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REZUMAT 
Lucrarea prezintă noţiuni esenţiale pentru planificarea durabilă a unui plan de management al deşeurilor 
provenite din activitatea medicală şi de asigurare a sănătăţii. Caracterul periculos al acestor tipuri de deşeuri 
expune populaţia la riscuri infecţioase şi sunt nocive mediului înconjurător. Modernizarea rapidă a tot ceea ce 
înseamnă domeniul medical, pune la încercare aplicarea strategiilor de dezvoltare durabilă şi, în particular, a 
celor de mediu. În plus, una din cele mai importante provocări o reprezintă introducerea unui sistem corect de 
îndepărtare şi neutralizare a deşeurilor periculoase, pentru prevenirea riscului de contaminare a mediului 
spitalicesc şi a mediului înconjurător, precum şi a riscurilor de accidente de muncă. Rezultatele lucrării sunt utile 
atât la nivel de administraţie centrală, cât şi la nivel local, putând fi un mic pas spre gestionarea eco-raţională a 
deşeurilor periculoase generate de către unităţile sanitare. 
 
ABSTRACT 
This paper presents the basic notions about the sustainable planning of a management plan of waste from medical 
activity. The hazardous property of such waste exposes people to dangerous contaminants and they are harmful 
for environment. The fast modernization of the all medical field, require all the best practice in sustainable 
development strategically applications and, particularly, best practice for environmental strategy. Additionally, 
one of the most important challenge is introduction of a properly system of hazardous waste diverting and 
neutralization, for prevention of hospitals and environmental risks contamination, and also for prevention of 
working accidents risks. The results of this paper are practical for central and local administration, and can be 
one step towards eco-rational management of hazardous waste from sanitary units. 
 
Cuvinte cheie: strategie,deşeuri medicale, reducerea la sursă 
Keywords: strategy, medical waste, source reduction 
 
1. INTRODUCERE 
 

Gestiunea deşeurilor periculoase devine o 
problematică la scară mondială. În mod cert, şi prin 
definiţie, aceste deşeuri au un impact mare asupra sănătăţii 
populaţiei şi mediului înconjurător. Deşeurile periculoase, 
pe lângă faptul că reprezintă o resursă pierdută, pot avea 
una sau mai multe proprietăţi (ex.: inflamabilitate, 
corozivitate, toxicitate etc.), necesitând o gestionare 
riguroasă din “leagăn şi până în mormânt”. Deţinătorii 
unor astfel de deşeuri vor înţelege potenţialele costuri de 
responsabilitate asociate cu acest regim riguros de 
gestionare. Experienţa din alte ţări indică faptul că acest 

lucru poate da naştere comerţului ilegal, depozitare 
ilegală, precum şi unor contaminări semnificative de 
mediu (ex.: sol, canalizări şi staţii de tratare a apelor uzate 
etc.). 

Unul dintre cele mai răspândite fluxuri de deşeuri 
periculoase este cel al deşeurilor provenite din sistemul 
sanitar. Contactul cu deşeurile medicale periculoase poate 
determina apariţia de boli sau leziuni. Riscurile prezentate 
de deşeurile medicale se datorează următoarelor 
caracteristici: conţin agenţi infecţioşi, sunt genotoxice, 
conţin produse chimice sau farmaceutice toxice sau 
periculoase, sunt radioactive, prezintă caracter înţepător. 



Toţi indivizii care vin în contact cu deşeurile medicale 
periculoase prezintă un risc potenţial de îmbolnăvire. Sunt 
expuse atât persoanele care lucrează în cadrul unităţilor 
sanitare cât şi cele din afara acestor unităţi care, fie 
manipulează aceste deşeuri, fie vin în contact cu acestea ca 
urmare a unei gestionări incorecte. 

Soluţia optimă identificată pentru eliminarea acestor 
deşeuri periculoase este incinerarea în incineratoare 
construite special pentru eliminarea deşeurilor periculoase.  

Cu toate că în România sunt în funcţiune zece 
incineratoare destinate eliminării deşeurilor periculoase, s-
a constatat că acestea nu pot rezolva pe deplin problema 
deşeurilor medicale, unele aspecte dificile fiind transportul 
acestor deşeuri periculoase, şi costurile ridicate solicitate 
de firmele de incinerare. 

Introducerea unor tehnologii care să neutralizeze 
aceste deşeuri periculoase şi să poată fi amplasate la locul 
de producere a acestora, în spitale, poate fi cea mai bună 
soluţie de gestionare a acestor deşeuri, în conformitate cu 
principiul proximităţii şi cel al autosuficienţei.  

Gestionarea eco-raţională a deşeurilor medicale 
trebuie să ţină cont, în primul rând, de ierarhia deşeurilor 
(fig.1). Aceasta se aplică în calitate de ordine a 
priorităţilor în cadrul legislaţiei şi al politicii de prevenire 
a generării şi de gestionare a deşeurilor medicale după 
cum urmează: 

 prevenire 
 pregătire pentru reutilizare 
 reciclare 
 valorificare energetică; alte tipuri de valorificare 
 eliminare 

 

Fig.1. Ierarhia deşeurilor 
 

 
2. NECESITATEA ŞI UTILITATEA UNUI 

PLAN DE GESTIUNE A DEŞEURILOR 
 

Planurile de gestionare a deşeurilor au un rol cheie în 
dezvoltarea unei gestionări durabile a deşeurilor. 
Principalul lor rol este de a prezenta fluxurile de deşeuri şi 
opţiunile de gestionare a acestora. Mai în detaliu, planurile 
de gestionare a deşeurilor prezintă cadrul de planificare 
pentru următoarele aspecte: 

 Conformarea cu politica de deşeuri şi atingerea 
ţintelor propuse; 

 Stabilirea capacităţilor suficiente şi caracteristice 
pentru gestionarea deşeurilor; 

 Controlul măsurilor tehnologice; 
 Prezentarea cerinţelor economice şi de investiţie.  
Complexitatea în continuă creştere a problemelor şi a 

standardelor în domeniul gestionării deşeurilor conduc la 
creşterea cerinţelor privind instalaţiile de reciclare, tratare 
şi/sau eliminare. În multe cazuri, aceasta presupune 
facilităţi de reciclare, tratare şi/sau eliminare a deşeurilor 
mai mari şi mai complexe, ceea ce implică cooperarea mai 
multor unităţi regionale privind stabilirea şi operarea 
acestor facilităţi. 
 
 
2.1. Necesitatea unui plan de gestiune a 

deşeurilor medicale la nivelul unităţilor 
sanitare 

 
Planul este cerut de către legislaţia naţională în vigoare 

prin Ordinul nr. 219 din 01 aprilie 2002 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate 
din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a 
datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 
rezultate din activităţile medicale, cu modificările şi 
completările ulterioare.  

Orice plan de gestionare a deşeurilor trebuie să 
contribuie la protejarea sănătăţii şi a siguranţei 
personalului, pacienţilor şi vizitatorilor, protejarea 
mediului prin acordarea unei atenţii deosebite schimbărilor 
climatice (fig. 2), şi să respecte legislaţia în vigoare. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Priorităţi ale sistemului de gestiune a deşeurilor 
medicale 

 

 
2.2. Beneficii ale Planului de Gestionare a 

Deşeurilor Medicale 
 

Reducerea impactului asupra mediului este unul din 
beneficiile pe termen lung a planului de gestionare a 
deşeurilor medicale. Astfel, prin reducerea toxicităţii şi a 
volumului deşeurilor, se reduce toxicitatea şi volumul de 
poluanţi din aer, sol şi apă. 

Reducere 

Refolosire 

Reciclare 

Compostare 

Punerea în practică a alternativelor la 
incinerarea deşeurilor 

Elemente 
pentru un 

climat 
prietenos 

Prevenire 

Pregătire pentru reutilizare 

Reciclare 

Valorificare energetică 

Eliminare 



În ceea ce priveşte siguranţa şi sănătatea, personalul 
implicat cu manipularea recipientelor de deşeuri este mai 
puţin expus la riscuri prin reducerea cantităţii de deşeuri 
care trebuie colectată şi tratată ca deşeuri periculoase şi 
infecţioase. 

Alte beneficii ale unui plan sunt reprezentate de: 
 Scăderea costurilor de operare; 
 Obţinerea autorizaţiei de funcţionare a unităţii 

sanitare; 
 Îmbunătăţirea opiniei publice cu referire la sistemul 

de sănătate, şi a moralului angajaţilor. 
 
 
2.3. Categorii de deşeuri care fac obiectul unui 

plan de gestiune a deşeurilor provenite din 
activitatea medicală 

 
Deşeurile care fac obiectul planului strategic sunt 

clasificate în deşeuri nepericuloase asimilabile celor 
menajere şi deşeuri periculoase: deşeuri anatomo-
patologice şi părţi anatomice, deşeuri infecţioase, deşeuri 
înţepătoare-tăietoare, deşeuri chimice şi farmaceutice. 

Hotărârea Guvernului nr. 856/2002 privind evidenţa 
gestionării deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase stabileşte codurile 
acestor tipuri de deşeuri. 
 
 
3. ELEMENTE STRATEGICE  
 

Elementele cheie ale unei strategii sunt minimizarea 
deşeurilor şi colectarea selectivă, deoarece este necesar ca 
anumite deşeuri să fie separate unele faţă de altele. De 
exemplu, deşeurile potenţial infecţioase, reziduurile 
obişnuite, deşeurile periculoase şi deşeurile radioactive de 
nivel mic trebuie separate unele faţă de altele. Eforturile 
trebuie să se focalizeze în minimizarea fiecărui din aceste 
fluxuri de deşeuri şi de asemenea fiecare flux trebuie 
eliminat în condiţii de siguranţă. Deşeurile infecţioase care 
rămân pot fi tratate într-o tehnologie alternativă (non-
incinerare).  

Alte elemente ale unui cadru strategic includ: 
dezvoltarea în condiţii de siguranţă şi eficienţă a 
sistemului de colectare, transport şi stocare; planificarea 
gestiunii deşeurilor, incluzând situaţii neprevăzute; 
protejarea sănătăţii şi siguranţei lucrătorilor; amplasarea 
potrivită a instalaţiei non-incinerare. 

Minimizarea deşeurilor înseamnă reducerea, cât mai 
mult posibil, a deşeurilor care sunt destinate eliminării, cu 
ajutorul procesele de reutilizare, reciclare sau a altor 
programe dezvoltate în acest sens. Potenţialele beneficii 
ale minimizării deşeurilor sunt: protecţia mediului, a 

sănătăţii şi siguranţei ocupaţionale, reducerea costurilor şi 
responsabilităţii, şi îmbunătăţirea opiniei publice.  

Dezvoltarea unui plan de minimizare a deşeurilor 
implică planificare şi organizare, evaluare, analiza de 
fezabilitate, implementare, instruire şi evaluare periodică. 
Pentru reuşita acestui plan este esenţial managementul de 
top, implicarea activă a personalului din diferite 
departamente şi desfăşurarea de programe educaţionale şi 
de comunicare. 

 
 

3.1. Consideraţii la elaborarea unui plan de 
gestionare a deşeurilor medicale într-un 
spital sau clinică 
 
Un plan de gestionare a deşeurilor medicale este 

documentaţia care descrie programul pentru 
managementul deşeurilor de la generare până la eliminare. 

Planul ar trebui să cuprindă următoarele aspecte: 
 Încadrarea în legislaţia naţională; 
 Responsabilităţi ale personalului implicat; 
 Definiţii/clasificarea deşeurilor medicale; 
 Proceduri pentru mânuirea deşeurilor medicale; 
 Planuri de instruire. 
Procedurile ar trebui să acopere: identificarea, 

colectarea separată, mânuirea containerelor, etichetarea, 
stocarea, tratare, transport, eliminare, monitorizare, 
înregistrarea datelor şi planuri pentru situaţii de urgenţă. 

Planul trebuie revizuit anual şi este cuprins în 
documentaţia necesară pentru autorizarea sanitară a 
unităţilor în care se desfăşoară activităţi medicale 
(conform art. 10 din Ordinul de Ministru nr. 219/2002). 
Planul trebuie citit şi cunoscut de tot personalul implicat.  

Pentru ca un plan de gestionare a deşeurilor să 
reuşească, sunt necesare determinarea foarte clară a 
acţiunilor ce trebuie realizate şi monitorizarea îndeplinirii 
acestora. În acest sens, în tabelul 1 sunt enumerate acţiuni 
ce pot fi luate în considerare de responsabilul pentru 
elaborarea unui plan strategic de gestionare a deşeurilor 
provenite din activitatea medicală. 

De asemenea, este necesară găsirea de soluţii pentru 
diferite tipuri de deşeuri periculoase care se regăsesc într-o 
unitate sanitară, în special pentru deşeurile chimioterapice 
şi antineoplazice, solvenţi pe bază de clor şi inflamabili, 
formaldehidă, substanţe chimice fotografice, materiale 
radioactive, mercur, deşeuri reprezentate de gaze 
anestezice, substanţe toxice, corozive şi miscelanee. 

 
 
 
 
 
 

 

 



Tabelul 1. Acţiuni necesare pentru implementarea unui plan reuşit de gestionarea a deşeurilor provenite din activitatea 
medicală 

 

Categorie Acţiune 
Analiza costurilor de eliminare pe kilogram sau volum 
Verificarea conţinutului unui container  
Amplasarea containerelor în locuri uşor accesibile personalului 
Stabilirea unui responsabil pentru gestionarea deşeurilor 

Tipul de 
deşeuri 

Modificarea, dacă este cazul, a contractelor pentru eliminarea deşeurilor şi a orarului de preluare a acestora 
Stabilirea dimensiunilor containerelor care sunt disponibile şi care sunt necesare 
Cumpărarea de containere din materiale reciclabile 
Utilizarea de saci pentru deşeuri solide banale şi pentru deşeuri reciclabile 

Containere/ 
Saci 

Respectarea legislaţiei în vigoare referitoare la amplasarea deşeurilor în saci şi în containere specifice 
Stabilirea locaţiei centrale pentru amplasarea unui container mare, la care accesul publicului este interzis 
Realizarea unui inventar care să conţină capacitatea containerelor, numărul acestora şi numărul de zile pe 
săptămână în care aceste containere sunt utilizate pentru fiecare departament 
Studierea avantajelor şi dezavantajelor în cazul reconfigurării locaţiei containerelor deschise 

Localizare 

Implicarea personalului în amplasarea containerelor 
Identificarea tipurilor de deşeuri înţepătoare - tăietoare eliminate 
Stabilirea de contracte pentru eliminarea acestor deşeuri separat de deşeurile municipale 
Hotărârea persoanei care va descărca containerele cu deşeuri înţepătoare – tăietoare (compania contractată sau 
personalul angajat) 

Gestiunea 
deşeurilor 
înţepătoare - 
tăietoare 

Identificarea de containere pentru aceste tipuri de deşeuri realizate din materiale reciclabile  
Identificarea modului de tratare Recipientele 

sub presiune Respectarea legislaţiei în vigoare pentru eliminarea recipientelor sub presiune 
Program 
eficient 

Verificarea dacă circuitul sau programul intern de reciclare şi/sau eliminare necesită îmbunătăţiri sau schimbare 
completă 

Comunicare Afişare de fişe tehnice de execuţie, semne, etichete şi simboluri universale specifice fiecărui tip de deşeu 
Instruirea angajaţiilor în managementul deşeurilor periculoase. Instruirea trebuie să includă aspecte precum: 
Periculozitatea substanţelor periculoase; Prevenirea scurgerilor; Intreţinerea preventivă; Pregatirea pentru caz de 
urgenţă. 

Educaţie 

Desfăşurarea, periodic, de cursuri de instruire într-un program activ 
Continuarea monitorizării 
Studierea şi învăţarea din experienţa altora (strategii de reducere ale spitalelor, industriei sau strategii 
guvernamentale) 
Accentuarea ideii de reutilizare 
Începerea programului de reciclare pentru hârtie, metal şi sticlă, precum şi realizarea de compost sau donarea 
surplusului de mâncare 

Cei trei R 

Realizarea de contracte la preţul pieţei pentru materialele reciclabile 
 

3.2. Introducerea de alternative de tratare în 
locul incinerării 
 
La realizarea unei strategii pentru gestionarea 

deşeurilor provenite din activitatea medicală, alegerea 
metodei de tratare este un pas important în respectarea 
principiulului „poluatorul plăteşte”.  

Cea mai răspândită metodă de tratare a acestor tipuri de 
deşeuri este incinerarea. Incineratoarele sunt subiectul 
unor controversate discuţii şi sunt greu de acceptat de 
către populaţie. În tabelul 2 sunt prezentate avantajele şi 
dezavantajele aplicării acestei metode.  

Ca o replică la dezavantajele prezentate în tabelul 2, s-
au dezvoltat tehnologii alternative necombustibile pentru 
tratarea deşeurilor provenite din activităţile medicale. 
Astfel, se cunosc peste 23 de metode alternative de tratare 
a deşeurilor medicale, însă cele mai utilizate sunt 
sterilizarea cu abur, microundele, tratamentul chimic, 
tratamentul termic (piroliza). 

 

 

Tabelul 2. Avantajele şi dezavantajele incinerării 
 

Avantaje  Dezavantaje 
Reducerea volumului cu 90% Cenuşi, reziduuri poluante 
Tratare rapidă Probleme de rentabilitate 

pentru unităţi mici 
Nu există pretratare Eficacitatea producţiei de 

energie electrică este 
scazută în marea parte a 
cazurilor  

Adaptare la cantităţi mari Investiţii ridicate 
Nu se produce metan Costuri de funcţionare 

ridicate 
Posibilitate de recuperare şi 
valorificare energetică 

Impiedică toate inflexiunile 
politicii de deşeuri 

Posibilitate de recuperare a 
metalelor 

 Opoziţia populaţiei în 
creştere 

Garanţie de termen lung Emit poluanţi toxici, iar 
cenuşa poate fi periculoasă 

 
 



4. CONCLUZII 
 

Strategia Naţională de Gestionare a Deşeurilor şi 
Planul Naţional de Gestionare a Deşeurilor, aprobate în 
anul 2004, aduc prevederi inclusiv în domeniul gestiunii 
deşeurilor medicale. Prin aceste instrumente, s-a impus 
colectarea separată a deşeurilor din unităţile sanitare atât a 
deşeurilor infecţioase şi periculoase, cât şi a celor 
menajere. Un alt aspect îl reprezintă interzicerea 
depozitării finale a deşeurilor periculoase şi aducerea la 
standardele europene a incineratoarele existente, respectiv 
închiderea crematoriilor. 

Prin implementarea acestei strategii de gestionare a 
deşeurilor medicale în România, cantitatea de deşeuri 
periculoase s-a diminuat progresiv, în fiecare an, aşa cum 
se poate observa în tabelul 3. 

 
Tabelul 3. Cantitatea de deşeuri periculoase provenite din 

activitatea medicală 
 

Anul Nivelul de estimare Cantităţi 
medii estimate 

[t/an] 

Valori 
medii 
[t/an] 

41 judete 13193 
2006 

Municipiul Bucuresti 1644 
14837 

41 judete 12373 
2007 

Municipiul Bucuresti 1707 
14080 

41 judete 10864 
2008 

Municipiul Bucuresti 2054 
12918 

 
Astfel, se constată o scădere cu 5,4% a cantităţii de 

deşeuri periculoase generate de unităţile sanitare cu paturi, 
în anul 2007, faţă de anul precedent, iar în 2008, 
comparativ cu anul 2007, se constată o scădere cu 8.25% 
a cantităţii de deşeuri periculoase generate de unităţile 
sanitare cu paturi.  

Aplicarea unei strategii coerente, precum şi 
îmbunătăţirea continuă a celor existente la nivelul fiecărei 

unităţi sanitare, conduce la minimizarea cantităţii de 
deşeuri generate, şi deci, la diminuarea efectelor asupra 
mediului. De aceea, este necesar ca generatorul de deşeuri 
să conştientizeze necesitatea unui plan intern de gestionare 
a deşeurilor rezultate din activitatea medicală, în 
conformitate cu legislaţia specifică în vigoare. De 
asemenea, autorităţile de sănătate publică locală trebuie să 
instruiască periodic personalul din unităţile sanitare direct 
implicate în gestionarea deşeurilor medicale. 
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