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Genul de activitate: Transportarea, tratarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală prin
autoclavarea deșeurilor medicale prin instalațiile de tip TERMSHREDER 420 și STERISHRED 250 tehnologii de tratare termică la temperaturi scăzute cuprinse între 100 0C și 180 0C la temperaturi joase
care asigură dezinfectare/sterilizarea cu tocarea-mărunțirea deșeurilor.
Locul activității: str. Nicolae Milescu Spătarul, 75, mun. Chișinău.
OBLIGAȚIILE DE BAZĂ ALE TITULARULUI AUTORIZAȚIEI DE MEDIU
Respectarea în procesul activităţii ale cerinţelor următoarelor acte legislative din domeniul
protecţiei mediului:
Legea nr.1515 din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător;
Legea nr. 86 din 29 mai 2014 privind evaluarea impactului asupra mediului;
Legea nr. 851 din 29 mai 1996 privind expertiza ecologică;
Legea nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deşeurile;
Hotărîrea Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea Listei deșeurilor;
Hotărîrea Guvernului nr. 501 din 29 mai 2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la
ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora;
- Hotărîrea Guvernului nr. 373 din 24 aprilie 2018 cu privire la Registrul național al emisiilor și
al transferului de poluanți;
- Hotărîrea Guvernului nr. 682 din 11 iulie 2018 cu privire la aprobarea Conceptului Sistemului
informațional automatizat „Managementul deșeurilor”;
- Hotărîrea Guvernului nr. 696 din 11 iulie 2018 pentru aprobarea Regulamentului sanitar
privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală.
-

- Hotărîrea Guvernului nr. 586 din 31.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind
gestionarea bateriilor și acumulatorilor și deșeurilor de baterii și acumulatori.

- - Hotărîrea Guvernului nr. 561 din 31.07.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind
ambalajele și deșeurile de ambalaje.
Respectarea în procesul activităţii a cerinţelor specifice din domeniul protecției mediului:
1) pentru activitatea de colectare a deșeurilor.
- colectarea separată a deșeurilor la sursă, asigurînd trierea acestora pe tipuri de deșeuri, în scopul
facilitării tratării și eliminării specifice fiecărui tip de deșeu;
- colectarea separată a deșeurilor infecțioase identificate cu codul 18 01 03*, care nu sînt obiecte
ascuțite urmează să fie folosite cutii din carton prevăzute în interior cu saci galbeni din polietilenă
sau saci din polietilenă marcați cu galben;
- deșeurile tăietoare-înțepătoare identificate cu codul 18 01 01 în Lista deșeurilor urmează să fie
colectate în conformitate cu prevederile pct. 38 din Regulamentului sanitar privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitatea medical, aprobat prin HG 696/11.07.2018;
- împachetarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală, inclusiv a celor periculoase, se va
efectua doar în ambalaj confecţionat din materiale care permit eliminarea acestuia cu riscuri
minime pentru mediu şi sănătatea populației.
- este interzisă amestecarea diferitor tipuri de deșeuri periculoase rezultate din activitatea
medicală cu alte categorii de deșeuri periculoase sau cu alte deșeuri, substanțe sau materiale,
inclusiv în timpul transportării și depozitării. Ambalajul în care se face colectarea separată și care
vine în contact direct cu deșeurile periculoase rezultate din activitatea medicală este de unică
folosință și se elimină o dată cu conținutul.
- să realizeze o evidență care cuprindă informații privind tipul, greutatea sau cantitatea colectată
și
predată pentru tratare și/reciclare a deșeurilor;
- livrarea deșeurilor colectate la instalațiile de tratare cu respectarea prevederilor art.4 și ale cap
IV al Legii 209/2016 privind deșeurile.
2) pentru activitate de depozitare temporară a deșeurilor:
- să evite formarea de stocuri care urmează să fie depozitate, care ar putea genera poluarea
mediului sau care prezintă riscuri asupra sănătății populației;
- se interzice eliminarea finală prin depozitare a deșeurilor;
-agenții economici autorizati care livrează și primesc deșeuri, inclusiv a deșeurilor celor
periculoase în vederea eliminării lor se fac numai în bază de contract;
- să se întreprindă măsuri pentru a nu se depăși capacitatea de stocare a deșeurilor pe teritoriul
depozitului;
- depozitarea temporară a deșeurilor rezultate din activitatea medicală se va realiza în
conformiatte cu capitolul IV din Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate
din activitatea medicală, aprobat prin HG 696/11.07.2018.
- să amplaseze și să amenajeze depozitul de deșeuri întru-un spațiu și în condițiile
corespunzătoare, respectîndu-se prevederile art.4 din Legea nr.209/2016, cu acordul oragenelor
de supraveghere și control, conform legislației.
3) pentru activități de transportare a deșeurilor:
- să utilizeze pentru transportarea deșeurilor numai mijloace de transport specializate, astfel încât să
fie respectate reglementările privind protecția mediului și sănătății populației;
- să asigure instruirea personalului pentru încărcare, transportarea și descărcarea deșeurilor în
condiții de siguranță și pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente;
- să dețină toate actele de însoțire necesare pentru deșeurile transportate, din care să rezulte
informațiile privind deținătorul, destinatarul, tipurile de deșeuri, locul de încărcare, locul de
destinație și, după caz, cantitatea de deșeuri transportate și codificarea acestora conform legii;
- să nu abandoneze deșeurile pe traseu și să nu le depoziteze în locuri neautorizate;

- să posede dotarea tehnică pentru intervenție în cazul unor defecțiuni sau accidente apărute în
timpul transportării deșeurilor și/ sau să asigure acest lucru prin unități specializate;
- transportarea deșeurilor acestora pe teritoriul Republicii Moldova se va efectua conform cerințelor
stabilite de art. 4, 44, 45 al Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile și ale Regulamentului
transporturilor de mărfuri periculoase pe teritoriul Republicii Moldova.
- respectarea în totalitate prevederile cap.IV al Regulamentului sanitar privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitatea medicală aprobat prin HG 696/2018.
4) pentru activități de tratare a deșeurilor:
- să asigure eliminarea , în totalitate șî în timp util, a deșeurilor care le sînt încredințate.
- să folosească cele mai bune tehnici disponibile, fezabile din pundt de vedere economic, și să
respecte valorile – limită de emisii,
- să amplaseze și să amenajeze depozitul de deșeuri într-un spațiu și în condițiile corespunzătoare,
respectîndu-se prevederile art.4, cu acordul organelor de supraveghere și control, conform
legislației.
- să întoducă pentru depozitare finală numai deșeurile medicale permise de Agenția de Mediu și să
respecte tehnologia de depozitare aprobata de autoritata de reglementare.
- să supravegheze permanent modul de depozitare finală a deșeurilor sub aspectul stabilității și
etanșeității.
- să suprevegheze activitățile de eliminare a deșeurilor și să execute controlul și monitorizarea
emisiilor de poluanți în cadrul laboratorului propriu acreditat sau în coloborare cu alte laboratoare
acreditate în domeniu.
- să țină lunar evidența cronologică a cantității, naturii și originii deșeurilor generate/recepționate
pe același amplasament, completînd cîte un fișier aparte pentru fiecare categorie de deșeuri pe care
le generează/recepșionează conform formularului nr.1 și cerinșelor specificate în anexa nr.1 al
Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și
gestiunea acestora aprobat prin GH nr.501 din 29.05.2018
- să raporteze anual în Sistemul informațional automatizat „Managementul deșeurilor” (SIA

MD)

cantitățile
totale
a
fiecărei
categorii
de
deșeuri
pe
care
le
generează/recepționează/colectează, precum și informațiile cu privire la gestionarea acestora, pînă
la data de 30 aprilie a anului ce urmează dupa anul gestionar;
- să se ducă evidența deșeurilor, care conține date privind generarea, colectarea, transportarea și
tratarea deșeurilor, inclusiv a celor periculoase, raportate în conformitate cu prevederile art. 32 al
Legii nr. 209/2016 privind deșeurile.
- să se păstreze informația privind deșeurile periculoase cel puțin 3 ani, cu excepția unităților și
întreprinderilor de transport de deșeuri periculoase, care trebuie sa se păstreze timp de cel puțin 12
luni.
- să introducă în procesul de tratare numai deșeurile medicale permise de autoritatea de
reglementare
și să respecte tehnologia aprobată prin avizul expertizei ecologice de stat cu nr. 05-5-4987/1213
din
20.07.2015, nr. P-0136/2021 din 02.02.2021.
- să elaboreze în condițiile legii, planurile de intervenție pentru sitauții de accident și să asigure
condițiile de aplicare a acestora.
- să asigure păstrara deșeurilor separat fără a le amesteca cu alte deșeuri sau materiale cu
proprietăți diferite;

- tratarea deșeurilor rezultate din activitatea medicală se va realiza cu respectarea cerințelor din
capitolul VI din Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate din activitatea
medical, aprobat prin HG 696/11.07.2018.
- atît instituțiile medico-sanitare, cît și operatorul economic care dețin instalații de tratare prin
decontaminare termică la temperaturi scăzute a deșeurilor medicale periculoase trebuie să prezinte
operatorului de eliminare finală a deșeurilor un act justificativ care atestă faptul că deșeurile au
fost decontaminate și nu prezintă pericol biologic
5) pentru cerințele de ținerea evidenței transmiterea datelor și informațiilor despre deșeuri și
gestionarea acestora:
- să se conformeze prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 99 din 30 ianuarie 2018 pentru aprobarea
Listei deșeurilor şi să asigure raportarea în conformitate cu cerinţele stabilite de Hotărârea Guvernului
nr. 501 din 29 mai 2018 pentru aprobarea Instrucțiunii cu privire la ținerea evidenței și transmiterea
datelor și informațiilor despre deșeuri și gestionarea acestora cât şi în conformitate
cu cerinţele stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 682 din 11 iulie 2018 cu privire la aprobarea
Conceptului Sistemului informațional automatizat „Managementul deșeurilor”.
-să îndeplinească cerințele stipulate la cap. VIII ”Evidența și raportarea datelor și informațiilor
privind deșeurile produse și gestionarea lor„ din Regulamentului sanitar privind gestionarea
deșeurilor rezultate din activitatea medicale, aprobat prin HG 696/11.07.2018.
Lista deșeurilor și categoriilor de deșeuri care pot fi colectate, transportate și tratate:
Deșeurile rezultate din activitatea medicală se clasifică în tipuri conform subcategoriei 1801 din
Lista deșeurilor aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.99 din 30 ianuarie 2018 (în continuare –
Lista deșeurilor) și anexei la prezentul Regulament sanitar.
18 01 01 – obiecte ascuțite (cu excepția 18 01 03);
18 01 03* - deșeuri a căror colectare și eliminare fac obiectul unor măsuri speciale privind prevenirea
infecțiilor;
18 01 04 – deșeuri a căror colectare și eliminare nu fac obiectul unor măsuri speciale privind
prevenirea infecțiilor (îmbrăcăminte și lenjerie necontaminate, mulaje de ghips, deșeuri rezultate
după tratarea termică a deșeurilor infecțioase, recipiente care au conținut medicamente, altele decît
citotoxice și citostatice etc.);
Alte condiții obligatorii:
1) Reexaminarea prezentei autorizații va fi realizată în următoarele cazuri:
- schimbarea substanțială a circumstanțelor în baza cărora s-a eliberat autorizația;
- constatarea, în cadrul acțiunilor de inspecție și control, a unor aspecte noi, neprecizate de
documentația depusă pentru obținerea autorizației sau a unor modificări operate ulterior
emiterii actului de autorizare;
- emiterea unor noi reglementări legale cât și modificarea substanțială a conținutului actelor
normative care au stat la baza emiterii prezentei autorizații;
- organizarea unor noi puncte de colectare a deșeurilor;
- nerespectarea prevederilor Legii nr. 209 din 29 iulie 2016 privind deșeurile.
Revizuirea prezentei autorizații se va realiza ori de cate ori există o schimbare de fond a
datelor care au stat la baza emiterii acesteia.
2) Suspendarea valabilității prezentei autorizații va fi realizată în următoarele cazuri:
Suspendarea valabilității prezentei autorizații va fi dispusă în caz de nerespectare a
prevederilor specificate în prezenta autorizație, după o notificare prealabilă, expediată
titularului autorizației în conformitate cu prevederile Legii nr.160 din 22 iulie 2011 privind

reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător și al Legii nr. 235-XVI din 20 iulie
2006 cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător:
- nerespectarea prevederilor Legii nr. 209/2016 privind deșeurile;
- nerespectarea prevederilor Legii nr.86/2014 privind evaluarea impactului asupra mediului
și al Legii nr. 851/1996 privind expertiza ecologică.
- nerespectarea prevederilor Regulamentului sanitar privind gestionarea deșeurilor rezultate
din activitatea medicale, aprobat prin HG 696/11.07.2018.
Termenul de suspendare a valabilității prezentei autorizații nu poate depăși două luni, dacă
legea care reglementează activitatea respectivă nu prevede altfel, până la înlăturarea cauzelor
care au dus la suspendarea acesteia. Pe perioada suspendării, desfășurarea activității este
interzisă.
Titularul prezentei autorizații este obligat să înștiințeze în scris autoritatea emitentă despre
înlăturarea circumstanțelor care au dus la suspendarea valabilității acesteia.
Neînlăturarea în termenul stabilit a circumstanțelor care au dus la suspendarea valabilității
prezentei autorizații, servește drept temei pentru retragerea acesteia de către autoritățile în
domeniul protecției mediului conform procedurilor stabilite de legislația în vigoare.
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