
 

Politica de acceptare în rețeaua Stericycle a deșeurilor rezultate din 
activități medicale  
 

Politica Stericycle presupune respectarea tuturor reglementărilor 
aplicabile cu privire la colectarea, transportul și tratarea deșeurilor 

rezultate din activități medicale. Reglementările prevăd ca 
producătorul/generatorul de deșeuri rezultate din activități 

medicale să identifice, să descrie, să clasifice, să separe pe categorii 
de deșeuri, să ambaleze și să pregateasca de expediere corect 

deșeurile. Pentru a ne asigura că nici Stericycle și nici 
producătorul/generatorul de deșeuri rezultate din activități 

medicale nu încalcă reglementările aplicabile, este obligatoriu ca 

toate părțile să înțeleagă regulile privind identificarea, descrierea, 
clasificarea, separarea pe categorii a deșeurilor, ambalarea și 

expedierea corecte a deșeurilor rezultate din activități medicale. 
Scopul acestei politici este să centralizeze cerințele minime pentru 

pregătirea deșeurilor rezultate din activități medicale pentru 
colectare, transport și tratare. Se pot aplica politici suplimentare de 

acceptare la colectare specifice tipului de deșeuri și în funcție de 
țară, în baza cerințelor legale sau a specificațiilor autorizației. 

Contactați reprezentantul dvs. Stericycle pentru mai multe 

informații sau trimiteți un e-mail la info-ro@srcl.com. 

 
DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂȚI MEDICALE 

Stericycle acceptă deșeuri rezultate din activități medicale astfel 

cum sunt acestea definite de legislatia in vigoare, rezultate dintr-o 
gamă largă de activități medicale, de diagnosticare, terapeutice, 
cercetare sau alte activități conexe. Termenul ‘deșeuri rezultate din 

activități medicale’ include o gamă largă de deșeuri periculoase și 
nepericuloase așa cum sunt definite în diferite acte normative. 

Deșeurile medicale rezultate din activități medicale 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. 

 
SEPARAREA PE CATEGORII ȘI AMBALAREA DEȘEURILOR 

Producătorul/generatorul de deșeuri este responsabil pentru 

separarea pe categorii de deșeuri, ambalarea, etichetarea și 
pregatirea pentru expediere corectă a deșeurilor rezultate din 

activități medicale. Aceasta este o cerință legală din care rezultă 

obligația de a fi responsabil pentru deșeurile generate, deșeuri 
periculoase/cu un regim special/controlate și transportul acestora. 

Separarea pe categorii, ambalarea și etichetarea corecte reduc 
potențialul de eliberare accidentală a unor surse contaminate 

,tratarea necorespunzătoare a conținutului ,expunerea angajaților, a 
publicului general și a mediului.  

 
Deșeurile trebuie separate și ambalate în recipiente special 
destinate, în conformitate cu cerințele legale publicate de Ministerul 

Sănătății în Ordinul nr. 1226 din 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. Recipientele 
pentru deșeuri trebuie să îndeplinească cerințele privind transportul 

bunurilor periculoase. Deșeurile periculoase nu trebuie amestecate 
cu deșeuri nepericuloase sau cu diferite categorii de alte deșeuri 

periculoase sau orice alte categorii de deseuri. Toate categoriile de 
deșeuri trebuie clasificate folosind codurile corespunzătoare din 

Catalogul European al Deseurilor și, la nivel național, publicate in 
H.G. nr.856 din 2002 privind evidenta gestiunii deșeurilor și pentru 

aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase. 

Codurile din capitolul 18 (DESEURI REZULTATE DIN 
ACTIVITATILE UNITATILOR SANITARE SI DIN ACTIVITATI 
VETERINARE SI/SAU CERCETARI CONEXE (cu exceptia deseurilor 
de la prepararea hranei în bucatarii sau restaurante, care nu au 
legatura directa cu activitatea sanitara) trebuie folosite pentru 
deșeurile rezultate din activități medicale, iar codurile din capitolul 

20 (deșeuri municipale și asimilabile din comerț, industrie, instituții, 
inclusiv fracțiuni colectate separat) trebuie folosite pentru deșeurile 

de tip medical din activități non-medicale. 

 
GESTIONAREA DEȘEURILOR NECONFORME 

Așa cum este prevăzut în legislație, autorizații și politica companiei, 
angajații Stericycle pot respinge recipientele cu deșeuri care au 

conținutul neconform sau pentru că recipientele sunt ambalate,sau 
sigilate necorespunzător, prezintă scurgeri, sau sunt deteriorate sau 

pot crea un risc de expunere pentru angajați, publicul general sau 
mediul înconjurător. Orice deșeuri găsite a fi neconforme cu această 

politică de acceptare a deșeurilor la momentul colectării, pe traseu 
sau la o locație Stericycle, pot fi returnate producătorului/ 

generatorului de deșeuri pentru reambalare și aplicarea 

procedurilor corecte sau pot fi redirecționate pentru tratare 
corespunzătoare dacă autorizația permite acest lucru, toate 

costurile fiind suportate în această situație de producătorul/ 
generatorul de deșeuri. Respectarea obligațiilor producătorilor/ 

generatorilor de deșeuri rezultate din activități medicale cu privire la 
separarea deșeurilor pe categorii și ambalarea corectă conform 

regulilor ADR și a legislației naționale, sunt esențiale pentru a 
asigura manipularea, colectarea, transportul și tratarea deșeurilor 

rezultate din activități medicale, într-un mod conform și în siguranță. 

 
LISTA DE VERIFICARE A DEȘEURILOR REZULTATE DIN 

ACTIVITĂȚI MEDICALE 

Codurile de culoare ale recipientelor în care se colectează deșeurile 

medicale sunt: galben – pentru deșeuri medicale periculoase și negru 

– pentru deșeuri nepericuloase. 
 

Deșeurile nepericuloase sunt colectate în saci negri de polietilenă 
marcați cu "Deșeuri nepericuloase". În absența acestora se pot folosi 

saci transparenți și fără culoare din polietilenă. 
 

Deșeurile chimice (solide, lichide, pulbere) vor fi acceptate de 

Stericycle pentru transport doar cu verificarea prealabilă a MSDS 

(„material safety data sheet”/fișa cu date de siguranță pentru 

produs) efectuată de o echipă instruită în cadrul Stericycle. 

 

mailto:info-ro@srcl.com
https://lege5.ro/App/Document/gm3tgnrw/hotararea-nr-856-2002-privind-evidenta-gestiunii-deseurilor-si-pentru-aprobarea-listei-cuprinzand-deseurile-inclusiv-deseurile-periculoase?d=2022-06-21


 

DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂȚI MEDICALE ACCEPTATE ȘI 

MODALITATEA DE AMBALARE 
 DEȘEURI NEACCEPTATE DE STERICYCLE 

Deşeurile 

infecţioase care nu 
sunt obiecte ascuţite 

Cutii din carton prevăzute în interior cu saci galbeni 

din polietilenă sau saci 
din polietilenă galbeni ori marcaţi cu galben. 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, 

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, marcaj conform standardelor Naţiunilor 

Unite (UN), în conformitate cu Acordul european 
referitor la 
transportul rutier internaţional al mărfurilor 

periculoase (ADR). 
Sacii trebuie să aibă o rezistenţă mecanică mare, să 

se poată închide uşor şi sigur, utilizând sigilii de 
unică folosinţă. Termosuturile trebuie să fie 

continue, rezistente şi să nu permită scurgeri de 

lichid. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deșeuri interzise 

• Baterii și deșeuri echipamente electrice și electronice 

• Mercur (cu excepția deșeurilor de amalgam dentar 

colectat în recipiente speciale în baza unui contract 
pentru deșeuri dentare) 

• Deșeuri ce conțin materiale explozive 

• Deșeuri-gaze inclusiv aerosoli sau recipiente 
presurizate (cu excepția aerosolilor farmaceutici în 

recipiente mici) 
• Metale grele volatile 
• Agenți poluanți organici persistenți (POP’s) 

• Deșeuri radioactive  

• Articole voluminoase care nu sunt combustibile sau 
care nu pot fi mărunțite (potrivit cerințelor 
autorizațiilor) 

• Deșeuri care sunt puternic inflamabile, oxidante, 

combustibile spontan, reactive cu apa sau peroxizii 
organici 

 
Restricții generale pentru toate deșeurile 

• Greutatea brută a articolelor individuale sau 

pachetelor nu va depăși 20 kg. 
• Articolele individuale sau pachetele trebuie să încapă 

într-un container/pubelă de 770 litri (fără compresie 

sau compactare mecanică). 
• Greutatea brută a containerelor/pubelelor de 770 

litri nu va depăși 200 kg. 

• Containerele/pubele de 770 litri sau pachetele 
individuale nu vor conține mai mult de 10 kg de sticlă. 

• Conținutul de metale grele (antimoniu, arsenic, crom, 

cobalt, cupru, plumb, mangan, nichel, vanadiu, zinc) 
nu va depăși 100 g total pe pachet și 500 g total pe 
container/pubelă de 770 litri. 

• Conținutul de brom nu va depăși 50 g total pe pachet 

și 250 g total pe container/pubelă de 770 litri. 
• Conținutul de clor nu va depăși 200 g total pe pachet 

și 1000 g total pe container/pubelă de 770 litri. 

• Conținutul de fluor nu va depăși 50 g total pe pachet 
și 250 g total pe container/pubelă de 770 litri. 

• Conținutul de iod nu va depăși 50 g total pe pachet și 

250 g total pe cărucior de 770 litri. 
• Conținutul de sulf nu va depăși 200 g total pe pachet 

și 1000 g total pe container/pubelă de 770 litri. 

• Lichidele inflamabile nu vor depăși 2,5 litri pe pachet 
și 5 litri (punct de aprindere <21°c) / 7,5 litri (punct de 

aprindere >21°c - <55°c) / 10 litri (punct de aprindere 
>55°c) pe container/pubelă de 770 litri. 

Deșeuri înțepătoare-
tăietoare, 

necontaminate 

Cutie de plastic GALBENĂ, aprobată UN, cu capac 
special pentru a permite introducerea deșeurilor și 

prevenirea scoaterii acestora după umplerea 
recipientului, cu închidere permanentă. 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. 

Deșeuri înțepătoare-
tăietoare, 

contaminate 

Cutie de plastic GALBENĂ, aprobată UN, cu capac 
special pentru a permite introducerea deșeurilor și 

prevenirea scoaterii acestora după umplerea 
recipientului, cu închidere permanentă. 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 

sunt marcate cu pictograma "Pericol biologic". 

Deșeuri citotoxice și 

citostatice (inclusiv 
deșeuri înțepătoare-

tăietoare, 
medicamente și 

deșeuri infecțioase 

utilizate în 
tratamentele cu 
citotoxice și 

citostatice), care 
necesită incinerare 

Recipiente de plastic aprobate UN, cu capac 

Deșeuri anatomo-

patologice, inclusiv 
fluide corporale, 
secreții sau excreții, 

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 



 

ce necesită 

incinerare  

capac ce prezintă etanşeitate la închidere, având 

marcaj galben, special destinate acestei categorii 
de deşeuri 

Deșeuri de 

medicamente  

Cutie de carton aprobată UN 

 

 

Deșeuri chimice 

medicale 
periculoase 

Colectate în recipiente speciale marcate conform 
pericolului ("Inflamabil", "Coroziv", "Toxic", etc.), în 
recipiente cu o capacitate care nu depășește 5 l 

pentru substanțe lichide și 5 kg pentru substanțe 

solide. Aceste recipiente pot fi introduse într-un 
ambalaj exterior care după umplere nu va depăși 30 

kg. Dacă se află în ambalajul lor original (sticlă, folie 

etc.), pot fi împachetate în 
recipiente care nu corespund standardelor UN, în 
conformitate cu ADR (ADR 3.4 şi dispoziţia specială 
601 de la 3.3). În cazul în care aceste deşeuri nu se 

mai află în ambalajul original, ele se stochează şi 
ambalează în recipiente care corespund 

standardelor UN, în conformitate cu prevederile 
ADR. 

 

Deșeuri chimice 

medicale 
nepericuloase 

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. 

 

DEȘEURI REZULTATE DIN ACTIVITĂȚI MEDICALE ACCEPTATE ÎN BAZA 

UNEI VERIFICĂRI PREALABILE  
(CONDIȚII SPECIALE DE ACCEPTARE ȘI MANIPULARE NECESARE) 

 

• Deșeuri ce conțin organisme, microorganisme sau plante modificate 

genetic 
• Deșeuri ce conțin droguri 

• Deșeuri ce conțin materiale confidențiale legal restricționate (inclusiv 
bunuri reținute de poliție și vamă și evidențe ale acestora) 

• Deșeuri care conțin subproduse de origine animală  

• Deșeuri infecțioase provenind din tratamentul oamenilor sau 
animalelor cu o boală patogenă de categoria A 

• Deșeuri ce conțin ghips (mulaje de ghips) 

• Deșeuri dentare și deșeuri similare (deșeuri amalgam, fixator și 

developator radiografii, folii de plumb, film radiografie) 

 

 


