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2. Data intrarii in vigoare a procedurii operationale 
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1. SCOP: 

 Stabileste modul de realizare a activitatii, compartimentele si persoanele implicate. 

 Da asigurari cu privire la existenta documentatiei adecvate derularii activitatii. 

 Asigură continuitatea activitatii, inclusiv in condiţii de fluctuatie a personalului prin 
stabilirea unor pasi de derulare a activitatii procedurate. 

 Sprijina auditul si/sau alte organisme abilitate in actiuni de auditare si/sau control, iar pe 

manager, in luarea deciziilor. 

 Contribuie la stabilirea unei forme unitare de elaborare a procedurilor, instrucţiunilor şi 
formularelor care se elaborează, de către personalul organizatiei. 

 Stabileste modalitatea de colectare, transport, depozitare si eliminare a deseurilor 

periculoase si nepericuloase produse la nivelul Spitalului orasenesc Jibou urmarindu-se: 

a) prevenirea producerii de deşeuri medicale sau reducerea gradului de periculozitate a 

acestora; 

b) separarea diferitelor tipuri de deşeuri la locul producerii/generării; 

c) eliminarea corespunzătoare a tuturor tipurilor de deşeuri medicale produse; 
d) minimizarea cantităţii de deşeuri pentru protejarea mediului înconjurător, o mai 

bună protecţie a muncii, reducerea costurilor privind managementul deşeurilor în 

unitatea sanitară şi îmbunătăţirea relaţiei de comunicare cu membrii comunităţii. 

 
2. DOMENIU DE APLICARE: 

Procedura se aplica la nivelul tuturor sectiilor/compartimentelor medicale, laboratorului 

de analize medicale, laboratorului de radiologie si imagistica medicala , precum si la 

nivelul tuturor sectoarelor in urma activitatii carora se genereaza diferite tipuri de deseuri. 

 
3. DOCUMENTE DE REFERINTA APLICABILE: 

3.1.Legislatie primara 

 Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificările şi completările 

ulterioare, Titlul VII spitalele; 

 Ordin nr. 1226 din 3 decembrie 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. DEFINITII SI ABREVIERI: 

 Definitii; 

Deşeurile rezultate din activitatea medicală sunt toate deşeurile periculoase şi 

nepericuloase care sunt generate din activităţi medicale. 
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În înţelesul prezentelor norme tehnice se definesc următorii termeni: 
a) activitatea medicală este orice activitate de diagnostic, prevenţie, tratament, cercetare, 

precum şi de monitorizare şi recuperare a stării de sănătate, care implică sau nu utilizarea de 

instrumente, echipamente, substanţe ori aparatură medicală; 

b) ambalajele pentru deşeuri rezultate din activitatea medicală reprezintă recipiente şi 

containere utilizate pentru colectarea, ambalarea, transportul, tratarea şi eliminarea finală a 

deşeurilor rezultate din activitatea medicală; 

c) colectarea deşeurilor medicale reprezintă orice activitate de strângere a deşeurilor, 

incluzând separarea deşeurilor pe categorii, la sursă, şi stocarea temporară a deşeurilor în scopul 

transportării acestora la o instalaţie de tratare sau de eliminare a deşeurilor; 

d) colectarea separată a deşeurilor medicale înseamnă colectarea în cadrul căreia un flux de 

deşeuri este păstrat separat în funcţie de tipul şi natura deşeurilor, cu scopul de a facilita tratarea 

specifică a acestora; 

f) deşeurile anatomo-patologice sunt fragmente şi organe umane, inclusiv recipiente de sânge 

şi sânge conservat. Aceste deşeuri sunt considerate infecţioase; 

g) deşeurile chimice şi farmaceutice sunt substanţe chimice solide, lichide sau gazoase, care 

pot fi toxice, corozive ori inflamabile; medicamentele expirate şi reziduurile de substanţe 

chimioterapeutice, care pot fi citotoxice, genotoxice, mutagene, teratogene sau carcinogene; 

aceste deşeuri sunt incluse în categoria deşeurilor periculoase atunci când prezintă una sau mai 

multe din proprietăţile prevăzute în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, 

cu modificările ulterioare; 

h) deşeurile infecţioase sunt deşeurile care prezintă proprietăţi periculoase, astfel cum acestea 

sunt definite în anexa nr. 4 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, la punctul "H 9 - 

«Infecţioase»: substanţe şi preparate cu conţinut de microorganisme viabile sau toxine ale 

acestora care sunt cunoscute ca producând boli la om ori la alte organisme vii"; aceste deşeuri 

sunt considerate deşeuri periculoase; 

i) deşeurile înţepătoare-tăietoare sunt obiecte ascuţite care pot produce leziuni mecanice 

prin înţepare sau tăiere; aceste deşeuri sunt considerate deşeuri infecţioase/periculoase, dacă au 

fost în contact cu fluide biologice sau cu substanţe periculoase; 

j) deşeurile medicale nepericuloase sunt deşeurile a căror compoziţie şi ale căror proprietăţi 

nu prezintă pericol pentru sănătatea umană şi pentru mediu; 

k) deşeurile medicale periculoase sunt deşeurile rezultate din activităţi medicale şi care 

prezintă una sau mai multe din proprietăţile periculoase enumerate în anexa nr. 4 la Legea nr. 

211/2011, cu modificările ulterioare; 

l) deşeurile rezultate din activitatea medicală sunt toate deşeurile periculoase şi 

nepericuloase care sunt generate de activităţi medicale şi sunt clasificate conform Hotărârii 

Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei 

cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu completările ulterioare; 
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m) eliminarea deşeurilor medicale înseamnă operaţiunile prevăzute la D5 şi D10 din anexa 

nr. 2 la Legea nr. 211/2011, cu modificările ulterioare, cu precizarea că numai deşeurile tratate 

pot fi eliminate prin depozitare; 

n) fişa internă a gestionării deşeurilor medicale este formularul de păstrare a evidenţei 

deşeurilor rezultate din activităţile medicale, conţinând datele privind circuitul complet al acestor 

deşeuri de la producere şi până la eliminarea finală a acestora, conform Hotărârii Guvernului nr. 

856/2002, cu completările ulterioare, conform Listei Europene a Deşeurilor; 

o) gestionarea deşeurilor medicale înseamnă colectarea, stocarea temporară, transportul, 

tratarea, valorificarea şi eliminarea deşeurilor, inclusiv supravegherea acestor operaţii şi 

întreţinerea ulterioară a amplasamentelor utilizate; 

p) prevenirea producerii deşeurilor medicale reprezintă totalitatea măsurilor luate înainte ca 

o substanţă, un material sau un produs să devină deşeu medical şi care au drept scop reducerea 

cantităţii de deşeuri medicale, inclusiv prin reutilizarea produselor folosite în activităţi medicale 

sau prin extinderea ciclului de viaţă al produselor respective, prin asigurarea unei separări 

corecte la sursă a deşeurilor periculoase de cele nepericuloase; 

r) producătorul de deşeuri medicale este orice persoană fizică sau juridică ce desfăşoară 

activităţi medicale din care rezultă deşeuri medicale; 

s) spaţiul central de stocare temporară a deşeurilor medicale reprezintă un amplasament 

de stocare temporară a deşeurilor medicale, amenajat în incinta unităţii care le-a generat, destinat 

exclusiv stocării temporare a deşeurilor până la momentul la care acestea sunt evacuate în 

vederea eliminării; 

ş) unitatea sanitară este orice unitate publică sau privată,cu paturi sau fără paturi, care 

desfăşoară activităţi în domeniul sănătăţii umane şi care produc deşeuri clasificate conform art.  

8. 

 Abrevieri 
 

No 
crt 

Abrevierea Termen abreviat 

1 PO Procedura operationala 

2 E Elaborare 

3 V Verificare 

4 A Aprobare 

5 Ap Aplicare, implementare 

6 Ah Arhivare 

7 LAM Laborator de analize medicale 

 
5. DESCRIEREA PROCEDURII OPERATIONALE 

5.1CATEGORII DE DEŞEURI 
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 18.01.01 OBIECTE ASCUŢITE (18.01.01) Deşeurile înţepătoare-tăietoare: ace, ace  

cu fir, catetere, seringi cu ac, branule, lame de bisturiu, pipete, sticlărie de la 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 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*. 

 18 01 02 FRAGMENTE ŞI ORGANE UMANE (18.01.02), inclusiv recipiente de 

sânge şi sânge (cu excepţia 18 01 03*) : Deşeurile anatomo-patologice constând în 

fragmente din organe şi organe umane, părţi anatomice, lichide organice, material 

biopsic rezultat din blocurile operatorii de chirurgie şi obstetrică (fetuşi,  placente  

etc.), părţi anatomice rezultate din laboratoarele de autopsie,  recipiente  pentru sânge 

şi sânge etc. Toate aceste deşeuri sunt considerate infecţioase şi sunt incluse în 

categoria 18 01 03*. 

 18 01 03* DEŞEURI ALE CĂROR COLECTARE ŞI ELIMINARE FAC OBIECTUL 

UNOR MĂSURI SPECIALE PRIVIND PREVENIREA INFECŢIILOR ( 18.01.03*) : 

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 ale unităţilor sanitare, cadavre de animale 

rezultate in urma activităţilor de cercetare şi experimentare etc. 

 18 01 04 DEŞEURI ALE CĂROR COLECTARE ŞI ELIMINARE NU FAC 

OBIECTUL UNOR MĂSURI SPECIALE PRIVIND PREVENIREA INFECŢIILOR ( 

18.01.04): Îmbrăcăminte necontaminată, aparate gipsate, lenjerie necontaminată, 

deşeuri rezultate după tratarea/decontaminarea termică a deşeurilor infecţioase, 

recipiente care au conţinut medicamente, altele decât citotoxice şi citostatice etc. 
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 18 01 06* CHIMICALE CONSTÂND DIN/SAU CONŢINÂND SUBSTANŢE 

PERICULOASE (18.01.06*): Acizi, baze, solvenţi halogenaţi, alte tipuri de solvenţi, 

produse chimice organice şi anorganice, inclusiv produse reziduale generate în cursul 

diagnosticului de laborator, soluţii fixatoare sau de developare, produse concentrate 

utilizate în serviciile de dezinfecţie şi curăţenie, soluţii de formaldehidă etc. 

 18 01 07 CHIMICALE, ALTELE DECÂT CELE SPECIFICATE LA 18.01.06* ( 

18.01.07) : Produse chimice organice şi anorganice nepericuloase (care nu necesită 

etichetare specifică), dezinfectanţi (hipoclorit de sodiu slab concentrat, substanţe de 

curăţare etc.), soluţii antiseptice, deşeuri de la aparatele de diagnoză cu concentraţie 

scăzută de substanţe chimice periculoase etc., care nu se încadreaza la 18 01 06*. 

  18 01 08* MEDICAMENTE CITOTOXICE ŞI CITOSTATICE ( 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). 

 18 01 09 MEDICAMENTE, ALTELE DECÂT CELE SPECIFICATE LA 18.01.08*
 

(18.01.09): Categoriile de deşeuri vor fi stabilite în ordinul privind gestionarea 

deşeurilor de medicamente, care va fi reglementat conform art. 6 alin. (2). 

  20 01 21 TUBURI FLUORESCENTE ŞI BECURI ŞI ALTE DEŞEURI CU 

CONŢINUT DE MERCUR 

 20 01 08 DEŞEU MENAJER 

 20 01 01 DEŞEURI DE HÂRTIE CARTON 

 20 01 02 DEŞEURI STICLĂ 

 20 01 39 DEŞEURI MATERIAL PLASTIC 

 20 01 36TONERE ŞI CARTUŞE DE IMPRIMANTĂ 

 02 01 99 DEŞEURI ALIMENTARE 

 09 01 07 FILME RADIOLOGICE UZATE 

 16 01 17 DEŞEURI FIER ŞI OŢEL 

Laboratorul de analize medicale al SOJ produce urmatoarele tipuri de deseuri: 

 18 01 03* deseuri infectioase colectate in cutii de carton galbene cu saci galbeni, 

inscriptionate cu pictograma “Pericol biologic”: vacutainere in care s-a recoltat 

sangele, recoltoarele pentru urina, tuburile Eppendorf in care au fost depozitate 

serurile, epribetele conice cu dop in care s-a centrifugat urina, stripurile urinare 

folosite, hartia de filtru contaminata, manusile chirurgicale folosite, tampoane e vata 

care au intrat in contact cu produse biologice. 
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 18 01 03* deseuri intepatoare-taietoare infectioase colectate in cutii din PVC 

galbene inscriptionate cu pictograma “Pericol biologic”: lame, lamele, varfuri de 

pipeta, cuvele de reactie de la coagulare, cupele de ser de la biochimie/imunologie. 

 18 01 07 deseuri lichide- urini; chimicale cu concentratii scazute provenite de la 

analizoare- colectate in recipiente speciale, etichetate, prevazute cu capac, gradate. 

Aceste deseuri , tratate cu Virkon 1% in proportie de 1:1, sunt eliminate in cuve de 

chiuveta special destinate lor. 

 Deseuri menajere-colectate in saci de polietilena de culoare neagra sau in lipsa 

acestora, transparenti, incolori. 

NOTĂ: 

Deşeurile periculoase sunt marcate cu un asterisc (*) conform prevederilor anexei nr. 2 

"Lista cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase" la Hotărârea Guvernului nr. 

856/2002, cu completările ulterioare. 
 

 Colectarea deşeurilor medicale la locul de producere 

 

Colectarea separată a deşeurilor este prima etapă în gestionarea deşeurilor rezultate din 

activităţi medicale. 

Personalul din spital are obligaţia să colecteze separat deşeurile rezultate din activităţile 

medicale, în funcţie de tipul şi natura deşeului, cu scopul de a facilita tratarea/eliminarea 

specifică fiecărui deşeu. 

Angajaţii care generează deşeuri medicale au obligaţia să nu amestece diferite 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. 
*Deşeurile asimilabile celor menajere, inclusiv resturile alimentare, provenite de la 

bolnavii din spitalele/secţiile de boli contagioase, sunt tratate ca deşeuri infecţioase. 

 
 

 Ambalarea deşeurilor medicale 

 

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

periculoase rezultate din activităţi medicale este de unică folosinţă şi se elimină odată cu 

conţinutul. 

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

a) galben – pentru deşeurile medicale periculoase 

b) negru – pentru deşeurile nepericuloase 

Pictograme folosite sunt: 
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“ Pericol biologic”- pentru deşeurile infecţioase 

“ Inflamabil”, “Coroziv”, Toxic”- pentru chimicale constând din/sau conţinând 

substanţe periculoase. 

Deşeurile înţepătoare-tăietoare identificate prin codul 18 01 01, cât şi prin codul 18 01 

03* se colectează în recipient din material plastic rigid rezistent la acţiuni mecanice. 

Recipientul trebuie prevăzut la partea superioară cu un capac special care să permită 

introducerea deşeurilor şi să împiedice scoaterea acestora după umplere a recipientului, fiind 

prevăzut în acest scop cu un sistem de închidere definitivă. Capacul recipientului are orificii 

pentru detaşarea acelor de seringă şi a lamelor de bisturiu. Recipientele trebuie prevăzute cu un 

mâner rezistent pentru a fi uşor transportabile la locul de stocare temporară şi ulterior, la locul de 

eliminare finală. Recipientele utilizate pentru deşeurile înţepătoare-tăietoare infecţioase au 

culoarea galbenă şi sunt marcate cu pictograma "Pericol biologic". 

Pentru deşeurile infecţioase care nu sunt obiecte ascuţite identificate prin codul 18 01 

03*, se folosesc cutii din carton prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă sau saci din 

polietilenă galbeni ori marcaţi cu galben.Cutiile din carton prevăzute cu saci de plastic în interior 

sunt stocate temporar pe suprafeţe uscate.Atât cutiile prevăzute în interior cu saci din polietilenă, 

cât şi sacii sunt marcaţi şi etichetaţi în limba română cu următoarele informaţii: tipul deşeului 

colectat (codul din clasificarea menţionată anterior), pictograma "Pericol biologic", capacitatea 

recipientului (l sau kg), modul de utilizare, linia de marcare a nivelului maxim de umplere, data 

începerii utilizării recipientului pe secţie, unitatea sanitară şi secţia care au folosit recipientul, 

persoana responsabilă cu manipularea lor, data umplerii definitive. 

Sacii trebuie să aibă o rezistenţă mecanică mare, să se poată închide uşor şi sigur, 

utilizând sigilii de unică folosinţă. Termosuturile trebuie să fie rezistente fără să permită scurgeri 

de lichid. 
 

La alegerea dimensiunii sacului se ţine seama de cantitatea de deşeuri produse în 

intervalul dintre două îndepărtări succesive ale deşeurilor. Atunci când nu este pus în cutie de 

carton care să asigure rezistenţă continuă, sacul se introduce în pubele prevăzute cu capac şi 

pedală sau în portsac, fiind obligatoriu ca şi acesta din urmă să aibă capac. Înălţimea sacului 

trebuie să depăşească înălţimea pubelei, astfel încât sacul să se răsfrângă peste marginea 

superioară a acesteia, iar surplusul trebuie să permită închiderea sacului în vederea transportului 

sigur. Gradul de umplere a sacului nu va depăşi trei pătrimi din volumul său. Pubelele cu pedală 

şi capac trebuie să fie inscripţionate cu pictograma "Pericol biologic". 

Deşeurile anatomo-patologice încadrate la codul 18 01 02 (18 01 03*) destinate 

incinerării sunt colectate în mod obligatoriu în cutii din carton rigid, prevăzute în interior cu sac 

din polietilenă care trebuie să prezinte siguranţă la închidere sau în cutii confecţionate din 

material plastic rigid cu capac ce prezintă etanşeitate la închidere, având marcaj galben, special 

destinate acestei categorii de deşeuri, şi sunt eliminate prin incinerare. 
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Deşeurile nepericuloase 18 01 04 se colectează în saci de polietilenă de culoare neagră, 

inscripţionaţi “Deşeuri nepericuloase”.În lipsa acestora se pot folosi saci din polietilenă 

transparenţi şi incolori. 

La nivelul laboratorului de analize medicale: 

  Deşeurile periculoase chimice identificate prin codul 18 01 06* se colectează în 
recipiente speciale, cu marcaj adecvat pericolului ("Inflamabil", "Coroziv", 

 "Toxic" etc.) şi se tratează conform prevederilor legale privind deşeurile 

periculoase. 

  Deşeurile chimice sunt colectate şi ambalate în recipiente cu o capacitate care să 

 nu depăşească 5 l pentru substanţe lichide şi 5 kg pentru substanţe solide. Aceste 

recipiente pot fi introduse într-un ambalaj exterior care, după umplere, nu trebuie 

 să depăşească greutatea de 30 de kg. 

 Deşeurile chimice nepericuloase identificate prin codul 18 01 07 se colectează 

separat în ambalajul original. În cazul deşeurilor de la aparatele de diagnoză, ce 

conţin substanţe chimice periculoase în concentraţii neglijabile, sunt urmate 

instrucţiunile specifice echipamentului respectiv. Aceste deşeuri se valorifică sau 

se elimină ca deşeuri nepericuloase. 

 Deseurile lichide-chimice de concentratii scazute de la analizoare sau lichide 

biologice provenite de la probele primare de urina examinate sunt identificate prin 

codul 18 01 07 si se colecteaza in recipientele speciale cu marcaj adecvat, 

prevazute cu capac si gradate. Aceste deseuri , tratate cu Virkon 1% in proportie 

de 1:1, sunt eliminate in cuve de chiuveta special destinate lor. 

 

 Stocarea temporară a deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

 

Stocarea temporară se realizează în funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de 
producere. 

Este interzis accesul persoanelor neautorizate în spaţii destinate stocării temporare. 

Este interzisă cu desăvârşire abandonarea, descărcarea sau eliminarea necontrolată a deşeurilor 

medicale. 

În spital există un spaţiu central pentru stocarea temporară a deşeurilor medicale constituit 

din două compartimente: 

a) un compartiment pentru deşeurile periculoase, prevăzut cu dispozitiv de închidere 

care să permită numai accesul persoanelor autorizate; 

b) un compartiment pentru deşeurile nepericuloase. 

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. 
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Spaţiul de stocare temporară a deşeurilor periculoase este o zonă cu potenţial septic şi 

este separat funcţional de restul construcţiei şi asigurat prin sisteme de închidere. Încăperea în 

care sunt stocate temporar deşeuri periculoase este prevăzută cu sifon de pardoseală pentru 

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

Spaţiul de stocare temporară a deşeurilor periculoase este prevăzut cu ventilaţie 

corespunzătoare pentru asigurarea temperaturilor scăzute care să nu permită descompunerea 

materialului organic din compoziţia deşeurilor periculoase. Se asigură dezinsecţia şi deratizarea 

spaţiului de stocare temporară în scopul prevenirii apariţiei vectorilor de propagare a infecţiilor 

(insecte, rozătoare). 

Deşeurile medicale colectate la nivelul secţiilor din spital sunt ridicate atunci cand cutia 

este plina ¾ şi transportate în depozitul central. Durata stocării temporare a deşeurilor medicale 

infecţioase în depozitul central este de 48-72 ore, până la eliminarea finală. 

 

5.5Transportul deşeurilor rezultate din activităţile medicale 

Responsabilii cu transportul sunt infirmierele de serviciu / ingrijitorii de curatenie de pe 

fiecare sectie şi au obligaţia să semneze pe formularul de înregistrare al 

secţiei/compartimentului/laborator de fiecare dată când ridică deşeurile infecţioase. 

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

separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor. Deşeurile medicale periculoase sunt transportate in 

depozitul central , unde sunt depozitate in containere galbene(europubele de culoare galbenă 

inscripţionate cu pictograma pericol biologic, toxic, coroziv) , mobile pana la transportul final.Cu 

ajutorul containerelor mobile deseurile sunt transportate la masina care le elimina,  iar  dupa 

golire acestea se curăţă şi se dezinfectează după fiecare utilizare în locul unde are loc 

descărcarea, utilizând produse biocide autorizate, fapt consemnat în fişa de lucru. 

 

 Tratarea si eliminarea deseurilor rezultate din activitatea medicala 

 

Metodele de eliminare a deseurilor medicale trebuie sa asigure distrugerea rapida si 

completa a factorilor cu potential nociv pentru mediu si sanatatea populatiei. 

Laboratorul de analize medicale al SOJ produce deseuri periculoase identificate cu 
codurile 18 01 03*, 18 01 06* si deseuri nepericuloase menajere. 

SOJ contracteaza anual operatori economici autorizati pentru transportul si eliminare 

deseurilor medicale periculoase si nepericuloase. 

Probele primare de urina se neutralizeaza cu solutii special destinate acestui scop, iar 

evidenta acestora este inregistrata in caietul de neutralizare.Colectarea si neutralizarea 

acestora se realizeaza in vase de sticla sau PVC gradate si inscriptionate , special destinate  

lor. 
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 Evidenţa cantităţilor de deşeuri generate de unităţile sanitare 

 

Deşeurile se cântăresc în incinta spaţiului destinat stocării temporare (spaţiul central de 

stocare a deşeurilor din incinta unităţii), care este dotat în acest scop cu cântar . 

Laboratorul de analize medicale al SOJ, ca orice producator de deseuri, are obligatia sa 

tina o evidenta pentru fiecare categorie de deseuri. Persoana responsabila cu gestionarea acestora 

tine o evidenta zilnica a cantitatilor si completeaza lunar formularele prevazute la anexa 1 din 

ORD. 1226/3 decembrie 2012, pe care le raporteaza la sediul central al institutiei, unde sunt 

centralizate. 

 

 Instruirea personalului are loc in urmatoarele situatii: 

 la angajare; 

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

 la introducerea de tehnologii noi; 

 la recomandarea persoanei desemnate sa coordoneze activitatea de gestionare a 

deseurilor rezultate din unitatea sanitara existenta care a constatat nereguli in 

aplicarea codului de procedura, precum si la recomandarea inspectorilor sanitari de 

stat; 

 la recomandarea coordonatorului activitatii de protectie a sanatatii in relatie cu 

mediul; 

 periodic, indiferent daca au survenit sau nu schimbari in sistemul de gestiune a 

deseurilor medicale; 

 

 Proceduri pentru situatii de urgenta 

 Imprastieri accidentale de deseuri infectioase: 

Laboratorul de analize medicale (LAM) trebuie sa respecte tipul de ambalaj si regulile de 

ambalare corespunzatoare a deseurilor produse, tocmai pentru a evita astfel de situatii.In cazul 

imprastierii accidentale de deseuri infectioase se vor lua masuri pentru delimitarea zonei afectate, 

decontaminarea, indepartarea deseurilor respective in conditii de siguranta pentru mediu si  

pentru personal si avand in vedere prevenirea sau producerea infectiilor nozocomiale. 

 Imprastieri accidentale de chimicale periculoase: 

Laboratorul de analize medicale (LAM) nu detine chimicale periculoase in prezent , deoarece 

reactivii de lucru nu sunt preparati in cadrul LAM, ei fiind achizitionati conform contractului cu 

agenti economici si prezinta cantitati negijabile de substante ce pot fi considerate periculoase. In 

acelasi timp , reziduurile de la aparatele de diagnoza se elimina in chiuveta de laborator special 

destinata acestui scop, dupa neutralizarea cu o solutie dezinfectanta (Virkon 1% in proportie 1:1) 

 

 ETICHETAREA CORESPUNZĂTOARE A CUTIILOR SPECIFICATE: 
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 UNITATEA SANITARĂ 

 SECŢIA 

 DATA ÎNCEPERII UTILIZĂRII RECIPIENTULUI PE SECŢIE 

 DATA UMPLERII DEFINITIVE 

 PERSOANA DESEMNATĂ RESPONSABILĂ CU MANIPULAREA 

 

 La alegerea dimensiunii cutiei/ sacului se va ţine seama de cantitatea de deşeuri 

produse în intervalul dintre două îndepărtări succesive ale deşeurilor. 

 Gradul de umplere a cutiei/sacului nu va depăşi 3/4 din volumul său. 

 Pubelele cu pedală şi capac trebuie să fie inscripţionate cu pictograma “PERICOL 

BIOLOGIC”, pentru deşeurile medicale infecţioase. 

 Toate pubelele se vor transporta obligatoriu cu capacul închis fără a depăşi 

capacitatea de umplere. 

 Eliminarea deşeurilor medicale periculoase de la nivelul secţiilor se face după un 

program prestabilit, zilnic la anumite ore prevăzute în program. 

 Durata depozitării temporare va fi cât mai scurtă posibil, nu va depăşi 72 ore, din 

care maxim 48 ore în depozitul central şi 24 ore pentru transport şi eliminare finală. 

 
 DEŞEURILE RECICLABILE 

 

 Hârtie şi carton - în pubelă albastră cu sac negru (hârtie de scris, ambalaje de hârtie 

şi carton , ziare, reviste, etc.) 

 Plastic – în pubelă galbenă cu sac negru ( pet-uri, folii, pungi din nylon) 

 Sticla – în pubelă verde cu sac negru ( ambalaje din sticlă, borcane, geamuri sparte, 

etc.) 

 

Indicator Valoare 

stabilita 

Responsabil 

monitorizare 

Modalitate de 

monitorizare   

Monitorizare 

realizata pe baza 

datelor din: 

 -nr. de cutii cu deșeuri 

colectate/sortate corect 

din nr. total de cutii cu 

deșeuri x 100 

100% Personalul 

medical 

Evidențe proprii Observare directa 

-nr. de cutii cu deseuri 

umplute corespunzator    

din numarul total de 

cutii  x  100 

100% Personalul 

medical 

Evidențe proprii Observare directa 
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6. RESPONSABILITATI: 
Tot personalul din secţiile/laboratorul/ambulatorul de specialitate şi 

compartimentele Spitalului Orasenesc Jibou 

 Serviciul administrativ 

Asigura si raspunde de aprovizionarea laboratorului cu materiale necesare curateniei si 

gestionarii deseurilor periculoase si nepericuloase. 

Controleaza respectarea conditiilor tehnice stipulate in contractul incheiat cu 

firma/institutia autorizata pentru eliminarea finala a deseurilor periculoase. 
 

 Personalul SPIAAM 

Actualizează procedura în funcţie de cerinţele legislative obligatorii; 
Organizează instruiri periodice privind clasificarea, separarea , depozitarea şi transportul 

deşeurilor rezultate din activităţi medicale; 

Implementează un sistem de audit regulat pentru evaluarea respectării indicaţiilor din 

prezenta procedură. 

 

Infirmiera/ingrijitarea de curatenie 

Infirmiera de serviciu/ingrjitoarea de curatenie este responsabilă cu operarea în 

formularul de deşeuri din cadrul fiecărei secţii, ea va completa fiecare rubrică a formularului. 

Înlocuieşte recipientele pline cu altele goale atunci când acestea sunt umplute trei pătrimi 

din volumul lor şi le transportă in depozitul central. 

 

Responsabilul cu gestiunea deseurilor/ loctiitorul sefului de laborator 

Coordoneaza, supravegheaza si raspunde conform deciziei de procedura de gestionare si 
neutralizare a deseurilor, inclusiv de raportarile periodica ale acestora. 

Organizeaza si supravegheaza operatiunile de curatenie, dezinfectie si sterilizare, 
Instruieste personalul din laborator cu privire la masurile de protectie a muncii care 

trebuie respectate in timpul executarii operatiunilor de curatenie, dezinfectie, colectare si 

eliminare deseuri. 

Instruieste personalul cu privire la recunoasterea tipurilor de deseuri periculoase si 

nepericuloase, gestionarea si neutralizarea lor. 

 

 Medic laborator/responsabil activitate laborator 

Organizeaza si supravegheaza operatiunile de curatenie si dezinfectie. 

Supravegheaza si raspunde de procedura de gestionare si neutralizare a deseurilor. 

Instruieste personalul din laborator cu privire la masurile de protectie a muncii care 

trebuie respectate in timpul executarii operatiunilor de curatenie, dezinfectie, colectare si 

eliminare deseuri. 

Instruieste personaul cu privire la recunoasterea tipurilor de deseuri periculoase si 

nepericuloase, gestionarea si neutralizarea lor. 

 

Asistenta de laborator 



 

 

 

SPITALUL 

ORASENESC JIBOU 

 

12.SPIAAM 

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ 

privind 

colectarea, depozitarea si 

transportul deseurilor rezultate in 

urma activitatii medicale in SOJ 

Ediţia: 1 

Nr.de ex.: 10 

Revizia: 3 

Nr.de ex. : 12 

 

Cod: 12.013 
Pagina 15 din 17 

Exemplar nr.: 

 Realizeaza depozitarea si eliminarea dupa neutralizare a deseurilor 
Supravegheaza ingrijitoarea de curatenie sa realizeze procedura de colectare si eliminare 

a deseurilor nepericuloase. 

Consemneaza si tine evidenta deseurilor medicale. 

Responsabilul de mediu al spitalului 

Cântăreşte deşeurile rezultate din activităţile medicale la predare către firma care asigură 

transportul acestora în vederea eliminării finale, firmă care are încheiat contract de prestări 

servicii cu unitatea noastră. 

Notează cantităţile de deşeuri corespunzătoare fiecărui cod în Registrele de evidenţă şi în 

formularul de expediţie transport conform HG 1061 din 2008. 

 

Reprezentantul firmei care preia deşeurile infecţioase 

Va semna de preluare completând în coloană: numele, prenumele şi semnătura persoanei 

care preia deşeurile infecţioase. Formularul de identificare pentru transport şi eliminare finală se 

completează în două exemplare, exemplarul 1 rămâne la spital, exemplarul 2 rămâne la agentul 

economic care asigură transportul şi eliminarea finală. 

 
7. FORMULAR EVIDENTA MODIFICARI: 

 

NR. 

CRT. 

NR.SI 

DATA 

EDITIE 

NR.SI DATA 

REVIZIE 

NR. PAG. 

MODIFI 

CATE 

DESCRIEREA MODIFICARII AVIZUL 

CONDUC. 

COMP. 

1. Editia 

02.05.2014 

Revizia 3 

30.11.2018 
Pag. 1 

 
 

Pag.2 

Pag.7 

-Modificarea listei responsabililor cu 

elaborare, verificare si aprobarea 

editiei sau dupa caz, a reviziei in 

cadrul editiei P.O. 

-Cuprins 
-Modificari conform ORD.600/2018 

in ceea ce priveste definirea 

termenilor, structura din cadrul 

procedurii documentate prin 

introducerea a trei formulare, 

prevazute ca si componente 

structurale minimale: formular de 

evidenta a modificarilor, formular de 

analiza a procedurii si formular de 

distribuire difuzare a procedurii 

operationale, diagrama de proces. 
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8. FORMULAR ANALIZA PROCEDURA: 
NR. 

CRT 

COMPART. CONDUC. 

COMPARTIM. 

AVIZ 
FAVORABIL 

AVIZ NEFAVORABIL 

 
DATA 

SENM OBSERATII DATA SEMN 

1.1 medical Porumb Dana      

1.2 medical Gog Ana      

1.3 medical Sabo Florina      

1.4 medical Dregan Adriana      

1.5 cam.garda Ureche Valer      

1.6 ambulator Pop Mihaela      

1.7 laborator Chis Delia      

1.8 bloc alim Borz Manuela      

1.9 SPIAAM Sina Cornelia      

1.10 BMC Sina Cornelia      

1.11 Secretar Sina Cornelia      

 
 

9. FORMULAR DIFUZARE PROCEDRA: 
NR. 

CRT. 

DENUM. 

COMP. 

NUMELE SI 

PRENUMELE 

DATA 

PRIMIRII 

DATA 

RETRAGERII 

DATA 

INTR . IN 

VIGOARE 

SEMNATURA 

1.1. Pediatrie Porumb Dana 28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018  

1.2. Pneumologie Gog Ana 28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018  

1.3. Interne Sabo Florina 28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018  

1.4. Cronici Dregan 
Adriana 

28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018  

1.5. Cam. garda Ureche Valer 28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018  

1.6. Ambulatoriu Pop Mihaela 28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018  

1.7. Laborator Chis Delia 28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018  

1.8 Bloc alim Borz Manuela 28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018  

1.9. SPIAAM Sina Cornelia 28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018  

1.10 Dir. medical Brusturean 
Silvan 

28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018  

1.11 BMC Sina Cornelia 28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018  

1.12 secret/arhiv Sina Cornelia 28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018  
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10. DIAGRAMA DE PROCES: 

Personalul 

medical 

-colectează  separat 

deșeuril  medicale 

-stocarea temporară a 

deșeurilor 

Transportul deșeurilor 

rezultate din activități 

medicale 

-evidența căntăririi 

deșeurilor 
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