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4. CONTINUTUL PROCEDURII 

F-PO-AD-13.04 

 

1.0. Scop 

 

Scopul procedurii este de a reglementa  colectarea diferentiata a deseurilor rezultate 

din actvitatea medicala si nemedicala a unitatii, transportul si al eliminarea acestora cu 

conformarea cu cerintele legale referitoare la colectarea, transportul si eliminarea  deseurilor . 

Asigura existenta  documentatiei nadecvate derularii activitatilor de gestionare a 

deseurilor. 

Asigura continuitatea activitatii de gestionarea a deseurilor in conditii de fluctuatie a 

personalului. 

Previne riscul aparitiei infectiilor asociate asistentei medicale , prin prevenirea 

accidentarii si infectarii personalului care executa operatiuni de colectare, transport si 

depozitare a deseurilor periculoase. 

Previne riscul de contaminare a mediului si afectarii starii de sanatate a populatiei. 

Previne riscul consumului nejustificat de materiale consumabile necesare pentru 

indepartarea deseurilor rezultate din activitatea CBR.  

2.0. Riscul asociat 

Contaminare zonelor considerate curate si aparitia infectiilor nosocomiale. 

Patrunderea in zona prestabilita si mentinuta curata a deseurilor medicale sau nemedicale. 

 

3.0. Domeniul de aplicare 

Prevederile prezentei proceduri de sistem se aplică de catre tot personalul de curatenie, 

lucratorii din blocul alimentar, asistente medicale generaliste, responsabilul cu gestionarea 

deseurilor si coordonatorul compartimentului administrativ. 
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4.0. Documente de referinta 

4.1. SR EN ISO 9001 :2015 – Sisteme de management al calitatii 

4.2. SR EN ISO 14001:2015 – Sisteme de management al mediului  

4.3. SR ENISO 45001:2018(OHSAS 18001:2008) – Sisteme de management 

sănătăţii şi securităţii ocupaţionale 

4.4. SR EN ISO 22000:2005 – Sisteme de management al sigurantei alimentelor 

4.5. Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății 

4.6. Ordinul nr. 975/2012 privind organizarea structurii de management al calității 

serviciilor medicale în cadrul unităților sanitare cu paturi din rețeaua Ministerului 

Sănătății și a autorităților administrației publice locale 

4.7. Ordinul nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii și metodologiei 

de evaluare și acreditare a spitalelor 

4.8. Ordin nr. 600 din 20 aprilie 2018privind aprobarea Codului controlului intern 

managerial al entităților publice 

4.9. Ordinul Preşedintelui ANMCS nr. 322/2019 privind afișarea de către unitățile 

sanitare a informațiilor referitoare la acreditare precum și pentru aprobarea 

modelului certificatului de acreditare a unităţilor sanitare cu paturi în cadrul celui 

de al II-lea ciclu de acreditare. 

4.10. Ordin 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condițiile pe care trebuie să 

le îndeplinească un spital în vederea obținerii autorizației sanitare de funcționare, 

cu modificarile si completarile ulterioare ; 

4.11. Ordin 111/2008 privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranţa 

alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară veterinară şi pentru 

siguranţa alimentelor a activităţilor de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu 

amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum 

şi a activităţilor de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a 

produselor alimentare de origine nonanimală; 

4.12. Lege nr.. 211/2011 privind regimul deşeurilor 

4.13. Ordin 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor 

pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale 

4.14. Hg 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase 
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4.15. Ordin 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind 

mediul de viaţă al populaţiei 

4.16. Ordin nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de 

supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în 

unităţile sanitare 

4.17. Directiva 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 19 noiembrie 

2008 privind deşeurile şi de abrogare a anumitor directive, cu modificările şi 

completările ulterioare 

4.18. Decizia Comisiei 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de 

stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul art. 1 lit. (a) din Directiva 75/442/CEE 

a Consiliului privind deşeurile şi a Directivei 94/904/CE a Consiliului de stabilire 

a unei liste de deşeuri periculoase în temeiul art. 1 alin. (4) din Directiva 

91/689/CEE a Consiliului privind deşeurile periculoase cu modificările ulterioare; 

4.19. Deciziei Comisiei 2014/955/UE din 18 decembrie 2014 de modificare a 

Deciziei 2000/532/CE de stabilire a unei liste de deşeuri în temeiul 

Directivei 2008/98/CE a Parlamentului European şi a Consiliulu 

4.20. Regulamentul de organizare si functionare 

4.21. Regulamentul intern 
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5.0. Definitii si abrevieri 

5.1. Definitii ale termenilor 

Nr. crt Termenul Definitia 

1 Ambalaje pentru deseuri reprezinta recipiente si containere utilizate la 

olectarea, ambalarea, transportul, tratarea si eliminarea 

finala a deseurilor medicale. 

2 Colectarea deseurilor  reprezinta activitatea de strangere a deseurilor pe 

categorii, la sursa si stocarea temporara a deseurilor in 

scopul la transportarii acestora la o instalatie de tratare 

sau eliminare a deseurilor. 

3 Deseu Parte dintr-o materie prima sau dintr-un material ce 

ramane in urma unui proces tehnologic de realizare a unui 

anumit produs sau semifabricat, neputand fi utilizat in 

cadrul aceluiasi proces tehnologic  sau care rezulta din 

activitati umane, casnice, menajere (deseuri menajere). 

4 Deseu rezultate din 

activitatea medicala  

deseurile periculose si nepericuloase generate de 

activitati medicale si sunt clasificate conform HG 856/2002 

privind evidenta gestiunii deseurilor 

5 Deseuri medicale 

nepericuloase 

sunt deseurile a caror compozitie si a caror proprietati nu 

prezinta pericol pentru sanatatea umana si pentru mediu 

6 Deseuri medicale 

periculoase 

sunt deseurile a caror compozitie prezinta una sau 

mai multe din proprietatile periculoase , respective 

infectioase, ntepatoare , taietoare 

7 Deseuri infectioase substante si preparate cu continut de microorganism 

viabile sau toxine ale acestora care sunt cunoscute ca 

producand boli la om ori la organisme vii”; acestea sunt 

considerate deseuri periculoase 

 

8 Deseuri intepatoare - 

taietoare 

sunt obiecte ascutite care pot produce leziuni mecanice 

prin intepare sau taiere; aceste deseuri sunt considerate 

deseuri infectioase/periculoase, daca au fost in contact cu 

fluide biologice sau substante periculoase. 
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9 Cod deseu 

18 01 01 

 obiecte ascuţite 

(cu excepţia 18 01 03*) 

Deşeurile înţepătoare-tăietoare: ace, ace cu fir, catetere, 

seringi cu ac, branule, lame de bisturiu, pipete, sticlărie de 

laborator ori altă sticlărie spartă sau nu etc. de unică 

folosinţă, neîntrebuinţată sau cu termen de expirare 

depăşit, care nu a intrat în contact cu material potenţial 

infecţios 

În situaţia în care deşeurile mai sus menţionate au intrat 

în contact cu material potenţial infecţios, inclusiv 

recipientele care 

au conţinut vaccinuri, sunt considerate deşeuri infecţioase 

şi sunt incluse în categoria 18 01 03*. 

În situaţia în care obiectele ascuţite au intrat în contact cu 

substanţe/materiale periculoase sunt considerate deşeuri 

periculoase şi sunt incluse în categoria 18 01 06*. 

10 Cod deseu 

18 01 03*  

deşeuri ale căror colectare 

şi eliminare fac obiectul 

unor măsuri speciale 

privind prevenirea 

infecţiilor 

Deşeurile infecţioase, respectiv deşeurile care conţin sau 

au venit în contact cu sânge ori cu alte fluide biologice, 

precum şi cu virusuri, bacterii, paraziţi şi/sau toxinele 

microorganismelor, perfuzoare cu tubulatură, recipiente 

care au conţinut sânge sau alte fluide biologice, câmpuri 

operatorii, mănuşi, sonde şi alte materiale de unică 

folosinţă, comprese, pansamente şi alte materiale 

contaminate, membrane de dializă, pungi de material 

plastic pentru colectarea urinei, materiale de laborator 

folosite, scutece care provin de la pacienţi internaţi în 

unităţi sanitare cu specific de boli infecţioase sau în secţii 

de boli infecţioase, etc. 

11  Cod deseu 

01 09 medicamente, altele 

decât cele specificate la 18 

01 08 

 

Categoriile de deşeuri vor fi stabilite în ordinul privind 

gestionarea deşeurilor de medicamente, care va fi 

reglementat conform art. 6 alin. (2). 

12 Cod deseu 

18.01.04/20.03.01 

Deseuri nepericuloase asimilabile celor menajere 
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5.2. Abrevieri 

Nr. crt. Abrevierea Termenul abreviat 

1 PO Procedura operationala 

2 PS Procedura de sistem 

3 E Elaborare 

4 V Verificare 

5 A Aprobare 

6 Ap Aplicare 

7 Ah Arhivare 

8 ANMCS Autoritatea Nationala de Management a Calitatii Serviciilor in 

Sanatate 

9 Ed Editie 

10 FOCG Foaie de Observaţie Clinică Generală 

11 CBR Complex Balnear si de Recuperare CAA SRL 

12 MG Manager 

13 RMC Responsabil Managementul Calitatii 

14 BMCSM Biroul Managementului Calitatii Serviciilor Medicale 

15 SCIM Sistem de control intern managerial 

16 DM Departament Medical 

17 DA Departament Administrativ 

18 BFC Birou Financiar Contabil 

19 STIR Serviciul Tehnic de Intretinere si Reparatii 

20 SR Serviciul Receptie 

21 SCR Serviciul Curatenie Spalatorie 

22 DBA Departamentul Bloc Alimentar 

23 CSAA Compartimentul Secretariat, Arhiva, Autorizari 

24 AEM Analiza efectuata de management 

25 SIM Sistem de Management Integrat – al calitatii conform 

standardului SR EN ISO 9001 :2015, mediului conform 

standardului SR EN ISO 14001 :2015, al sănătăţii şi securităţii 

ocupaţionale – ISO 45001 :2018 (OHSAS 18001 :2008) si al 

sigurantei alimentelor conform standardului SR EN ISO 

22000 :2005. 
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6.0. Descrierea procedurii 

 

6.1. Generalitati 

Conform prevederilor legale CBR are obligatia să încadreze fiecare tip de deşeu 

generat din propria activitate în lista deşeurilor prevăzută la anexa 2 la HG 856/2002, să 

efectueze şi să deţină o caracterizare a deşeurilor periculoase generate din propria activitate 

şi a deşeurilor care pot fi considerate periculoase din cauza originii sau compoziţiei, în scopul 

determinării posibilităţilor de amestecare, a metodelor de tratare şi eliminare a acestora. 

Personalul unitatii este instruit cu privire la modul de gestionare a deseurilor, conform 

cu legislatia in vigoare, respectiv: 

 să colecteze si sa separe diferitele tipuri de deseuri la locul de producer:  

 hârtie, metal, plastic şi sticlă 

 deseuri alimentare rezultate din prepararea hranei pacientilor 

 deseuri medicale 

 

 sa gestioneze deşeurile fără a pune în pericol sănătatea umană şi fără a dăuna 

mediului, în special: 

 fără a genera riscuri pentru aer, apă, sol, faună sau floră; 

 fără a crea disconfort din cauza zgomotului sau a mirosurilor; 

 fără a afecta negativ peisajul sau zonele de interes special 

 sa previna producerea deseurilor medicale sau reducerea gradului de periculozitate 

 

 sa elimine corespunzator toate tipurile de deseuri produse 

 

6.1.1. DESEURI PERICULOASE  

Deseurile intepatoare-taietoare: cod 18.01.01, 18.01.03   

Sunt reprezentate de:  

- ace,  

- ace cu fir,  

- seringi cu ac, 

- branule, 

- pipete,  

- sticlarie ori sticlarie sparta cu care se poate veni in contact cu sau fara fluidele biologice. 
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RISC : Deseurile cu potential infectios pot contine o mare varietate de microorganisme 

patogene. Agentii infectiosi pot supravietui in cantitati suficient de mari pentru a determina 

producerea unei infectii in urma contactului cu aceste deseuri. Modalitatile de baza prin care 

o persoana se poate imbolnavi in urma contactului cu deseurile ce au potential infectios sunt:  

• prin intepare, zgiriere sau taiere;  

• prin intermediul membranelor mucoase de la nivelul ochilor, gurii si nasului; 

• prin inhalarea agentilor infectiosi;  

• prin ingerarea agentilor infectiosi. 

 

Deseuri chimice 18.01.06, 18.01.07 si deseuri de medicamente 18.01.09 

Sunt reprezentate  de: 

 solventi halogenati,  

 alte tipuri de solventi,  

 produse chimice organice si anorganice, 

 produse concentrate utilizate in  serviciile de dezinfectie si curatenie,  

 solutii de formaldehida, reprezentate de  produse chimice organice si anorganice 

nepericuloase (care nu necesita etichetare specifica),  

 dezinfectanti (hipoclorit de sodiu slab concentrat, substante de curatare etc.), 

 solutii antiseptice, 

 orice deseuri  rezultate  in  urma utilizarii medicamentelor,  dar si a medicamentelor 

expirate  

 

RISC: Deseurile obtinute din produsele chimice si farmaceutice folosite in unitatile sanitare 

sunt periculoase prin faptul ca prezinta urmatoarele caracteristici: toxice, genotoxice, corozive, 

inflamabile, explozive. 

Sursele deseurilor farmaceutice:  

• preparatele cu administrare i.v.;  

• varsarea/spargerea unor recipiente;  

• fiole partial folosite ;  

• preparate nefolosite;  

• medicamente nedatate sau nefolosite;  

• medicamente expirate.  
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Acestea pot provoca:  

 intoxicatii prin absorbtie, prin piele sau mucoase, prin inhalare sau 

ingestie.  

 leziuni la nivelul pielii, ochilor, mucoasei cailor aeriene.  

 arsuri 

 efecte toxice asupra ecosistemelor apelor in care sunt deversate.  

 efecte similare pot avea si deseurile farmaceutice, care pot contine 

antibiotice si alte medicamente, metale grele precum mercurul, fenolul si derivatii, 

dezinfectante si antiseptice. 

 

6.1.2. DESEURI NEPERICULOASE   

Deseuri considerate nepericuloase 18.01.04 

Sunt reprezentate de:  

 imbracaminte necontaminata,  

 lenjerie necontaminata,  

 recipiente care au continut medicamente, altele decat citotoxice si 

citostatice,  

 hartie, plastic, sticla etc. 

 

6.2. Procesul de gestionare a deseurilor presupune respectarea urmatoarelor etape: 

minimizarea cantitatii de deseuri  

colectarea deseurilor la locul de producere 

ambalarea deseurilor 

transportul deseurilor de la locul de producere la spatiul central pentru stocarea 

temporara a deseurilor 

stocarea temporara a deseurilor 

transportul deseurilor pana la locul de eliminare finala 

tratarea si eliminarea deseurilor medicale 

evidenta cantitatilor de deseuri generate de catre CBR 

instruirea si formarea personalului 
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Etapa 1  Minimizarea cantitatii de deseuri  

Minimizarea cantitatii de deseuri  presupune: 

 Separarea pe categorii a deşeurilor rezultate din activităţile CBR, respectiv periculoase 

si nepericuloase , colectate in ambalaje corespunzatoare fiecarei categorii; 

 reducerea la sursă a deşeurilor prin achiziţionarea de materiale care generează 

cantităţi mici de deşeuri; 

 

Etapa 2. Colectarea deseurilor la locul de producere 

 

Personalul din cadrul departamentului curatenie si lucratorii  din cadrul blocului 

alimentar: 

 procedeaza la colectarea deseurilor la locul de producere; 

 colecteaza separat deseurile în funcţie de tipul şi natura deşeului, cu scopul de a facilita 

tratarea/eliminarea specifică fiecărui deşeu, respectiv, hartie, carton, metal, plastic, 

sticla si deseurile asimilate celor menajere din cadrul blocului alimentar (cod 

18.01.04/20.03.01) in saci negri 

  nu amesteca diferitele tipuri de deşeuri periculoase şi nici deşeuri periculoase cu 

deşeuri nepericuloase. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor, întreaga 

cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri 

periculoase. 

 

Personalul din cadrul compartimentului administrativ: 

 Colecteaza cartusele de imprimanta uzate in cutii de carton; 

 

Personalul din cadrul compartimentului tehnic 

 Colecteaza bateriile, becurile si in cutii de carton; 

 

Asistenta medicala  

 Colecteaza parafina opaca in cutie de carton prevazuta cu saci negri  
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Asistenta medicala generalist care desfasoara activitatea in Sala de tratamente: 

 nu amesteca diferitele tipuri de deşeuri periculoase şi nici deşeuri periculoase cu 

deşeuri nepericuloase. În situaţia în care nu se realizează separarea deşeurilor, întreaga 

cantitate de deşeuri în care au fost amestecate deşeuri periculoase se tratează ca deşeuri 

periculoase. 

 colecteaza deseurile periculoase imediat dupa producerea lor la locul de producer (sala 

de tratament) , respectand urmatorii pasi: 

 alege recipientii corespunzatori pentru ambalarea fiecarui tip de deseu medical; 

 asambleaza cutiile pentru colectarea deseurilor conform instructiunilor inscriptionate 

pe acestea; 

  completeaza pe recipient si/sau cutii urmatoarele informatii: 

 Data inceperii utilizarii recipientului 

 Persoana responsabila cu manipularea recipientului 

 Locul in care a fost folosit  si codul de deseu care va fi ambalat in recipientul 

respectiv. 

 

Etapa 3 Ambalarea deşeurilor  

3.1 Ambalarea deseurilor nepericuloase 

Personalul din cadrul departamentului curatenie si lucratorii de la bucatarie: 

 pregateste recipientii pentru colectarea  deseurilor nepericuloase de la locul de 

producere ori de cate ori este necesar pentru continuitatea colectarii; 

 colecteaza la locurile de producere din toate spatiile CBR, cu exceptia blocului 

alimentar, deseurile nepericuloase, respectiv hartie, carton, metal, plastic, sticla,  

asimilate celor menajere (cod 18.01.04/20.03.01) in saci negri. 

 

Personalul din cadrul compartimentului administrativ: 

 Colecteaza cartusele de imprimanta uzate in cutii de carton; 

 

Personalul din cadrul compartimentului tehnic 

 Colecteaza bateriile, becurile si in cutii de carton; 

 

Asistenta medicala  

 Colecteaza parafina opaca in cutie de carton prevazuta cu saci negri  
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Lucratorii de la bucatarie: 

 colecteaza la locurile de producere deseurile nepericuloase respectiv hartie, plastic, 

sticla,  din cadrul blocului alimentar asimilate celor menajere (cod 18.01.04/20.03.01) 

in saci de culoare galbena, albastra, respectiv negri; 

 colecteaza la locurile de producere deseurile alimentare rezultate din operatiuni de 

prelucrare a materiilor prime utilizate la prepararea hranei pacientilor, in saci negri pe 

care ii introduce in pubele prevazute cu pedala cu capac; 

 separa partea lichida a resturilor alimentare ramase dupa servirea mesei de catre 

pacienti in chiuveta iar partea solida este colectata intr-un recipient special prevazut cu  

saci negri;  

 colecteaza in recipiente de metal uleiul uzat rezultat din procesul de preparare a 

alimentelor. 

 

3.2. Ambalarea deseurilor medicale periculoase 

Ambalarea deseurilor medicale presupune: 

 Recipientul în care se face colectarea şi care vine în contact direct cu deşeurile 

medicale  este de unică folosinţă şi se elimină odată cu conţinutul; 

 Codurile de culori ale recipientelor în care se colectează deşeurile medicale sunt: 

 galben - pentru deşeurile medicale periculoase; 

 negru - pentru deşeurile nepericuloase 

 

Asistenta medicala generalist care desfasoara activitatea in Sala de tratamente:  

 pregateste recipientii pentru colectarea  deseurilor nepericuloase de la locul de 

producere ori de cate ori este necesar pentru continuitatea colectarii; 

 colecteaza deseurile cod 18.01.01 – 18.01.03* taietoare – infectioase (ace, seringi, 

branule, etc) si alte materiale  care au intrat in contact  cu material potential infectios, 

inclusiv recipientele care au continut vaccinuri, in recipientul de material plastic rigid , 

rezistent la actiuni mecanice, de culoare galbena, cu pictograma “pericol biologic” 

 utilizeaza orificiile capacului recipientului pentru detasarea acelor de seringa; 

 dupa umplerea pana la linia de marcare a nivelului maxim de umplere, recipientul se 

inchide , utilizand sistemul de inchidere definitive; 

 noteaza pe recipient informatiile referitoare la deseuri inscrise de cutii si recipiente  
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  transporta recipientele la locul de stocare temporara si ulterior la locul de eliminare 

finala utilizand manerul cu care sunt dotate recipientele si manusi de unica folosinta   

 Colecteaza separat in ambalajul original si elimina ca deseuri nepericuloase deşeurile 

chimice organice si anorganice nepericuloase , care nu necesita etichetare specifica ( 

dezinfectanti, substante de curatare, solutii antiseptice)  

 Ambalajele care contin reziduuri de substante periculoase sau sunt contaminate cu 

substante periculoase se pun in saci galbeni din polietilena cu marcaj adecvat 

pericolului, respectiv: "Inflamabil", "Coroziv", "Toxic" etc.; 

 Colecteaza deşeurile infecţioase, care nu sunt obiecte ascuţite dar care au venit in 

contact cu sange (perfuzoare, fesi, vata, comprese, pansamente, leucoplast, plasturi) 

identificate prin codul 18 01 03, in  cutii din carton prevăzute în interior cu saci galbeni 

din polietilenă, cu pictograma :pericol biologic” 

 Dupa umplerea sacului la ¾ din volumul sau, acesta se inchide , utilizand sistemul de 

inchidere definitive si se introduce sacul inchis in cutia de carton care se inchide  la 

randul ei utilizand instructiunile inscrise pe cutie; 

 Noteaza pe cutie  data umplerii definitive 

 Transporta cutiile de carton plinela locul de stocare temporara si ulterior la locul de 

eliminare finala, utilizand manerul cu care sunt dotate cutiile si manusi de unica 

folosinta; 

 Cutiile care nu sunt pline raman la locul de producere a deseurilor maxim 48 de ore, 

dupa care sunt transportate la locul de depozitare temporara; 

 Colecteaza medicamentele expirate cod 18.01.09 si le returneaza la farmacia de la 

care au fost achizitionate, utilizand formularul F-PO-Ad-13-1, pe baza contractului in 

vederea eliminarii finale; 
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Etapa 4 Transportul deseurilor de la locul de producere la spatiul central pentru 

stocarea temporara a deseurilor 

 

4.1. Transportul deseurilor menajere si deseurilor nepericuloase asimilate celor 

menajere (cod 18.01.04 si 18.01.07) de la locul de producere la spatiul central de stocare 

a deseurilor nepericuloase 

 

Personalul din cadrul departamentului curatenie: 

 efectueaza zilnic, intre orele 6.30 – 7.30 si 19,00 -20,00, si in mod exceptional cand 

situatia o impune,   transportul deseurilor produse in spatiile de cazare, birouri, scari, 

holuri, grupuri sanitare, vestiare, terase, cabinete medicale, la spatiul de stocare a 

deseurilor nepericuloase; 

 transportul deseurilor nepericuloase din spatiile de cazare situate la etajele 2 – 5 si etaj 

1 se realizeaza cu liftul, pe holul de la demisol si in curtea interioara la spatiile de 

stocare temporara; 

  transportul deseurilor nepericuloase din zona parter se realizeaza pe scara de serviciu 

de la parter la demisol, pe holul de la demisol si in curtea interioara la spatiile de stocare 

temporara; 

 efectueaza transportul pubelei cu deseuri colectate din bucatarie prin tubulatura de 

evacuare  si o evacueaza in spatiul de stocare a deseurilor menajere; 

   

 

Lucratorii din departamentul bloc alimentar: 

 evacueaza ori este nevoie,   deseurile rezultate din prelucrarea materiilor prime si a 

resturilor alimentare ramase dupa servirea mesei de catre pacienti prin tubulatura de 

evacuare, in pubela situata in incinta cladirii intr-un spatiu special amenajat; 

 transporta zilnic deseurile de hartie, plastic sticla produse in cadrul blocului alimentar 

pe scara de serviciu,  holul de la demisol si in curtea interioara la spatiile de stocare 

temporara a deseurilor nepericuloase; 

 transporta recipientele cu ulei uzat in rastelul pentru substante inflamabile aflat in 

curtea interioara; 

 

 



 

 
 

 
 

 

PROCEDURA  OPERATIONALA PO-AD - 13 

COLECTARE, TRANSPORT SI 
ELIMINARE DESEURI 

Ed:3/31.10.2019 Rev:0 

Pag.18/30 Ex.nr.: 

COMPLEX BALNEAR SI DE RECUPERARE CAA  
 

 

 

 

Personalul din cadrul restaurantului: 

   transporta zilnic deseurile de hartie, plastic sticla produse in cadrul barului si al 

restaurantului pe scara de serviciu,  holul de la demisol si in curtea interioara la spatiile 

de stocare temporara a deseurilor nepericuloase; 

Namolarii  

 Transporta cearceafurile de plastic utilizate la procedurile medicale de impachetare cu 

namol din pubela in care au fost colectati de catre asistenta medicala, pe holul de la 

demisol pana in curtea interioara in spatiul de stocare temporara a deseurilor 

nepericuloase; 

 

 

4.2. Transportul deseurilor medicale periculoase (cod 18.01.01 – 18.01.03, 

18.01.09,15.01.10) de la locul de producere la spatiul destinat stocarii temporare a 

deseurilor periculoase 

 

Asistenta medicala generalist : 

 Transporta deseurile medicale periculoase, in intervalul orar 16 – 16.30, de la etajul I 

pe scara de serviciu, pana la demisol si pe hol  pana in curtea interioara,   in zona 

speciala, inscriptionata cu etichetata cu  “Deseuri periculoase “ si pictograma “Pericol 

biologic”,  dotata cu frigider.   
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  Etapa 5. Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activitatea CBR 

 

5.1. Stocarea temporara a deseurilor nepericuloase  

Stocarea temporară a deseurilor nepericuloase permite stocarea in funcţie de 

categoriile de deşeuri colectate la locul de producere, in intervalul dintre doua indepartari 

succesive. 

Stocarea se realizeaza in containere mobile din metal, avand marcate codurile de 

deseuri care vor fi stocate in containerele respective. 

Durata stocarii deseurilor nepericuloase este de 84 de ore pet imp de iarna si de 56 de 

ore pet imp de vara. 

Curatarea spatiului central destinat stocarii deseurilor nepericuloase se efectueaza 

zilnic si ori de cate ori este nevoie de catre ingrijitori spatii commune. 

Dezinfectia   spatiului central destinat stocarii deseurilor nepericuloase se efectueaza  

ori de cate ori apar scurgeri din containerele de depozitare si/sau  infestari cu insect 

daunatoare de catre namolari. 

Stocarea temporară a parafinei opace utilizata la procedurile medicale si stocarea 

temporara a uleiului uzat rezultat din prepararea hranei pentru pacienti se realizeaza prin 

depozitarea recipientelor de metal in rastelul asigurat cu lacat destinat depozitarii produselor 

inflamabile, construit cu pereti din tabla perforata care asigura ventilatia si care permite 

evitarea supraincalzirii. 

 Stocarea temporară a bateriilor, becurilor, neoanelor, tonere pentru imprimanta, se 

realizeaza prin depozitarea acestora in cadrul compartimentelor ethnic si administrativ. 

 

 5.2. Stocarea temporara a deseurilor periculoase  

Spaţiul central destinat stocării temporare a deşeurilor periculoase permite stocarea 

temporară a cantităţii de deşeuri periculoase acumulate în intervalul dintre două îndepărtări 

succesive ale acestora. 

Spatiul destinat stocarii deşeurilor periculoase este prevăzut cu sifon de pardoseală 

pentru evacuarea în reţeaua de canalizare a apelor uzate rezultate în urma curăţării şi 

dezinfecţiei si cu dispozitiv de închidere care să permită numai accesul persoanelor autorizate 

Stocarea cutiilor si recipientelor cu deseuri medicale se realizeaza intr-un frigider 

amplasat intr-o zona special amenajata, inscriptionata cu etichetata cu  “Deseuri periculoase 

“ si pictograma “Pericol biologic”,. 
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Durata stocarii deseurilor periculoase este la 7 zile,deoarece se asigura constant o 

temperatură mai mică de 4▫, iar volumul frigiderului permite depozitarea deseurilor periculoase 

produse in cadrul CBR intr-o saptamana. 

 

Etapa 6. Transportul deşeurilor  

6.1. Transportul deşeurilor nepericuloase 

Deşeurile nepericuloase se predau, pe bază de contract, unor operatori economici 

autorizaţi conform legislaţiei specifice în vigoare. 

Transportul deşeurilor nepericuloase se realizeaza de catre prestatori de servicii autorizati 

cu  mijloace de transport proprii autorizate pentru transportul deseurilor, astfel:  

 deseurile menajere se efectueaza de catre societatea Iridex; 

 deseurile colectate selectiv (carton, hartie, sticla, plastic, metal, lemn, aparatura 

electrica)  se efectueaza de catre societatea 78 RYU; 

 uleiul uzat este preluat de catre societatea TKM Oil Group; 

 bateriile, becurile si neoanele, tonerele de imprimanta se efectueaza de catre Green 

Tech Servicii Ecologice; 

 parafina opaca se efectueaza de catre Eco Fire. 

 

6.2. Transportul deşeurilor periculoase 

Transportul deşeurilor medicale periculoase în incinta unităţii se face pe un circuit 

separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor.  

Deşeurile medicale periculoase sunt transportate cu ajutorul containerelor mobile, cu 

pereti rigizi, avand marcate codurile de deseuri, in care se efectueazaa transportul si stocarea 

deseurilor periculoase  sunt ridicate de operatori economici autorizaţi pentru desfăşurarea 

acestei activităţi, conform legislaţiei specifice în vigoare care sunt autorizati si in efectuarea 

transportului deşeurilor medicale periculoase.. 

Unitatea sanitară, în calitate de generator şi expeditor de deşeuri, se asigura că, pe 

toată durata gestionării deşeurilor, de la manipularea în incinta unităţii, încărcarea 

containerelor în autovehiculul destinat transportului, până la eliminarea finală, sunt respectate 

toate măsurile impuse de lege şi de prevederile contractelor încheiate cu operatorii economici 

autorizaţi. 

Durata pentru transportul şi eliminarea finală a deşeurilor medicale infecţioase nu 

depăşeste 24 de ore. 
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  Etapa 7. Tratarea şi eliminarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

CBR in procesul de colectare, ambalare, stocare a deseurilor: 

 nu amesteca diferitele categorii de deşeuri periculoase sau deşeuri periculoase cu 

deşeuri nepericuloase şi separa deşeurile în vederea eliminării acestora; 

 transporta şi elimina deşeurile rezultate din activităţile medicale prin predare, pe bază 

de contract de prestări de servicii, numai operatorilor economici autorizaţi pentru 

transportul şi eliminarea deşeurilor medicale; 

 a desemnat conducatorul compartimentului administrativ să urmărească şi să 

asigure îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina 

deţinătorilor/producătorilor de deşeuri;  

 permite accesul autorităţilor de inspecţie şi control la documentele care se referă la 

deşeuri; 

 deşeurile nepericuloase sunt colectate separat şi predate pe bază de contract unor 

operatori economici specializaţi şi autorizaţi în eliminarea deşeurilor. 

 

  Etapa 8. Evidenţa cantităţilor de deşeuri generate  

 

  Coordonatorul compartimentului administrativ: 

 tineo  evidenţă separată, pentru fiecare categorie de deşeuri; 

 completeaza formularele referitoare la gestionarea deseurilor 

 colaboreaza cu societatea cu care unitatatea are incheiat contract  în relaţia cu mediul 

care asigură furnizarea datelor privitoare la cantităţile de deşeuri colectate, pe tipuri; 

 înregistreaza şi raporteaza cantităţile de deşeuri generate 
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  Etapa 9.  Instruirea şi formarea personalului 

Coordonatorul compartimentului resurse umane: 

 asigura instruirea  personalului responsabil cu gestionarea deşeurilor medicale din 

cadrul unităţii sanitare sub coordonarea direcţiei de sănătate publică judeţena 

Constanta, în conformitate cu metodologia stabilită de Ministerul Sănătăţii; 

 asigura instruirea şi formarea profesională continuă pentru angajaţi cu privire la 

gestionarea deşeurilor medicale, în oricare dintre următoarele situaţii: 

 la angajare; 

 la preluarea unei noi sarcini de serviciu sau la trecerea pe un alt post; 

 la introducerea de echipamente noi sau la modificarea echipamentelor existente; 

 la recomandarea persoanei desemnate să coordoneze activitatea de gestionare a 

deşeurilor rezultate care a constatat nereguli în aplicarea codului de procedură, precum 

şi la recomandarea inspectorilor sanitari de stat; 

 la recomandarea reprezentantului societatii cu care CBR are incheiat contract  de 

protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul; 

 periodic, indiferent dacă au survenit sau nu schimbări în sistemul de gestionare a 

deşeurilor medicale. 

 Asigura ca perioada dintre două cursuri succesive nu depăşeste 12 luni. 

    

Responsabilul cu gestionarea deşeurilor medicale periculoase trebuie să cunoască: 

 tipurile de deşeuri produse în unitatea sanitară; 

 riscurile pentru mediu şi sănătatea umană în fiecare etapă a ciclului de eliminare a 

deşeurilor medicale; 

 planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale, pentru colectarea 

separată pe categorii, stocarea temporară, transportul şi eliminarea deşeurilor 

medicale periculoase 

 procedurile/protocoalele aplicabile în caz de accidente sau incidente survenite în 

activitatea de gestionare a deşeurilor. 
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6.3. Resurse utilizate 

 Resurse materiale: saci, pubele, cosuri, cutii ; 

 Resurse umane: personalul angajat din cadrul CBR cu responsabilitati in 

gestionarea deseurilor 

 Resurse financiare: conform bugetului aprobat 

 

7. Modul de lucru 

7.1 Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluarea 

Responsabilul  Managementului Calitatii : 

 determina metodele de monitorizare si evaluare astfel incat rezultatele obtinute 

sa fie de incredere 

 monitorizarea cerintelor de conformare si reglementare 

 evaluarea riscurilor neadaptarii la noile cerinte rezultate in urma analizei;  

rezultatele se vor inregistra in raportul analizei de management 

7.2 Metodele si masurile de corectare 

Responsabilul  Managementului Calitatii : 

 determina implementarea corectiilor  prin revizuirea procedurilor ; 

 transmite compartimentelor implicate in procedura corectiile care se impun 

 planul de masuri pentru conformare in cazul neindeplinirii cerintelor de 

conformare reglementate ; 

 urmarirea actiunilor intreprinse.  

7.3 Monitorizarea, masurarea, analiza si evaluarea 

Modul de aplicare a procedurii este unul eficace daca activitatea desfasurata de catre 

management este in concordanta cu evolutia obiectivelor C.B.R. 

 Eficienta se masoara prin indicatorul :  

 numarul de verificari privind colectarea efectuat/ numar de verificari colectare deseuri 

planificat x100 [%] 
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8. Responsabilităţi în domeniul gestionării deşeurilor medicale 

 

Managerul are următoarele atribuţii: 

 iniţiază, implementează şi conduce sistemul de gestionare a deşeurilor medicale; 

 asigură fondurile necesare pentru asigurarea funcţionării sistemului de gestionare a 

deşeurilor medicale; 

 desemnează o persoană, care să urmărească şi să asigure managementul deşeurilor 

medicale în ceea ce priveşte obligaţiile deţinătorilor/producătorilor de deşeuri; 

 controlează şi răspunde de încheierea contractelor cu operatorii economici care 

transportă, tratează şi elimină deşeurile rezultate din activităţile medicale; 

 controlează şi răspunde de colectarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor 

rezultate din activităţile medicale; 

 aprobă planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale; 

 aprobă planul de formare profesională continuă a angajaţilor din unitatea sanitară cu 

privire la gestionarea deşeurilor medicale; 

 

Responsabilul privind gestionarea deseurilor: 

 este cadru medical certificat de către Institutul Naţional de Sănătate Publică - Centrul 

Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar (CNMRMC) , o dată la 3 ani; 

 răspunde de educarea şi formarea continuă a personalului cu privire la gestionarea 

deşeurilor medicale periculoase; 

 elaborează şi supune spre aprobarea conducerii planul de gestionare a deşeurilor 

rezultate din activităţi medicale, pe baza regulamentelor interne şi a codurilor de procedură 

pentru colectarea, stocarea, transportul, tratarea şi eliminarea deşeurilor medicale 

periculoase; în acest scop el colaborează cu epidemiologi în elaborarea unui plan corect 

şi eficient de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţile medicale; 

 coordonează şi răspunde de sistemul de gestionare a deşeurilor în unitatea sanitară 

 evaluează cantităţile de deşeuri medicale periculoase şi nepericuloase produse în 

unitatea sanitară; păstrează evidenţa cantităţilor pentru fiecare categorie de deşeuri şi 

raportează datele în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările 

ulterioare; 
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Coordonatorul departamentului administrativ: 

 evaluează cantităţile de deşeuri medicale periculoase şi nepericuloase produse în 

unitatea sanitară;  

 păstrează evidenţa cantităţilor pentru fiecare categorie de deşeuri şi raportează datele în 

conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 856/2002, cu completările ulterioare; 

 coordonează activitatea de culegere a datelor pentru determinarea cantităţilor produse pe 

tipuri de deşeuri, în vederea evidenţei gestiunii deşeurilor medicale; 

 supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor medicale 

periculoase; 

 se asigură de cântărirea corectă a cantităţii de deşeuri medicale periculoase si 

nepericuloase care se predă operatorului economic autorizat, utilizând cântare verificate 

metrologic; 

 propune şi alege soluţia de eliminare finală într-un mod cât mai eficient a deşeurilor 

medicale periculoase; 

 verifică dacă operatorul economic ce prestează servicii de transport al deşeurilor medicale 

este autorizat, conform prevederilor legale, pentru efectuarea acestei activităţi şi dacă 

autovehiculul care preia deşeurile corespunde cerinţelor legale; 

 verifică dacă destinatarul transportului de deşeuri este un operator economic autorizat să 

desfăşoare activităţi de eliminare a deşeurilor; 

 colaborează cu persoana desemnată să coordoneze activitatea de gestionare a deşeurilor 

în scopul derulării unui sistem de gestionare corect şi eficient a deşeurilor periculoase; 

 este responsabil de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina 

deţinătorului/producătorului de deşeuri, inclusiv a celor privitoare la încheierea de 

contracte cu operatori economici autorizaţi pentru transportul, tratarea şi eliminarea 

deşeurilor medicale. 

    efectuează demersurile necesare ca să se asigure că incidentele/accidentele în care 

sunt implicate deşeuri medicale periculoase sunt investigate corect şi sunt raportate 

corespunzător; 

 monitorizează aplicarea practicilor şi procedurilor referitoare la transportul deşeurilor 

medicale periculoase; 
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 asigură şi răspunde de aprovizionarea unităţii cu materialele necesare sistemului de 

gestionare a deşeurilor medicale periculoase; 

 controlează respectarea condiţiilor tehnice stipulate în contractul încheiat cu operatorii 

economici care prestează activităţile de tratare, transport şi eliminare finală a deşeurilor 

medicale periculoase, astfel încât să demonstreze trasabilitatea deşeurilor în sensul 

prevenirii abandonării în locuri nepermise sau eliminării necorespunzătoare a acestora. 

 

 

Coordonatorul compartimentului de infectii asociate asistentei medicale: 

 participă la buna funcţionare a sistemului de gestionare a deşeurilor medicale periculoase; 

 supraveghează activitatea personalului implicat în gestionarea deşeurilor medicale 

periculoase; 

 răspunde de educarea şi formarea continuă a personalului cu privire la gestionarea 

deşeurilor medicale periculoase; 

 colaboreaza cu responsabilul de gestionarea deseurilor la elaborarea si  supune spre 

aprobarea conducerii planul de gestionare a deşeurilor rezultate din activităţi medicale, 

 

Prestatorul extern de servicii a activităţii de protecţie a sănătăţii în relaţie cu mediul: 

 asigura consultant in domeniul gestionarii deseurilor 

 identifica deseurile in vederea codificarii si evidentei deseurilor generate din activitate; 

 ofera consultanta privind monitorizarea factorilor de mediu  

 coordonează activitatea de culegere a datelor pentru determinarea cantităţilor produse pe 

tipuri de deşeuri, în vederea completării bazei naţionale de date şi a evidenţei gestiunii 

deşeurilor medicale; 

    este responsabil de îndeplinirea tuturor obligaţiilor prevăzute de lege în sarcina 

deţinătorului/producătorului de deşeuri, inclusiv a celor privitoare la transmiterea 

raportarilor privind gestionarea deseurilor catre autoritatile abilitate. 

 

 

 

Personalul din cadrul departamentului curatenie, asistentele generalist, namolarii, 

lucratorii din cadrul departamentului bloc alimentar: 

 aplica prevederile prezentei proceduri 
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5. FORMULAR PRIVIND ANALIZA SI VALIDARE A PROCEDURII 

F-PS-AD-13.05 

 

Pentru evitarea situatiilor in care procedura poate deveni neaplicabila, pentru 

eliminarea confuziei responsabilitatilor si pentru eliminarea unor potentiale erori in procesul de 

implementare compartimentele implicate in aplicarea procedurii, anterior intrarii in vigoare, si-

au exprimat punctul de vedere, astfel :  

 

Nr. 

crt 

Compartiment Conducator 

compartiment 

nume si 

prenume 

Aviz 

favorabil 

Aviz 

nefavorabilv 

semnatura Data 

1 

Biroul de 

management 

al Calitatii 

Serviciilor 

Medicale 

Stefanescu 

Adrian 

   30.10.2019 

2 
Departament 

medical 

Pasdurariu 

Mihaela 

   30.10.2019 

3 
Departament 

medical 
Ion Mariana 

   30.10.2019 

 

4 

Departament 

medical 
David Mihaela 

   30.10.2019 

5 
Compartiment 

tehnic 

Condrea Puiu-

Gabriel 

   30.10.2019 

6 

Serviciu 

curatenie si 

spalatorie 

Hasoti Tudora 

   30.10.2019 

7 
Departament 

bloc alimentar 

Haidau 

Daniela 

   30.10.2019 

8       
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6. LISTA DE DIFUZARE A PROCEDURII 

F-PO-AD-13.06 

Nr 

ex 

Compartiment Nume si 

prenume 

Data 

primirii 

Semnatura Data 

intrarii in 

vigoare 

Semnatura 

1       

2       

3       

 

4 

 
 

    

5       

6       

7       

6       
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7. VALORIFICAREA PROCEDURII PRIN RAPORT ANUAL DE ANALIZA 

F-PO-AD-13.07 

 

  

Modul ales de catre CBR pentru colectarea diferentiata transportul si eliminarea deseurilor 

este unul eficace daca procedura este cunoscuta de catre toti cei responsabili cu activitatile 

din cadrul procedurii. Verifcarea cunoasteriii si a modului de aplicare se face cel putin o data 

pe an.  

.  

Procedura operationala va fi supusa valorificarii anuale prin  indicatorul de eficienta :  

 numarul de verificari privind colectarea efectuat/ numar de verificari colectare deseuri 

planificat x100 [%] 

 Numarul de instruiri tematice realizate / numarul de instruiri tematice planificate per an  

x 100 [ %]  

 

 

 

 

 

Raportul anual de analiza privind validarea procedurii va fi intocmit conform 

formularului anexat prezentei proceduri care va fi transmis  BMCSM.  
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9. Formulare  

F-PO-AD-13.08 

 

Nr.crt Cod formular Denumire formular 

1 F-PO-AD-13-1 Proces verbal predare medicamente expirate 

2 F-PO-AD-13-2 Raport anual privind gestionarea deseurilor rezultate din 

activitatile medicale 

 F-PO-AD-13-3 Fisa zilnica pentru inscrierea cantaririlor deseurilor 

 F-PO-AD-13-4 Program de prevenire si reducere a generarii deseurilor 

 F-PO-AD-13-5 Plan anula privind gestionarea deseurilor rezultate din 

activitatile medicale 

 F-PO-AD-13-6 Tabel pentru raportarea  lunara a datelor privind gestionarea 

deseurilor rezultate din activitatile medicale  

 F-PO-AD-13-7 Situatia lunara generare deseuri  

 F-PO-AD-13-8 Situatia lunara  a stocarii provizorii, tratarii si transportul 

deseurilor 

 F-PO-AD-13-9 Situatia lunara a valorificarii deseurilor 

 F-PO-AD-13-10 Situatia lunara privind eliminarea deseurilor 

 F-PO-AD-13-11 Lista cuprinzand deseurile inclusiv deseurile periculoase 

 F-PO-AD-13-12 Fisa evidenta colectare gunoi menajer 

 F-PO-AD-13-13 Raport anual de analiza privind validarea procedurii de catre 

BMCSM pentru implementarea PO – COLECTAREA 

DIFERENTIATA, TRANSPORTUL SI ELIMINAREA 

DESEURILOR 

   

 

 


