
Ordin nr. 1029/2004 
 

din 18/08/2004 
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 853 din 17/09/2004 

 
pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 
219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 

rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru 
baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţile medicale 

 

  

 
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia 
sanitară de stat nr. OB 9.425/2004,  
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,  
 
    ministrul sănătăţii emite următorul ordin:  
 
   Art. I. - Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 219/2002 pentru aprobarea 
Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţile medicale şi a 
Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile 
rezultate din activităţile medicale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
386 din 6 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 
completează după cum urmează:  
   1. După articolul 11 se introduce articolul 111, cu următorul cuprins:  
    "Art. 111. - Producătorii de deşeuri pot folosi şi alte standarde prin care să se 
demonstreze respectarea cerinţelor prevăzute de prezentul ordin (anexa nr. 10)."  
   2. Articolul 14 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:  
    "Art. 14. - Deşeurile înţepătoare-tăietoare se colectează în cutii din material rezistent la 
acţiuni mecanice. Cutiile trebuie prevăzute la partea superioară cu un capac special care 
să permită introducerea deşeurilor şi să împiedice scoaterea acestora după umplere, fiind 
prevăzute în acest scop cu un sistem de închidere definitivă. Capacul cutiei are orificii 
pentru detaşarea acelor de seringă şi a lamelor de bisturiu. Materialul din care se 
confecţionează aceste cutii trebuie să permită incinerarea cu riscuri minime pentru mediu. 
Cutiile trebuie prevăzute cu un mâner rezistent pentru a fi uşor transportabile la locul de 
depozitare intermediară şi, ulterior, la locul de eliminare finală. Cutiile au culoarea 
galbenă şi sunt marcate cu pictograma Pericol biologic."  
   3. Litera c) a articolului 15 din anexa nr. 1 la ordin va avea următorul cuprins:  
    "c) testele de încercare realizate de către laboratoarele acreditate pentru astfel de testări 
să ateste conformarea la condiţiile tehnice prevăzute de normele în vigoare."  
   4. După anexa nr. 9 la ordin se introduce anexa nr. 10 cu următorul cuprins:  
 

    "ANEXA Nr. 10  
 
    Standard SR 13481: 2003 Recipiente de colectare a deşeurilor înţepătoare-tăietoare 
rezultate din activităţi medicale. Specificaţii şi încercări"  



   Art. II. - În tot cuprinsul Ordinului ministrului sănătăţii şi familiei nr. 219/2002 
sintagma "Ministerul Sănătăţii şi Familiei" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul 
Sănătăţii".  
   Art. III. - Avizele sanitare eliberate de Ministerul Sănătăţii anterior intrării în vigoare a 
prezentului ordin se abrogă.  
   Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă punctul 13 din anexa 
la Ordinul ministrului sănătăţii nr. 857/2004 pentru modificarea Ordinului ministrului 
sănătăţii şi familiei nr. 117/2002 privind aprobarea Procedurilor de reglementare sanitară 
pentru proiectele de amplasare, construcţie, amenajare şi reglementare sanitară a 
funcţionării obiectivelor şi a activităţilor desfăşurate în acestea, altele decât cele supuse 
înregistrării în registrul comerţului, şi a Procedurilor de reglementare sanitară a punerii pe 
piaţă a substanţelor şi produselor noi sau importate pentru prima dată şi destinate 
utilizării ori consumului uman, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
622 din 8 iulie 2004, precum şi orice dispoziţie contrară.  
   Art. V. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  
 

    Ministrul sănătăţii, 
Ovidiu Brînzan  

 
    Bucureşti, 18 august 2004.  
    Nr. 1.029.  
 


