Ministerul Sănătăţii
Ordin nr. 997/2004
din 11/08/2004
Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 771 din
23/08/2004
privind 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

Având în vedere prevederile art. 12 lit. d) din Legea nr. 100/1998 privind asistenţa de sănătate publică,
văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat din cadrul
Ministerului Sănătăţii nr. O.B. 9.034/2004,
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, se modifică după cum urmează:
1. Punctul 9 al anexei nr. 5 - "Chestionar pentru evaluarea sistemului de gestionare a deşeurilor rezultate
din activităţile medicale", la ordin, va avea următorul cuprins:
"9. Modul de eliminare finală a deşeurilor periculoase:
a) ardere în crematoriu propriu ....... kg/24h
b) ardere în crematoriul altei unităţi sanitare ... kg/24h *) .....
c) tratament de neutralizare prin sterilizare ... kg/24h *) .....
d) incinerator de deşeuri periculoase ... kg/24h *) .............
__________
*) La literele b), c) şi d) se va preciza unitatea care a efectuat operaţiunea."
2. Punctul 2 al anexei nr. 7 la ordin se modifică conform anexei nr. 1 la prezentul ordin.
3. După anexa nr. 8 la ordin se introduce o nouă anexă, anexa nr. 9, conform anexei nr. 2 la prezentul
ordin.
Art. II. - Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. III. - Direcţia generală sănătate publică şi inspecţia sanitară de stat, direcţiile de sănătate publică şi
unităţile spitaliceşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. IV. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministrul sănătăţii,
Ovidiu Brînzan
Bucureşti, 11 august 2004.
Nr. 997.
ANEXA Nr. 1
2. Tabel centralizator pe întreaga unitate sanitară
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Data completării .........................
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Se va completa la sfârşitul fiecărui an, doar de către unităţile sanitare care deţin crematorii în funcţiune.
NOTĂ: col. 4 = col. 5 + col. 6.

