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1.Definiţia procedurii  

 Prezenta procedura descrie responsabilităţile şi metodele utilizate de Farmacia .........., pentru stabilirea 
regulilor de bază în ceea ce priveşte depozitarea, casarea şi distrugerea deşeurilor periculoase. 
2. Scop si domeniu de aplicare 

Scopul prezentei proceduri este de a asigura igiena spaţiului farmaciei prin eliminarea deşeurilor, în 
conformitate cu prevederile legale. 
  Procedura se aplică în farmacie, de către personalul farmaciei cu resonsabilităţi în domeniul eliminării 
deşeurilor, utilizând echipamentele şi documentele specifice. 
3. Definitii, abrevieri 

ü Deşeuri înţepătoare-tăietoare: deşeuri care pot produce leziuni mecanice prin înţepare, sau tăiere;  
ü Depozitarea temporară: păstrarea ,pe o perioadă limitată, a deşeurilor ambalate corespunzător în spaţii 

special destinate şi amenajate, până la preluarea şi transportul lor la locul de eliminare finală;  
ü Eliminarea finală: totalitatea metodelor şi tratamentelor fizice, chimice şi biologice aplicate deşeurilor 

periculoase rezultate din activităţile medicale, care vizează eliminarea pericolelor şi riscurilor potenţiale 
asupra mediului şi asupra stării de sănătate a populaţiei, precum şi reducerea volumului de deşeuri;  

ü Deşeuri periculoase -  deşeurile chimice şi farmaceutice:   deşeurile care includ serurile şi vaccinurile 
cu termen de valabilitate depăşit, medicamentele expirate, reziduurile de substanţe chimioterapice, 
reactivii şi substanţele folosite în laboratoare. Substanţele de curăţenie şi dezinfecţie deteriorate ca 
urmare a depozitării lor necorespunzătoare ,sau cu termenul de valabilitate depăşit vor fi considerate 
deşeuri chimice, de exemplu: substanţe dezinfectante, substanţe tensioactive etc.; 

ü Deşeurile nepericuloase: sunt deşeurile asimilabile celor menajere; 
ü Depozitarea sanitară: depozitarea deşeurilor rezultate din activitatea medicală în locuri special 

amenajate, denumite depozite de deşeuri periculoase, sau nepericuloase. Deşeurile periculoase sunt 
depozitate în depozitul de deşeuri ,după ce au fost supuse tratamentelor de neutralizare;  

ü FAD : Firmă autorizată pentru eliminarea deşeurilor periculoase. 
 
4. Referinţe 

- Hotararea nr. 349/2005, privind depozitarea deseurilor; 
- Hotararea nr. 856/2002, privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 

deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase; 
- OUG 78/2000, privind regimul deseurilor. 

 
5. Atribuţii şi responsabili 
Farmacistul diriginte: 

- întocmeşte documentaţia necesară ieşirii din gestiune , precum şi cea referitoare la predarea în vederea 
distrugerii; 

- desemnează persoana responsabilă cu gestionarea deşeurilor periculoase; 



- monitorizează valabilitatea contractului cu o firmă autorizată pentru distrugerea deşeurilor periculoase, 
precum şi actualizarea lui anuală; 

- controlează desfăşurarea planului de gestionare a deşeurilor periculoase, astfel încât să se elimine 
riscul oricărei erori;  

- stabileşte şi organizează circuitul deşeurilor periculoase, a materialului biologic şi a deşeurilor 
menajere în farmacie. 
Persoana responsabilă: 

- identifică, depoziteaza deşeurile periculoase în spaţiul destinat exclusiv acestui scop, marcat cu 
eticheta “Deşeuri periculoase” şi urmăreşte depozitarea acestora până la eliminarea din farmacie; 

- identifică şi depozitează în spaţiul destinat exclusiv acestui scop, după caz, deşeuri reprezentând 
material biologic, marcat cu eticheta “material biologic” şi urmăreşte depozitarea acestora până la eliminarea 
din farmacie. 
 
6. Descrierea procedurii  
6.1. Organizarea spaţiului şi echipamentelor  în vederea distrugerii deşeurilor periculoase 

Farmacistul şef organizează la nivelul farmaciei spaţiul de depozitare pentru deşeuri periculoase, care 
trebuie să îndeplinească condiţiile legale: zonă separată funcţional de restul spaţiului, prevăzută cu sifon de 
pardoseală, asigurarea unei temperaturi care să nu permită degradarea suplimentară a deşeurilor, asigurarea 
dezinsecţiei şi deratizării zonei; spaţiul este semnalat vizual prin atenţionări scrise. 
Ambalajele cu deşeuri  sunt inscripţionate cu următoarele coduri de culori: 
    a) galben - pentru deşeurile periculoase (infecţioase, tăietoare-înţepătoare, chimice şi farmaceutice);  
    b) negru - pentru deşeurile nepericuloase (deşeurile asimilabile celor menajere).  

Pentru deşeurile chimice şi farmaceutice se folosesc pictogramele adecvate pericolului: "Inflamabil", 
"Corosiv", "Toxic" etc.  
  Durata depozitării temporare este cât mai scurtă posibil, iar condiţiile de depozitare vor respecta normele 
de igienă în vigoare. Pentru deşeurile periculoase, durata depozitării temporare nu trebuie să depăşească 72 de 
ore, din care 48 de ore în incinta unităţii şi 24 de ore pentru transport şi eliminare finală. Farmacistul şef 
nominalizează persoana responsabilă de gestionarea deşeurilor periculoase. 
 
6.2. Depozitarea deşeurilor periculoase 

Persoana responsabilă preia, cu proces verbal, la solicitarea perosanelor responsabile, produsele cu 
termen de valabilitate depăşit, produse cu deficienţe care reclamă eliminarea lor din circuitul de comercializare, 
medicamente stupefiante şi psihotrope returnate de la pacienţi, substanţe de curăenie şi dezinfectante cu termen 
de valabilitate depăşit, depozitându-le în zonele de depozitare pentru deşeuri periculoase.  

Persoana responsabilă întocmeşte o evidenţă cel puţin semestrială, referitoare la medicamentele expirate 
cuprinzând: denumirea comercială a medicamentului, lotul, data expirării, producătorul, unitatea de măsură, 
cantitatea, preţul de achiziţie fără TVA, valoarea totală (Anexa 1). 

Persona responsabilă se îngrijeşte de corectitudinea depozitării deşeurilor periculoase, de evidenţa lor, de 
frecvenţa solicitării preluării acestaora de FAD. 
 
6.3. Eliminarea din farmacie a deşeurilor periculoase 
     Conform contractului încheiat cu firma autorizată pentru colectarea, transportul şi distrugerea 
medicamentelor expirate (FAD), farmacistul şef  transmite solicitarea, telefonic, în scris sau electronic de 
predare a acestor deşeuri menţionând greutatea deşeurilor, estimată în kg.  
      În momentul ridicarii acestor produse de către FAD, se întocmeşte PV de predare-primire 
medicamente în vederea distrugerii (în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte), în care se menţionează 
greutatea exacta a deşeurilor predate. 
 
 6.4. Operarea în sistemul de gestiune a elminării produselor care constitue deşeuri periculoase 
  Farmacistul şef întocmeşte Referatul de scoatere din gestiune a produselor care constituie deşeuri 
periculoase, care fac parte din gestiunea farmaciei, pe care îl predă serviciului de contabilitate şi operează PV 
de scoatere din gestiune ( Ieşiri diverse –produse expirate).  



 
7. Documente 

• Lista de luare la cunoştinţă a procedurii (Anexa 1) 
• Tabel pentru centralizeaza  revizuirilor si modificarilor aduse procedurii-(Anexa 2) 
• Raport  referitor la medicamentele expirate (conform Anexa 3) 
• Referatul de scoatere din gestiune 
• PV de scoatere din gestiune 

 
Lista de luare la cunoştinţă (Anexa 1) 

Exempla
r 

Nr. 

Destinatar 
(nume, 

prenume) 

 
Functia 

Data 
Luării la 

cunoştinţă 

Semnătura 
de primire 

Data 
retragerii 

Semnătura 

1 ..... Farm.sef .....    
1 ..... Asistent .....    

 
Tabel cu reviziile şi modificările aduse procedurii (Anexa 2) 

Nr. rev. Data Pagina 
/paragraful 

Cauza actualizării /modificării Semnătura 
(farmacist șef) 

0 .....  elaborare iniţială  
1     
2     
3     
4     
5     

Anexa 3 Raport  referitor la medicamentele expirate 
 
 
 


