
raportareă cuă informa iiă referitoareă la:ă descriereaă situa ieiă actualeă privindă stocareaă
temporar ,ătransportul,ătratareaăşi/sauăeliminarea,ăcodurileădeăproceduriăşiăsistemul 
deăformareăaăpersonaluluiă(sec iuneaă5.2,ăparteaăI);   
   b) m surareaă prină cânt rireă aă deşeuriloră generateă într-un anumit interval, 
înscriereaădatelorăînătabelulăprev zutălaăsec iuneaă5.1ăşiăcalculareaăprinăînsumareăaă
cantit ilorădeădeşeuriăproduse înăunitateă lunarăşi,ăapoi,ăpeă intervalulădeă raportare,ă
conformătabeluluiăprev zutălaăsec iuneaă5.2,ăparteaăaăII-a;   
   c) identificareaăpericolelorăşiăevaluareaăriscurilorăpentruăpersonalulăunit iiăînăcareă
seă desf şoar ă activit iă medicale,ă pentruă pacien iă şiă pentruă popula ie,ă
managementulă riscuriloră legateă deă gestionareaă deşeuriloră medicaleă periculoase,ă
informareaă şiă educareaă personaluluiă peă bazaă informa iiloră prezentateă înă raport,ă
conformăsec iuniiă5.2,ăparteaăI.   
   3.3. Responsabilitatea în cadrul unit iiăsanitareăpentruăactivit ileădeăculegereăaă
dateloră şiă informa iiloră privindă gestionareaă deşeurilor,ă întocmireă şiă p strareă aă
eviden eloră specificeă şiă raportareă revineă coordonatoruluiă activit iiă deă protec ieă aă
s n t iiăînărela ieăcuămediul.   
   a) Coordonatorulă activit iiă deă protec ieă aă s n t iiă înă rela ieă cuă mediulă esteă
responsabilă cuă m surareaă prină cânt rireă aă deşeuriloră generateă într-un anumit 
intervalădeă timp,ă înscriereaădateloră înă tabeleleăprezentateă laăsec iunileă5.1ăşiă5.2ăşiă
p strarea/transmitereaăinforma iilorăprivindăcantit ileădeădeşeuriăproduseăînăunitateă
lunarăşi/sauăînăintervalulădeăraportare.   
   b) Coordonatorulăactivit iiădeăprotec ieăaăs n t iiăînărela ieăcuămediulăelaboreaz ă
un regulament intern privind modalitatea în care fiecare container sau recipient 
con inândă deşeuriă trebuieă etichetată înă sec ia/laboratorulă înă careă aă fostă umplut,ă
folosindu-seă eticheteă autocolanteă cuă dateleă deă identificareă aleă unit iiă sanitare,ă
sec ia/laboratorulă şiă dataă umplerii.ă Dateleă privitoareă laă cantitate de pe eticheta 
autocolant ă aă fiec ruiă containeră sauă recipientă con inândă deşeuriă seă completeaz ă
dup ăefectuareaăcânt ririi.   
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   c) Coordonatorulă activit iiă deă protec ieă aă s n t iiă înă rela ieă cuă mediulă
desemneaz ăpersoanaăresponsabil ăcuă inereaăeviden eiădeşeurilorăşiăcompletareaă
tabelelorădeălaăsec iunileă5.1ăşiă5.2.   
   3.4. Metodologiaă deă culegereă aă dateloră pentruă bazaă na ional ă deă dateă privindă
deşeurileă rezultateă dină activit iă medicaleă cuprindeă urm toareleă etapeă necesareă
pentru descrierea sistemuluiă deă gestionareă aă deşeuriloră produseă înă unit ileă
sanitare,ăpentruădeterminareaăcantit iiădeădeşeuriăproduseăîntr-oăanumit ăperioad ă
şiăpentruăcalculareaăcantit ilorăînăvedereaăcomplet riiă fişeiă interneădeăgestionareăaă
deşeurilor:   
   a) instruirea personalului;   
   b) alocarea sarcinilor specifice de lucru;   
   c) determinareaă prină cânt rireă aă cantit iloră deă deşeuriă produse,ă ceă suntă
eviden iateăînătabelulăprev zutălaăsec iuneaă5.1;   
   d) calculareaăcantit iiătotaleădeădeşeuriălunare/anuale,ăpentru fiecare categorie de 
deşeu,ăpentruăcompletareaătabeluluiăprev zutălaăsec iuneaă5.2,ăparteaăaăII-a.   
   3.5. Determinareaăcantit ilorădeădeşeuriădeăfiecareătipăgenerateădeăunitateăseăfaceă
prinăcânt rire,ăastfel:   
   a) Deşeurileăseăcânt rescă înă incintaăspa iuluiădestinatăstoc riiă temporareă (spa iulă
centralădeăstocareăaădeşeurilorădinăincintaăunit ii),ăcareăesteădotatăînăacestăscopăcuă
cântareă deă acelaşiă tip,ă ceă trebuieă s ă fieă verificateă periodică dină punctă deă vedereă
metrologică şiă calibrateă înainteă deă cânt rire.ă Înă unit ileă mici,ă undeă nuă seă justific ă
investi iaă înă astfelă deă dot ri,ă seă poateă stabili,ă prină contractulă cuă unitateaă careă
efectueaz ătransportul,ăaducereaăcântaruluiălaăridicareaăfiec ruiătransportăcaăsarcin ă
a transportatorului.   
   b) Unitateaă deăm sur ă aă cantit iiă deă deşeuriă esteă kilogramulă (kg)ă pentruă toateă
tipurileădeădeşeuri.   
   c) Cânt rireaă seă faceă înă prezen aă reprezentan iloră spitaluluiă şiă aă operatoruluiă
economicăcareăefectueaz ătransportul.   
   d) Înă unit ileă sanitareă careă facă opera iuniă deă tratareă aă deşeuriloră infec ioase,ă
cânt rireaăseăefectueaz ăînainteăşiădup ătratareaădeşeurilor.   
   3.6. Înăunit ileăsanitareăcareăproducăoăcantitateăzilnic ădeădeşeuriămaiămareădeă
1.000ă kgă sauă careă auă maiă multă deă 500ă deă paturi,ă cânt rireaă deşeuriloră seă faceă
imediatădup ăaducereaă înăspa iulădestinatăstoc riiă temporareă (înăspa iulăcentralădeă
stocareătemporar )ăaăfiec ruiăcontainerăsauărecipientăcon inândădeşeuri.   
   3.7. Înăunit ileăsanitareăcareănuăseăîncadreaz ăînăcategoriaăcelorăprev zute la pct. 
3.6,ă cânt rireaă deşeuriloră seă faceă celă pu ină înainteaă înl tur riiă acestoraă deă peă
amplasamentă(înc rcareaăînămijloculădeătransport).ăDup ăefectuareaăcânt ririlorăseă
completeaz ă dateleă deă peă etichetaă fiec ruiă containeră sauă recipientă cuă privireă laă
cantitateaădeădeşeuri.   
   3.8. Înă formularulă pentruă înscriereaă cânt ririloră prev zută laă sec iuneaă 5.1ă seă
consemneaz :ă dataă (şiă oraă cânt ririlor,ă dac ă seă facă maiă multeă înă aceeaşiă zi)ă şiă
cantit ileădeădeşeuri,ăpeăcategorii,ătratarea,ătransport,ăeliminare, r maseăînăstoc.   
   3.9. Pentruă eviden aă deşeuriloră rezultateă dină activitateaă unit iloră men ionateă laă
pct.ă1.2,ăacesteaăstabilescăpropriaămetodologieădeăculegereăaădatelorăşiăpersoaneleă
responsabile.ă Metodologiaă vaă fiă comunicat ă direc iiloră deă s n tateă public ă
jude ene.   
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4. Metodologieădeăcalculăalăcantit ilorădeădeşeuriăgenerate;ăraportareaărezultateloră
activit iiădeăgestionareăaădeşeurilor   

 
   4.1. Cantitateaă lunar ă total ă dină fiecareă tipă deă deşeuri,ă astfelă cumăacesteaă suntă
clasificate la art. 8 dină anexaă nr.ă 1ă laă ordin,ă seă determin ă prină însumareaă înă
sec iuneaă5.1ăaătuturorăcantit ilorădeădeşeuriădeătipulărespectiv,ăcânt riteăînădecursă
deăoălun .ăValorileălunareăseăînscriuăînăsec iuneaă5.2,ăparteaăaăII-a. Prin însumarea 
cantit iloră lunareă deă deşeuriă seă ob ină cantit ileă totaleă anualeă deă deşeuriă pentruă
fiecare tip.   
   4.2. Coordonatorulăactivit iiădeăprotec ieăaăs n t iiăînărela ieăcuămediulăurm reşteă
corectitudineaăcomplet rii,ă semneaz ă tabeleleăprev zuteă laă sec iunileă5.1ăşiă 5.2ăşiă
este responsabilă cuă transmitereaăşiăp strareaăacestorăeviden eă înăconformitateăcuă
prevederile legale.   
   4.3. Transmitereaă rapoarteloră privindă eviden aă deşeuriloră şiă aă activit iiă deă
gestionareăaădeşeurilorăseăfaceădup ăcumăurmeaz :   
   a) lunar,ă pân ă laă dataă deă 15ă aă luniiă ulterioareă celeiă pentruă careă seă întocmeşteă
raportarea,ăcoordonatorulăactivit iiădeăprotec ieăaăs n t iiă înărela ieăcuămediulădină
unitateă transmiteă c treă direc iaă deă s n tateă public ă jude ean ă sauă aă municipiuluiă
Bucureştiătabelulădeălaăsec iunea 5.2, partea a II-a, completat lunar;   
   b) trimestrial,ăpân ălaădataădeă20ăaăluniiăulterioareătrimestruluiăpentruăcareăseăfaceă
raportarea,ă direc iileă deă s n tateă public ă jude eneă şiă aă municipiuluiă Bucureştiă
transmită tabelulă deă laă sec iuneaă5.3,ă partea a II-a,ă completată lunar,ă c treă centreleă
regionaleădeăs n tateăpublic ;   
   c) trimestrial,ăpân ălaădataădeă25ăaăluniiăulterioareătrimestruluiăpentruăcareăseăfaceă
raportarea,ăcentreleăregionaleădeăs n tateăpublic ătransmitătabeleleădeălaăsec iuneaă
5.3ăşi sec iuneaă5.4,ăcompletateălunar,ăc treăInstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic ă
- CentrulăNa ionalădeăMonitorizareăaăRiscurilorădinăMediulăComunitar;   
   d) anual,ă pân ă laă 15ă ianuarieă pentruă unit i,ă 25ă ianuarieă pentruă direc iileă deă
s n tateăpublic ăjude eneăşiăaămunicipiuluiăBucureşti,ărespectivă10ăfebruarieăpentruă
centreleă regionaleă deă s n tateă public ,ă seă transmiteă ierarhică raportulă completată
conformăcerin elorădeălaăsec iuneaă5.2,ăparteaăI.   
   4.4. Tabeleleă deă laă sec iuneaă 5.2,ă parteaă aă II-a, completateă corespunz toră
perioadeiă deă raportare,ă seă prezint ă autorit iloră cuă atribu iiă deă controlă şi/sauă seă
transmit,ălaăcerere,ăautorit ilorăcompetenteăpentruăprotec iaămediului.   
   4.5. Înregistrareaădatelorăprivindăeviden aădeşeurilorăseă faceă înă formatăelectronic 
(Excel).ăTransmitereaădatelorăseă realizeaz ăelectronică (prinăe-mail - Excel) sau pe 
suportăhârtieă(prinăfaxăsauăprinăpoşt ).   
   4.6. Raportareaă statistic ă anual ă aă gestiuniiă deşeuriloră c treă autoritateaă
competent ă deă protec ieă aă mediuluiă seă realizeaz ă conformă prevederiloră Hot râriiă
Guvernuluiănr.ă856/2002,ăcuăcomplet rileăulterioare.   
   4.7. Raportareaă statistic ă anual ă aă deşeuriloră rezultateă laă nivelă na ională dină
activitateaămedical ădeăMinisterulăS n t iiăprină intermediulă InstitutuluiăNa ional de 
S n tateă Public ă c treă Ministerulă Mediuluiă şiă P duriloră şiă Institutulă Na ională deă
Statistic ăseărealizeaz ăpeăbazaăprevederilorăHot râriiăGuvernuluiănr.ă856/2002,ăcuă
complet rileăulterioare.   
 

5. Formulareăpentruăeviden aădeşeurilorăşiăaăactivit iiădeăgestionareăaădeşeurilor   
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Sec iuneaă5.1 Registruădeăeviden ăaădeşeurilor   

 
Fişaăintern ănr.ă....ăaăgestiuniiădeşeuriloră 

(pentruăînscriereaăcânt ririlorădeăc treăfiecareăunitate)   
 

- Model -   
 
    Unitatea ...............................................................................ă(denumireaăcomplet ,ă
localitatea,ăjude ul)   
    Numeleăşiănum rulădeătelefonăalăcoordonatoruluiăactivit iiădeăprotec ieăaăs n t iiă
înărela ieăcuămediul:ă.......................................................................................   
    Codulă deşeuluiă ......................ă lunaă ...............ă num rulă totală deă paturi1 
....................ănum rulătotalădeăpaturiăocupate/luna2 .................   
 
    Tabeleădeăînscriereăaăcânt ririloră(seăcompleteaz ăcâteăun tabel pentru fiecare tip 
deădeşeu):   
 

                 

 

Ziua 
Cantitatea 

(kg) 

Tipul 
recipientului 

de 
colectare 

Stocarea 
temporar  

Tratarea Transportul Eliminarea 
R mas ă
în sto

 Cantitatea Tipul Cantitatea Modul Scopul 
Operatorul 
economic 

Mijlocul Destina ia 
Operatorul 
economic 

Cantitatea 
DO 

Cantitatea 
Operatorul 
economic 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

                 

                 

 
Total 
lun :                

 
   1 Num rulătotalădeăpaturiăseăcompleteaz ădoarădeăunit ileăsanitareăcu paturi.   
   2 Sumaănum ruluiădeăpaturiăocupateăînăfiecareăziăpeăparcursulăluniiărespective.   
 

   

 
Data  

....................... 
Numeleăpersoaneiăcareăaăcompletatăfişaă 

................................................. 

 
    Instruc iuniădeăcompletare   
    Seăcompleteaz ăcuăurm toareleăinforma ii:   
   - primaălinieădinătabelăseăcompleteaz ăcu:   
   - codulădeşeului,ăconformăanexeiănr.ă2ă laăHot râreaăGuvernuluiănr.ă856/2002,ăcuă
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    
    Coloana 3: tipul recipientuluiădeăcolectare;ăseăcodific ăconformănoteiă1):   
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    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   
    Coloanaă 4:ă cantitateaă deă deşeuriă dină categoriaă men ionat ă stocat ă înă spa iulă
centralădeăstocareătemporar ăaădeşeurilor   
    Coloana 5: tipul de stocare, conform notei 2)   
    Coloanaă6:ăcantitateaădeădeşeuriătratat    
    Coloana 7: modul de tratare; seăcodific ăconformănoteiă3).   
    Coloanaă8:ăscopulătrat rii;ăseăcodific ăconformănoteiă4).   
    Coloanaă 9:ă denumireaă operatoruluiă economică careă efectueaz ă opera iaă deă
tratare,ăcândăaceastaăseăefectueaz ăînăafaraăunit iiăsanitare.   
    Coloana 10: mijloculădeătransport;ăseăcodific ăconformănoteiă5).   
    Coloanaă11:ădestina iaătransportului;ăseăcodific ăconformănoteiă6).   
    Coloanaă 12:ă denumireaă operatoruluiă economică careă efectueaz ă opera iaă deă
transport   
    Coloanaă 13:ă cantitateaă deă deşeuriă eliminat ă prină depozitareă înă depozitulă deă
deşeuri   
    Coloanaă14:ăcantitateaădeădeşeuriăeliminat ăprinăincinerare   
    Coloanaă15:ădenumireaăoperatoruluiăeconomicăcareăefectueaz ăopera iuneaădeă
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.   
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    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.ă2 Raport ri   
 

    Propunereădeăcon inutăală raportuluiăprivindăeviden aădeşeurilorăşiăaăactivit iiădeă
gestionareăaădeşeurilor   
 

Partea I 
Raportăprivindăactivitateaădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileă

medicale  
(se întocmeşteăşiăseătransmiteăanual)   

 
    Unitateaăşiăadresa:ă................   
    Perioada de raportare: anul ....   
    C tre:   
   - Direc iaăjude ean ădeăs n tateăpublic ă(pentruăraport rileăunit ilor)   
   - Centreleă regionaleă deă s n tateă public ă (pentruă raport rileă trimestrialeă aleă
direc iilorăjude eneădeăs n tateăpublic )   
   - InstitutulăNa ionalădeăS n tateăPublic    
    Termen de transmitere:   
   - 15ăianuarieăpentruăunit i;   
   - 25ăianuarieăpentruădirec iileăjude eneădeăs n tateăpublic ;   
   - 10ăfebruarieăpentruăcentreleăregionaleădeăs n tateăpublic .   
   CUPRINS (modelădeăcon inutăminim):   
    INTRODUCERE   
   1. Numele,ă func ia,ă telefonulă şiă alteă informa iiă deă contactă aleă persoaneiă
responsabileă cuă furnizareaă dateloră pentruă bazaă na ional ă deă date;ă descriereaă
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func ieiă persoaneiă responsabileă pentruă transmitereaă dateloră privindă gestionareaă
deşeurilor   
   2. Numele,ă func iile,ă pozi iaă şiă responsabilit ileă altoră membriă aiă personaluluiă
unit iiăcareăauăresponsabilit iăspecificeăînăgestionareaădeşeurilor   
    DATEăDESPREăUNITATEAăSANITAR ăŞIăACCIDENTE   
   3. Num rulătotalăalăpersonalului   
   4. Num rulătotalădeăpaturiăşiănum rulămediuădeăpaturiăocupate   
   5. Num rulă totală deă cazuriă deă hepatit ă B,ă hepatit ă Că şiă alteă infec iiă viraleă cuă
transmitereăsanguin ăînărândulăpersonaluluiăimplicatăînămanipulareaădeşeurilor   
   6. Num rulătotalăde:   
   a) accidenteăcuăaceădeăseringiăsauăalteăobiecteăascu ite;ăşi   
   b) alteă accidenteă dină careă poateă rezultaă transmitereaă uneiă infec iiă serioaseă sauă
v t marea.   
    INSTRUIREA PERSONALULUI   
   7. Detaliiă asupraă oric reiă instruiriă privindă gestionareaă deşeuriloră rezultateă dină
activit ileă medicaleă laă careă aă participată personalulă unit ii,ă incluzândă num rulă deă
personalăpeăfiecareăfunc ieăsauăpozi ieăşiădurataăcursuluiădeăinstruireăşiăoăestimareăînă
procenteăaădurateiăcursuluiăalocateăaspectelorădeăgestionareăaădeşeurilor   
    DESCRIEREAăECHIPAMENTELORăŞIăAMENAJ RILORăSPECIFICE   
   8. Specifica iă dac ă seă folosescă ambalajeă corespunz toareă pentruă fiecareă tip de 
deşeuriă (sacă galben,ă cutieă dină cartonă prev zut ă cuă sacă galben,ă cutieă dinămaterială
rezistentă laă ac iunileă mecanice,ă cuă închidereă temporar ă sauă definitiv ,ă sacă negruă
sauă transparentă etc.).ă Seă enumer ă toateă ambalajeleă utilizateă peă tipuriă deă deşeuriă
colectate.   
   9. Echipamenteleă şiă amenaj rileă utilizateă pentruă stocareaă intermediar ă aă
deşeurilorăşiăpentruă transportulă internăalădeşeuriloră înăcadrulăunit iiă (containereăpeă
ro i,ăc rucioare,ălifturiăşi/sauătraseeăspecialădestinateătransportuluiădeşeurilorăetc.)   
   10. Listaă caracteristiciloră spa iuluiă centrală deă stocareă temporar ă dinăunitateă (uşaă
încuiat ,ă ap ă curent ă şiă sistemă deă scurgere,ă ventila ie,ă modalit iă deă prevenireă aă
accesuluiăanimalelor,ăf r ăutilizareăpentruăalteădeşeuriăsauăalteăscopuriăetc.)ăşiădac ă
suntăproiecteăpentruăaăîmbun t iăsitua iaăexistent    
    TRATAREAăŞI/SAUăELIMINAREAăDEŞEURILOR   
   11. Procentulădeşeurilorăinfec ioaseăcareăsuntătratateăprinădecontaminareătermic ă
laătemperaturiăsc zuteăînăcadrulăunit iiăsanitare,ăastfelăîncât s ăpoat ăfiăeliminateăcaă
deşeuriănepericuloase   
   12. Procentulă deşeuriloră infec ioaseă careă auă fostă tratate/incinerateă deă c treă ună
contractorădinăafaraăunit iiăsanitare   
   13. Dac ă furnizareaă ambalajeloră pentruă deşeuriă (cutiiă pentruă deşeuriă ascu ite-
t ietoare,ă cutiiă deă cartonă şiă saciă deă plastic)ă esteă inclus ă înă contractul/contracteleă
privindăcolectareaăşiăeliminareaădeşeurilor   
   14. Numeleăcontractorului,ăadresaăşiătipulăopera ieiădeătratareăprinădecontaminareă
termic ă laă temperaturiă sc zuteă aă deşeuriloră rezultateă dină activit ileămedicaleă sauă
tipulăopera ieiădeăeliminareăfolosit ădeăc treăcontractor   
   15. Costulă achitată peă kilogramă pentruă transportul/tratarea/ă eliminareaă deşeuriloră
periculoaseădeăc treăcontractor   
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Partea a II-a 
Raport privind eviden 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:ăInstitutulăNa ional deăS n tateăPublic ă- CentrulăNa ionalădeăMonitorizareă
a 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   
    Pentruă raportareaă anual ă aă Institutuluiă Na ională deă S n tateă Public ă - Centrul 
Na ionalădeăMonitorizareăaăRiscurilorădinăMediulăComunitar   
    C tre:ăMinisterulăS n t ii   
    Termen de transmitere:   
   - 31 martie a anului în curs, pentru datele culese în anul precedent   
 
Tabelăpentruăraportareaălunar ăaădatelorăprivindăgestionareaădeşeurilorărezultateădină

activit ileămedicaleăanulă..........ătrimestrulă........ălunaă..............ă 
(conformăanexeiănr.ă2ălaăHot rârea Guvernului nr. 856/2002)   

 
   1. Dateă deă identificare:ă Unitateaă sanitar ă (denumireă şiă adres )ă
..................................................   
    Persoanaă responsabil ă (Numeă şiă dateă deă contact)ă .........................................ă
telefon ....................... fax: .................... e-mail: ......................   
   2. Num rulătotalădeăpaturiă...............ăNum rulătotalădeăpaturiăocupate/lun ă........   
 

                 

 

Nr. 
Codul 
deşeului 

Cantitatea 
generat  

Colectare/Tratare/Transport 
Eliminarea R masăînăstoc

 Colectarea Tratarea Transportul 

 
Tipul 

colect rii Cantitatea Modul Scopul 
Operatorul 
economic 

Mijlocul Destina ia 
Operatorul 
economic 

Cantitatea 
DO 

Cantitatea 
I 

Operatorul 
economic 

Cantitatea 
Tipu
stoc rii

 
1 18 01 

01 (18 
01 03*) 

              

 
2 18 01 

02 (18 
01 03*) 
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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 

 
Sec iuneaă5.3 Tabelăpentruăcentralizareaădatelorăprivindăeviden aăgestiuniiă

deşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicaleăraportateădeăc treăunit ileăsanitareă
arondate jude uluiă..........................   

 
    Direc iaădeăS n tateăPublic ă.......................................   
    Luna ............................ anul ......................   
    Num rulăunit ilorăsanitareăcareăauăraportată....................ădinătotal .......   
 

                        

 
Unitatea 
sanitar  

Nr. 
total 
de 

paturi 

Nr. de 
paturi 

ocupate 
peălun  

Codădeşeuă18ă01ă01ă
(18 01 03*) 

Codădeşeuă18ă01ă02ă 
(18 01 03*) 

Codădeşeuă 
18 01 03* 

Codădeşeuă 
18 01 04 

 G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS 

                        

                        

                        

                        
                             

 
Unitatea 
sanitar  

Nr. 
total 
de 

paturi 

Nr. de 
paturi 

ocupate 
peălun  

Codădeşeuă 
18 01 06* 

Codădeşeuă 
18 01 07 

Codădeşeuă 
18 01 08* 

Codădeşeuă 
18 01 09 

Codădeşeuă 
18 01 10* 

 G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS 

                             

                             

                             

                             

 
    G = cantitateaădeădeşeuriăgenerate   
    Tăţăcantitateaădeădeşeuriătratate   
    DOăţăcantitateaădeădeşeuriăeliminateăprinădepozitulădeădeşeuri   
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    Iăţăcantitateaădeădeşeuriăeliminateăprinăincinerare   
    RSăţăcantitateaădeădeşeuriăr maseăînăstoc   
 

   

 Data Numele persoanei responsabile 

 
Sec iuneaă5.4 Tabelăpentruăcentralizareaădatelorăprivindăeviden aăgestiuniiă

deşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicaleăraportateădeăc treădirec iileădeăs n tateă
public ăarondate   

 
    CentrulăRegionalădeăS n tateăPublic ă.......................................   
    Luna ............................ anul ......................   
    Num rulădirec iilorădeăs n tateăpublic ăraportoareă....................   
 

                         

 Direc iaă
de 

S n tateă
Public  

Nr. total al 
unit iloră
sanitare 
care au 
raportat 

Nr. 
total 
de 

paturi 

Nr. de 
paturi 

ocupate 
peălun  

Codădeşeuă18ă01ă01ă
(18 01 03*) 

Codădeşeuă18ă01ă02ă
(18 01 03*) 

Codădeşeuă 
18 01 03 * 

Codădeşeuă 
18 01 04 

 G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS 

                         

                         

                         
                              

 Direc iaă
de 

S n tateă
Public  

Nr. total al 
unit iloră
sanitare 
care au 
raportat 

Nr. 
total 
de 

paturi 

Nr. de 
paturi 

ocupate 
peălun  

Codădeşeuă 
18 01 06* 

Codădeşeuă 
18 01 07 

Codădeşeuă 
18 01 08* 

Codădeşeuă 
18 01 09 

Codădeşeuă 
18 01 10* 

 G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS G T DO I RS

                              

                              

                              

 
    G = cantitateaădeădeşeuriăgenerate   
    Tăţăcantitateaădeădeşeuriătratate   
    DOăţăcantitateaădeădeşeuriăeliminateăprinădepozitulădeădeşeuri   
    Iăţăcantitateaădeădeşeuriăeliminateăprinăincinerare   
    RSăţăcantitateaădeădeşeuriăr maseăînăstoc   
 

   

 Data Numele persoanei responsabile 
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ANEXA Nr. 3    

 
CONDI IIă 

deăcolectareăprinăseparareălaăloculăproducerii,ăpeăcategoriileăstabilite,ăaădeşeuriloră
rezultateădinăactivit iămedicale   

 
   1. Saciiă negriă sauă transparen iă seă folosescă pentruă colectareaă deşeurilor 
nepericuloase, de exemplu, cele codificate cu 18 01 04 în art. 8 din anexa nr. 1 la 
ordin.   
   2. Saciiădeăculoareăgalben ăseăfolosescăînăpubele,ăportsacăcuăcapacăsauăcutiiădeă
carton,ă dup ă caz,ă cutiiă dină plastică rigidă cuă capacă pentruă colectareaă deşeurilor 
periculoase codificate 18 01 02, 18 01 03* în art. 8 din anexa nr. 1 la ordin.   
   3. Cutiileă cuă pere iă rigiziă seă folosescă pentruă colectareaă deşeuriloră în ep toare-
t ietoareăcodificateă18ă01ă01,ă18ă01ă03*ăînăart.ă8ădinăanexaănr.ă1ălaăordin.   
   4. Celelalteă tipuri/categoriiă deă deşeuriă seă colecteaz ă înă conformitateă cuă
prevederileăcap.ăVăşiăVIădinăanexaănr.ă1ălaăordin.   
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ANEXA Nr. 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 ă caz,ă şiă luândă înă considerareănivelulă geografică şiă acoperireaă zoneiă deă
planificare,ăcelăpu inăurm toarele:   
   a) tipulădeşeurilorăpeăcoduri,ăcantitateaăşiăsursaădeşeurilorăgenerate,ăprecumăşiăoă
evaluareăaăevolu ieiăviitoareăaăfluxurilorădeădeşeuri;   
   b) schemeleăexistenteădeăcolectare,ătratareăşiăprincipaleleăinstala iiădeăeliminare a 
deşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale;   
   c) oăevaluareăaănecesaruluiădeăschemeădeăcolectare,ă infrastructuraănecesar ăşi,ă
dac ăesteăcazul,ăinvesti iileălegateădeăacestea;   
   d) informa iiăsuficienteăcuăprivireă laăcriteriileădeăidentificareăaăamplasamentelorăşiă
capacit iiă instala iiloră deă tratareă şi/sauă eliminareă aă deşeuriloră rezultateă dină
activit ileămedicale;   
   e) politiciă generaleădeăgestionareăaădeşeuriloră rezultateădinăactivit ileămedicale,ă
inclusivă tehnologiiă şiă metodeă planificateă deă gestionareă aă deşeuriloră sauă politiciă
privindădeşeurileăcareăridic ăproblemeăspecificeădeăgestionare.   
    Deă asemenea,ă Planulă deă gestionareă aă deşeuriloră rezultateă dină activit ileă
medicaleăpoateăcon ine,ă luândăînăconsiderareănivelulăgeograficăşiăacoperirea zonei 
deăplanificare,ăurm toarele:   
   a) aspecteleăorganiza ionaleălegateădeăgestionareaădeşeurilor,ăinclusivăoădescriereă
aă aloc riiă responsabilit iloră întreă actoriiă publiciă şiă priva iă careă seă ocup ă cuă
gestionareaădeşeurilor;   
   b) o analiz ăaăutilit iiăşiăaăadecv riiăutiliz riiă instrumentelorăeconomiceăşiădeăalt ă
natur ă pentruă rezolvareaă diverseloră problemeă legateă deă deşeuri,ă luândă înă
considerareănecesitateaămen ineriiăuneiăbuneăfunc ion riăaăpie eiăinterne;   
   c) utilizarea unor campaniiă deă sensibilizareă şiă deă informareă adresateă publiculuiă
larg sau unor categorii speciale.   
 

SEC IUNEAăaă2-a 
Planulădeăgestionareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicaleă(propunereădeă

con inut)   
 
   1. Informa iiăgeneraleăprivindăunitateaăsanitar    
   2. Situa iaă actual ă privindă gestionareaă deşeuriloră rezultateă dină activit ileă unit iiă
sanitare   
   2.1. Proceduriăşiăpracticiăexistente   
   2.2. Responsabilit iăprivindăgestionareaădeşeurilor   
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   2.3. Tipurileă deşeuriloră peă coduriă şiă cantit iă deă deşeuriă rezultateă dină activit ileă
medicale   
   2.4. Localizareaă şiă organizareaă facilit iloră deă colectareă şiă stocareă temporar ă aă
deşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale   
   2.5. Modulă deă tratareă prină decontaminareă termic ă laă temperaturiă sc zute (abur, 
aerăcaldăetc.)ăşiămodulădeăeliminareăaădeşeurilorărezultateădinăactivit ileămedicale   
   3. Obiectiveă strategiceă privindă gestionareaă deşeuriloră rezultateă dină activit ileă
medicale   
   3.1. Prevenireaăgener riiădeşeurilor   
   3.2. Colectarea, stocareaă temporar ,ă tratareaă prină decontaminareă termic ă laă
temperaturiă sc zute,ă analizareaă rezultatuluiă decontamin rii,ă eliminareaă deşeuriloră
rezultateădinăactivit ileămedicale   
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