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REZUMAT. Lucrarea prezintă prezintă conceptul de ecomanagement al deşeurilor prin sublinierea importanţei
cunoaşterii ierarhizării priorităţilor în gestionarea deşeurilor şi al eliminării în siguranţă a acestora. Sunt descrise
particularităţile deşeurilor medicale periculoase, principalele surse de generare şi anumite riscuri, mai mici sau
mai mari pentru sanatate, care trebuiesc luate în considerare la gestionarea acestei categorii de deşeuri. Sunt de
asemenea prezentate metodele şi tehnicile de tratare uzuale, dar şi modalitatile eficiente de eliminarea în
condiţii ecologice a deşeurilor medicale din diferite surse.
Cuvinte cheie: deşeuri medicale, deşeuri periculoase, gestionare, incinerare ecologică.
ABSTRACT. The paper presents the ecomanagement concept of waste by emphasizing of the importance of
knowledge in prioritization of waste management and their safe disposal. Described peculiarities hazardous
medical waste, the main sources of generating certain risks, lower or higher for health to be taken into account in
the management of this category of waste. They also present the usual treatment methods and techniques, and
effective ways of disposal in an environmentally friendly medical waste from different sources.
Keywords: medical waste, hazardous waste, management waste, eco-incineration.

1. NOŢIUNI GENERALE
Deşeurile rezultate din activitatea medicală
reprezintă totalitatea deşeurilor periculoase sau
nepericuloase care se produc într-o unitatea sanitară.
Dintre acestea se apreciază că deşeurile periculoase
care prezintă un risc real pentru sănătatea umană şi
pentru mediu sunt deşeuri generate în cursul
activităţilor de diagnostic, tratament, supraveghere,
tratamente pentru prevenţia bolilor şi recuperare
medicală,inclusiv cele rezultate din activitatea de
cercetare medicală şi producerea, testarea, depozitarea
şi distribuţia medicamentelor şi produselor biologice
[1,2,3,4, 5].
Dintre acestea, principalele categorii cuprind
[2,3,6,7]:
− deşeuri infecţioase, în proporţie de cca 16%
care pot conţine agenţi patogeni în concentraţie sau
în cantitate suficientă pentru a fi periculoase, cum ar
fi: agenţi infecţioşi sau culturi de laborator, resturi
chirurgicale sau provenind de la indivizi cu boli
infecţioase, animale de laborator, moarte, infectate,
− deşeuri anatomice cum sunt ţesuturi, organe
sau părţi de corp, etc.,
− deşeuri ascuţite constituite din ace, lame,
bisturie, sticle sparte, etc.,
− deşeuri din industria farmaceutică în proporţie
de cca 3% precum medicamentele expirate sau
folosite parţial,
− deşeuri genotoxice reprezentate de deşeurile
medicale din secţiile de oncologie; multe dintre
acestea cu proprietăţi mutagenice şi carcinogenice,
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− deşeuri chimice – solventi, substanţe dezinfectante, resturi fotografice, etc.,
− containere folosite pentru păstrarea gazelor
medicale sub presiune cum ar fi: gaze anestezice,
oxid de etilenă, oxigen, aer comprimat etc.,
− deşeuri radioactive, în principal radionuclizi
pentru terapie şi diagnostic,
− deşeuri spitaliceşti, acele deşeuri periculoase
sau nepericuloase care se produc în spitale sau
unităţi sanitare.
De subliniat este faptul că din totalul deşeurilor
rezultate din activităţi medicale, în proporţie de 75 90% sunt deşeuri nepericuloase asimilabile deşeurilor
menajere, iar 10-25% sunt deşeuri periculoase.
Cantităţile şi tipurile de deşeuri rezultate din
activitatea medicală variază, în principal, în funcţie
de mărimea unităţii medicale, de specificul activităţii,
de numărul de pacienţi asistaţi si de perioada anului.
Cele mai importante reglementări legislative
naţionale privitoare la gestionarea deşeurilor
rezultate din activitatea medicală sunt:
 Legea nr. 426/2001 (actualizată) pentru
aprobarea O.G. nr. 78/2000 privind regimul deşeurilor;
 HGR nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii
deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzand
deseurile, incluziv deşeurile periculoase;
 HGR nr. 162/2002 privind depozitarea
deseurilor, cu modificarile si completarile ulterioare
(HGR nr. 349/2005);
 HGR nr. 1862/2005 pentru aprobarea proiectului ”Incinerarea deşeurilor periculoase si
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sterilizarea deşeurilor periculoase generate din
activitatea medicala”
 Ordonanţa nr. 18/2005 pentru modificarea
Legii nr. 98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea
contravenţiilor la normele legale de igienă şi
sănătate public.
Legea 211/ 2011 privind regimul deşeurilor
controlează şi reglementează activităţile de
gestionare a deşeurilor. Priorităţile în activitatea de
gestionare a deşeurilor aşa cum este prezentată în
cadrul Directivei Cadru 2008/98/ se bazeaza pe
legislaţia şi politicile privind prevenirea generării
deşeurilor şi cuprinde: prevenire, minimizare,
reutilizare, reciclare, incinerare, depozitare (fig.1).
Astăzi se apreciază că, cantităţile de deşeuri
produse în unităţile medicale sunt în creştere datorită
folosirii din ce in ce mai mult a materialelor de unică
folosinţă şi a sterilizării instrumentarului în pachete
ambalate, utilizând material poros.
Separarea deşeurilor nepericuloase de cele
periculoase încă de la locul de producere determină
scăderea cantităţii de deşeuri periculoase, deziderat
evidenţiat şi în priorităţile acţiunilor de gestionare a
deşeurilor [5,8] .

- ambalajul în care se face colectarea şi care vine
în contact direct cu deşeurile periculoase rezultate
din activitatea medicală este de unică folosinţă şi se
elimină odată cu conţinutul;
- codul de culori a ambalajelor este:
a) galben - pentru deşeurile periculoase (infecţioase, înţepătoare-tăietoare, chimice şi
farmaceutice);
b) negru - pentru deşeurile nepericuloase (deşeurile asimilabile cu cele menajere) ;
- pentru depozitarea temporară, pentru fiecare
unitate sanitară sunt prevăzute spaţii de depozitare în
funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de
producere;
- spatiul de depozitare temporară cuprinde un
compartiment pentru deseurile periculoase, prevazut
cu dispozitiv de închidere care să permită numai
accesul persoanelor autorizate şi un compartiment
pentru deşeurile nepericuloase, asimilabile celor
menajere;
- condiţiile de depozitare vor respecta normele
de igienă în vigoare;
- durata depozitării temporare va fi cat mai scurtă
posibil; nu va depăşi 72 de ore, din care 48 de ore în
incinta unităţii sanitare şi 24 de ore pentru transport
şi eliminare finală.

3. TRANSPORTUL ŞI ELIMINAREA
FINALĂ A DEŞEURILOR MEDICALE
PERICULOASE [14-21]

Fig. 1. Ierarhizarea gestiunii deşeurilor [5,8].

2. COLECTAREA SELECTIVĂ
A DEŞEURILOR MEDICALE LA LOCUL
DE PRODUCERE (LA SURSĂ)
ŞI DEPOZITAREA TEMPORARĂ
[6,8,13,14]
Colectarea şi separarea pe categorii a deşeurilor
este prima etapă în gestionarea deşeurilor
periculoase rezultate din activitatea medicale şi este
responsabilitatea producătorului. Această importantă
etapă în gestionarea deşeurilor impune respectarea
riguroasă a unor cerinţe după cum urmează:
- în cazul în care nu se realizează separarea pe
categorii, întreaga cantitate de deşeuri se tratează ca
şi deşeuri periculoase;
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Transportul deşeurilor medicale periculoase se
face cu respectarea strictă a normelor de igienă şi
securitate în scopul protejarii personalului şi al
populaţiei în general. În incinta unităţii sanitare
transportul se face cu ajutorul unor carucioare
speciale sau cu ajutorul containerelor mobile, pe un
traseu separat de cel al pacienţilor şi vizitatorilor.
Transportul extern (în afara unităţii sanitare) a
deşeurilor medicale periculoase se realizează pe rute
cât mai scurte posibil, în conformitate cu prevederile
Ordin nr. 2/211/118 din 2004 pentru aprobarea
Procedurii de reglementare şi control al transportului
deşeurilor pe teritoriul României.
Eliminarea finală a deşeurilor se face prin metode
specifice care trebuie să asigure distrugerea rapidă
şi completă a elementelor cu potenţial nociv pentru
mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei.
Deşeurile asimilabile celor menajere nu necesită
tratamente speciale şi se includ în ciclul de eliminare
a deşeurilor municipale, însă în cazul deşeurilor
periculoase, în managementul modern al deşeurilor
se urmăreşte un obiectiv major, acela de a trata
deşeurile astfel încăt să se ajungă la inertizarea lor
prin distrugerea materialelor organice, nocive.
Buletinul AGIR nr. 1/2017 ● ianuarie-martie

DEŞEURILE MEDICALE – GENERARE, GESTIONARE ŞI ELIMINARE ECOLOGICĂ
La acesta se mai adaugă condiţiile privind
funcţionarea optimă (în condiţii ecologice) a unei
instalaţii de tratare şi anume siguranţa funcţionării,
investiţii şi asigurarea de spaţii specifice.
Principalele procedee termice de tratare a deşeurilor sunt: incinerarea, piroliza, coincinerarea şi
procedeele de uscare. Dintre acestea, cel mai
important procedeu aplicat deşeurilor periculoase
rezultate din activităţi medicale este incinerarea, care
are ca principale avantaje reducerea semnificativă a
volumului deşeurilor (cu cca 90 % din volumul
iniţial) şi a masei lor, sterilizarea garantată şi
posibilitatea de a trata majoritatea tipurilor de
deşeuri, fără prelucrarea lor preliminară. Printre
dezavantaje, se includ riscurile de poluare a
mediului şi costul ridicat al metodelor de tratare şi
de control al emisiilor.
În acest context, incineratoarele pentru deşeuri
periculoase, trebuie să atingă o temperatură de
ardere mult mai ridicată decât în cazul incinerării
deşeurilor nepericuloase (menajere), iar fluxul
materialelor diferă de la o instalaţie la alta.
De exemplu, incinerarea deşeurilor care conţin
substanţe citotoxice presupune distrugerea totală a
acestora, ceea ce înseamnă temperaturi înalte de
pînă la 1200ºC. Nerespectarea acestui parametru
duce la formarea vaporilor citotoxici şi pătrunderea
lor în atmosferă. De aceea, incineratorul trebuie să
fie echipat cu o instalaţie de purificare a gazelor de
evacuare. H.G. 128/2002 privind incinerarea deşeurilor, reglementează activităţile de incinerare şi
coincinerare şi indică măsurile de control şi urmărire
a instalaţiilor de incinerare şi coincinerare. Reglementarea activităţii de incinerare şi coincinerare are
drept scop prevenirea sau reducerea efectelor
negative asupra mediului, în special poluarea
aerului, solului, apelor de suprafaţă şi subterane, şi a
oricaror riscuri pentru sănătătea populaţiei.
Un exemplu descris în literatura de specialitate
este instalaţia de incinerarea a deşeurilor din
Bielefeld cu o capacítate de cca 15.000 t/an [4,5],
care are în componenţă trei linii paralele de incinerare a deşeurilor.
Fiecare linie este alcătuită dintr-o instalaţie de
incinerare a deşeurilor menajere, o instalaţie de
incinerare a deşeurilor medicale periculoase, o
instalaţie de epurare a gazelor reziduale şi un coş de
evacuare a gazelor reziduale.
Condiţiile tehnologice caracteristice de funcţionare ale unei asemenea instalaţii complexe impun ca
deşeurile incinerabile să fie verificate şi supuse
analizei pentru a stabili: tipul de procese din care
rezultă deşeuri, tipul de substanţe poluante conţinute
de deşeuri, puterea calorifică a acestora, conţinutul
în cloruri, în PCB şi metale grele a deseurilor, tipul
substanţelor poluante rezultate prin incinerare şi
dacă instalaţia existentă de epurare a gazelor le poate
reduce sub nivelul impus prin legislaţia în vigoare.
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Deşeurile medicale periculoase, sunt incinerate în
ambalajele în care sunt livrate, în cuptoare cu
grătare, în două trepte. Sistemul de alimentare în
trepte, presupune: deschidere sistem alimentare,
introducere deşeuri, închidere sistem alimentare,
deschidere treaptă de acces în cuptoare. Gazele
rezultate din incinerarea deşeurilor medicale sunt
evacuate în camera de combustie a cuptorului de
incinerare şi apoi, împreună cu gazele reziduale de la
cuptorul de incinerare sunt evacuate în instalaţia
comună de epurare şi la coşul de evacuare.
În condiţii normale de funcţionare, instalaţia de
epurare a gazelor reziduale, asigură o reducere a
substanţelor poluante, mult sub concentraţiile
maxime admisibile (CMA), prevăzute prin H.G.
nr.128/2002, şi anume la nivelul a 3-20% din
valorile CMA. (de exemplu, la dioxine şi furani,
valoarea concentratiei, evacuată în mod normal, este
de 0,01 micrograme/Nm3, iar CMA este de 0,1
micrograme/Nmc.)
Instalaţia de epurare a gazelor reziduale, este
echipată cu un sistem de monitorizare continuă a
unor parametrii cum sunt: CO, CO2, SO2, HCl, NOx.
Rezultatele măsurate timp de 30 minute, sunt
automat inregistrate şi transmise prin calculator, la
Agenţia de mediu locală, care poate intra în legatură
directă cu calculatorul, fără autorizaţie din partea
operatorului.
Monitorizarea discontinuă, se realizează prin
prelevarea şi analizarea probelor de către laboratoare
specializate, la intervale de timp de 1 an, pentru
dioxine şi furani, mercur, arsen, PCB, etc.

4. INCINERAREA ECOLOGICĂ A
DEŞEURILOR [4,5,14,15,16,17,18]
Întrucât unităţile sanitare nu au incineratoare
speciale, deşeurile spitaliceşti (de la pansamente
până la resturi biologice rezultate în urma operaţiilor
) sunt arse în cuptoare vechi, construite impropriu.
În cea mai mare parte, deşeurile spitalicesti nu pot fi
distruse în totalitate doar printr-o simplă ardere şi,
astfel, atât emisiile rezultate cât şi resturile nearse
sunt purtătoare de microbi, care pot determina efecte
nocive, până la izbucnirea unor epidemii.
Utilizarea procesului de incinerare clasică
conduce la o ardere incompletă a deşeurilor, cu
producere de gaze toxice de tipul dioxinelor,
halogenurilor, care pe lăngă efectul lor nociv,
împiedică şi oxidarea reziduurilor de metale grele.
Pornind de la aceste considerente s-a pus
problema reducerii efectelor cu impact negativ, prin
utilizarea de incineratoare ecologice, carea au
importante avantaje dintre care enumerăm:
− eliminarea deşeurilor cu respectarea limitelor
de noxe conţinute în gazele evacuate în atmosferă;
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− obţinerea unei cenuşi sterile;
− sunt flexibile prin configuraţia modulară uşor
adaptată condiţiilor;
− dimensiuni reduse;
− nu necesită condiţii speciale de amplasare sau
personal calificat la exploatare;
− amortizare rapidă a investiţiei prin recuperarea
energiei termice.
Clasa de incineratoare tip EIS (Ecological Incineration Systems) a fost concepută pentru a
răspunde necesiăţilor de ordin ecologic (eliminarea
deşeurilor prin incinerare cu respectarea limitelor
de noxe conţinute în gazele evacuate în atmosferă şi
anume la nivelul a 3-20% din valorile CMA,
conform H.G. nr. 128/2002) şi necesităţilor de ordin
energetic (obţinerea de energie în condiţii economice, comparativ cu
echipamentele clasice,
tradiţionale).
Incineratoarele de tip EIS 2000 sunt proiectate şi
construite conform standardelor europene. În
procesul de piroliză, arderea la temperaturi de peste
6500C produce descompunerea sustanţelor organice
şi formarea altor compuşi nenocivi. Procedeul
schimbă radical procésele de combustie la cel mult
6500C, prin care nu se pot elimina din gazele emise,
dioxinele, halogenurile, furanii şi împiedică oxidarea reziduurilor metalelor grele. Cenuşa si gazele
rezultate in urma pirolizei ajung in camera inferioara
a incineratorului. Cenusa se aduna in cenusar, iar
gazele vor arde la aproximativ 8000C.
Aceste gaze care pot contine acizi, metale grele,
compusi organici, etc., sunt tratate inainte de a fi
evacuate in atmosfera. Monoxidul de carbon si
compusii organici volatili sunt trataţi într-o cameră
specială numită ciclon, la temperaturi cuprinse în
intervalul de 850 - 12000C, în funcţie de tipul de
deşeu. Particulele solide sunt retinute în ciclon
datorită mişcării centrifuge a gazelor antrenate de
aerul injectat din exterior. Filtrul mineral montat la
iesirea din ciclon, are rolul de a neutraliza parţial
gazele de ardere precum si de a reţine eventualele
particule solide rămase. Gazele acide si bazice vor fi
neutralizate complet in spalatorul de gaze. Pentru

aceasta gazele fierbinti care ies din ciclon vor fi trecute printr-un
recuperator de căldură.

Fig. 2. Incinerator tip H.P 100 [4].
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În figura 2 este prezentat un incinerator de
temperatură ridicată a deşeurilor medicale (ex.
seringi, bandaje, bumbac, dialize...) sau pentru
cadavre de animale.
În proces de dezvoltare sunt incineratoarele
moderne pentru deşeuri medicale de tipul celor
prezentate în figura 3 şi figura 4.

Fig. 3. Incinerator HP 1250 cu mâner pentru încărcare [15].

Fig. 4. Incinerator C.P. 50 cu recuperare neutralizarea
şi filtrarea gazelor [16].

4. CONCLUZII
Lucrarea prezintă în sinteză consideraţii asupra
prorităţilor de gestionare a deşeurilor rezultate din
activităţi medicale şi care prezintă riscuri asupra
sănătăţii şi asupra mediului. Sunt descrise
modalităţile specifice şi norme stricte de depozitare
temporară, de transport şi de eliminare în condiţii de
securitate a deşeurilor medicale periculoase, pornind
de la conceptul de ecomanagement al deşeurilor
periculoase cu accent pe eliminarea finală a acestora
prin incinerare ecologică. Principalele concluzii ale
studiului pot fi sintetizate astfel:
 colectarea selectivă la sursă a deşeurilor este
soluţia corectă iar depozitarea temporară trebuie să
fie de durată limitată, în locuri special amenajate în
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funcţie de categoriile de deşeuri colectate la locul de
producere
 depozitarea selectivă a deşeurilor este o
suluţie la îndemâna, fiecare dintre noi, ca reprezentant al comunitatii are obligatia de a influenta
procesul de ecologizare a propriei urbe
 transportul intern al deşeurilor medicale
periculoase se face cu respectarea strictă a normelor
de igienă şi securitate, iar transportul extern se
realizează în conformitate cu prevederile legislative
în vigoare care reglementează transportului deşeurilor
pe teritoriul României.
 eliminarea finală a deşeurilor se face prin
metode specifice care trebuie să asigure distrugerea
rapidă şi completă a elementelor cu potenţial nociv
pentru mediu şi pentru starea de sănătate a populaţiei.
 Incinerarea ecologică are ca avantaje importante eliminarea deşeurilor cu respectarea limitelor
de noxe conţinute în gazele evacuate în atmosferă şi
amortizarea rapidă a investiţiei prin recuperarea
energiei termice.
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Romania, Societate de Microscopie Electronică din România (SMER), Asociația Ştiințifică Societatea Română de
Biomateriale (SRB), Asociatia Română a producătorilor de tablă ROMPLATE afiliată la Uniunea producătorilor de
oţel din Romania, UNIROMSIDER, Asociatia de Tratamente Termice și Ingineria Suprafeței.Evaluator ARACIS
pentru domeniul Ingineria materialelor şi Expert tehnic, membru al Corpului Expertilor tehnici, filiala Galati.
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