
Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor 
Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD 

AUTORIZATIE DE MEDIU
i

Nr. 94 din 08.09.2016

Titularul activităţii: Spitalul de psihiatrie Capalnas 
Adresa: Str. FN, Nr. 245, Căpălnaş, Judeţul Arad 
Punct de lucru: Spitalul de psihiatrie Capalnas 
Locaţia activităţii: Str. FN, Nr. 245, Căpălnaş, Judeţul Arad 
Activitatea/Activităţile se încadrează în următoarele coduri:

Cod
CAEN
Rev.2

; -

Denumire activitate 
CAEN Rev. 2

Poziţie 
Anexa 1 din 

OM CAEN
Rev.1

Denumire activitate 
CAEN Rev.1 NFR SNAP

8610 Activitati de asistenta 
spitaliceasca

275 8511 Activitati de asistenta 
spitaliceasca si 

sanatoriala

Emisă de: APM Arad
Activitatea/ activităţile pot fi desfăşurate pe teritoriul judeţului: Arad 
Prezenta autorizaţie este valabilă 5 ani.
Data emiterii: 08.09.2016 
Data expirării: 04.11.2019

Temeiul legal

Ca urmare a cererii adresate de Spitalul de psihiatrie Capalnas, cu punctul de lucru din 
comuna Birchiş, loc. Căpălnaş, nr. 245, jud. Arad, înregistrată la APM Arad cu nr. 
964/26.01.2016, în urma analizării documentelor transmise şi a verificării, în baza HG nr. 
38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a HG nr. 
1000/2012 privind reorganizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 
şi a instituţiilor publice aflate în subordinea acesteia, a OUG nr. 195/2005 privind protecţia 
mediului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a 
autorizaţiei de mediu, cu modificările şi completările ulterioare,
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se emite:
AUTORIZATIA DE MEDIU

9

Pentru Spitalul de psihiatrie Capalnas, cu punctul de lucru din AdresăPunctLucru, 

Documentaţia conţine:
- Cerere către A.P.M. Arad - elaborată de solicitant;
- Fişa de prezentare şi declaraţie -  elaborată de solicitant;
- Planuri de situaţie şi de încadrare în zonă;
- Anunţ public referitor la solicitarea autorizaţiei de mediu -  proces verbal de afişare nr. 
3804/09.12.2015, întocmit la Primăria Comunei Birchiş la data de 09.12.2015;
- Raport la bilanţul de nivel lîntocmitde P.F.A. DUMESCU FLORIN;
- Contract de închiriere clădire şi teren, încheiat între Dan Florin OPRESCU în calitatea de 
proprietar şi Spitalul de Psihiatrie Căpâlnaş în calitatea de chiriaş;
- Convenţie privind prestarea de servicii de vidanjare încheiată între SPITALUL DE 
PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ în calitate de beneficiar şi l.l. RONTA ALEXANDRU TRAIANîn 
calitate de prestator servicii]
- Contract de prestare a servicii (preluare şi transport deşeuri reciclabile solide nepericuloase) 
încheiat între SPITALUL de PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ în calitate de producător deşeuri şi S.C. 
.A.S.A. SERVICII ECOLOGICE S.R.L. în calitate de operator,
- Contract incinerare deşeuri periculoasenr. 1069/05.01.2015, încheiat între S.C. IF 
TEHNOLOGII S.R.L. în calitate de prestator şi SPITALUL DE PSIHIATRIE CĂPÂLNAŞ în 
calitate de beneficiar,
- fişe cu date de securitate ale preparatelor utilizate;
- ordin de plată nr. 33/25.01.2016;
- ordin de plată nr. 286/12.04.2016

şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi:
- Certificat de înregistrare fiscală cod 3678394, eliberat de Minsterul Economiei şi Finanţelor;
- Autorizaţia sanitară de funcţionare nr. 205/29.08.2013 emisă de Direcţia de Sănătate 
Publică a Judeţului Arad;
- Notificarea pentru punerea în funcţiune nr. 83/03.12.2015, emisă de A.N. „Apele Române” 
Administraţia Bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărirea Apelor Arad.
Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii impuse:
Titularul activităţii au următoarele obligaţii:
- respectarea documentaţiei depuse la A.P.M Arad;
- titularul autorizaţiei va aduce la cunoştinţa A.P.M. Arad orice fel de modificare a activităţii 
sau a instalaţiilor în raport cu documentaţia depusă, precum şi orice fel de poluare;
- în situaţia în care titularul autorizaţiei îşi schimbă denumirea şi/sau forma juridică de 
organizare, autorizaţia de mediu se transferă pentru noul titular sau pentru noua denumire a 
societăţii, dacă se face dovada că activităţile se desfăşoară în aceleaşi condiţii pentru care 
aceasta a fost emisă;
- asigură accesul persoanelor împuternicite pentru verificare, inspecţie şi control la instalaţiile 
tehnologice generatoare de impact asupra mediului, la echipamentele şi instalaţiile de 
depoluare a mediului, precum şi în spaţiile sau în zonele aferente acestora art. 94 pct. f din
O.U.G 195/2005;
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- vor fi plantate şi întreţinute spaţii verzi nu mai puţin de 20 % din suprafaţa totală a 
terenului, cu rol decorativ şi pentru îmbunătăţirea capacităţii de regenerare a 
atmosferei, protecţie fonică şi eoliană;

Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor 
acte normative:
- Legea nr. 265/29.06.2006 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 
195/2005 privind protecţia mediului;
- O.M. nr. 1.798/2007 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu, cu 
modificările şi completările ulterioare;
- Ordonanţa de urgenţă privind Fondul pentru mediu nr. 196/22.12.2005;
precum şi a altor acte normative în vigoare privind protecţia mediului înconjurător, pe perioada 
de valabilitate a autorizaţiei;
- Legea nr. 105 / 2006 pentru aprobarea O.U.G. 196 / 2005 privind Fondul de mediu;
- HG nr. 1408/2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor periculoase;
- H.G nr. 188/2002 modificată şi completată prin H.G 352/2005 privind condiţiile de 
descărcare în mediul acvatic a apelor uzate;
- Ordinul nr. 536/1997 pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul 
de viaţă al populaţiei;
- Legea nr. 263/2005 cu modificările ulterioare privind regimul substanţelor chimice 
periculoase;
- O.U.G nr. 16/2001 republicată şi modificată privind gestionarea deşeurilor industriale 
reciclabile;
- Legea nr. 263/2005 care modifica Legea 360/2003 privind regimul substanţelor si 
preparatelor chimice periculoase;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase si nepericuloase pe teritoriul 
României;
- Legea nr. 122/2002 pentru aprobarea O.U.G. nr. 48/1999 privind transportul rutier al 
mărfurilor periculoase şi H.G. nr. 1.374/2000 pentru aprobarea Normelor privind aplicarea 
etapizată în traficul intern a prevederilor A.D.R;
- OUG nr. 195/2005 cu modificările şi completările ulterioare, se vor respecta prevederile art. 
24 şi 28 cu privire la măsurile de intervenţie în caz de accidente;
- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), 
cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor;
- H.G. nr. 621/2005 privind regimul ambalajelor, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zona urbană;
- Ordinul nr. 1226/2012 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;
- Alte acte normative stipulate în prezenta autorizaţie, sau apărute ulterior emiterii acesteia şi 
a oricăror acte normative care reglementează activitatea autorizată.
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în situaţia modificării actelor normative menţionate în prezenta autorizaţie, titularul are 
obligaţia să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce 
modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.

Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea 
acesteia, după caz. Pe perioada suspendării, desfăşurarea activităţii este interzisă. 
Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei 
autorizaţii se soluţionează de instanţele de contencios administrativ competente, 
potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, modificată şi completată prin 
Legea nr. 262/2007
Răspunderea pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţii 
competente pentru protecţia mediului şi a publicului revine în întregime titularului 
activităţii.

I. Activitatea autorizată

Cod CAEN 
Rev.2 Activitate Capacitate maximă

8610 activităţi de asistenţă spitalicească 75,00 Număr persoane

1. Dotări (instalaţii, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)
Pavilion spital -1100 mp - cu saloane cu capacitatea de 75 persoane
Spaţiu verde -  1812,8 mp
Căi de acces în incintă -  600 mp
Platforme betonate -  157,2 mp
Drumuri acces macadam -  2320 mp
Dotările din

bucătărie: plite electrice, plite cu combustibil lemn, frigidere, lăzi frigorifice, boiler 
electric

spălătorie: 2 maşini de spălat, 2 uscătoare mici, 1 maşină de spălat industrială, 1 
uscător industrial, mobilier, generator de curent cu funcţionare pe motorină 

saloane -  mobilier specific
cabinete medicale -  aparatură pentru măsurarea tensiunii arteriale, truse medicale şi 

de tratament. Nu deţin aparatură roentgen.
Mijloace de transport: 2 autoutilitare. Alimentarea cu carburanţi, întreţinerea şi reparaţiile se 
execută la unităţi autorizate în acest sens.

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite -  mod de depozitare, 
cantităţi
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Tip Denumire încadrare Cantitate UM
Natura 

chimică / 
compoziţie

Destinaţie / 
Utilizare

Mod de 
depozitar 

e

Pe
ric

ul
oz

ita
te

I

Alte
materii

medicamen 
te cantităţi 
variabile în 
funcţie de 
tratamente

Altele 0,00 amestecuri 
de substanţe

tratamente nu se 
depozitea 

ză în 
cadrul 
unităţii, 
sunt 

aduse de 
către 

pacienţi

diferă 
în 

funcţie 
de tipul 
medica 
mentulu 

i

Alte
materii

materiale
sanitare
diverse,
cantităţi
variabile

Altele 0,00 Litri/an dezinfectant 
pe bază de 
hipoclorit

activitate
medicală

ambalaj 
original în 
magazia 
destinată 
acestui 
scop

neperic
ulos

Alte
materii

materiale
antiseptice

Şi
dezinfectan 
ţi, cantităţi 
variabile

Altele 20,00 Litri/an dezinfectant 
pe bază de 
izocianurat

curăţenie
şidezinfecţi

e

ambalaj 
original, în 
magazia 
destinată 
acestui 
scop

neperic
ulos

Alte
materii

echipament 
e medicale 
de unică 
folosinţă, 
cantităţi 
variabile

Altele 20,00 Litri/an bumbac,
material
sintetic

echipament
medical

ambalaj 
original, în 
magazia 
destinată 
acestui 
scop

neperic
ulos

Alte
materii

alimente
diverse

Altele 0,00 hrana
bolnavilor

magazia neperic
ulos

Alte
materii

lemne Combusti
bili

0,00 încălzirea
spaţiilor

magazia 
de lemne

neperic
ulos

Alte
materii

pungi şi 
cutii 

speciale

Ambalaje 0,00 material
plastic

colectare
deşeuri
speciale

magazie
specială

neperic
uloase

Alte
materii

cutii din 
carton, 
cantităţi 
variabile

Ambalaje 0,00 hârtie, carton ambalaje 
pentru 

produsele 
utilizate în 

cadrul 
spitalului

magzie
specială

neperic
uloase

Cantităţile de materii prime/auxiliare diferă de la o lună la alta, în funcţie de necesităţi.

3. Utilităţi - apă, canalizare, energie

Tip utilitate |____________ Descriere Cantitate i UM
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Apa apa potabilă din sursă sigură în 
recipienţi sterilizaţi

0,00

Apa apa utilizată în scop igienico - sanitar se 
asigură din subteran, dintr-un foraj cu 

adâncimea de 14 m

17,00 Metri cubi/zi

Apa apa rezervă de incendiu se asigură din 
subteran dintr-un foraj cu adâncimea de 

14 m

162,00 Metri cubi/an

Apa apa irigare spaţii verzi se asigură din 
subtern din foraj cu adâncimea de 14 m

940,00 Metri cubi/an

Canalizare apele uzate igienico - sanitare se scurg 
gravitaţional printr-un canal din 

cărămidă în trei bazine amplasate în 
cascadă (BV1 de 48 mc, BV2=BV3 de 

45 mc)

6179,50 Metri cubi/an

Canalizare apele pluviale sunt colectate printr-un 
sistem de rigole şi descărcate în spaţiul 

verde

0,00

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţii
Servicii medicale specifice unui spital de psihiatrie -  evaluarea, diagnosticul şi tratamentul 
afecţiunilor psihiatrice, asistenţă complexă medico -  socio -  juridică, precizări de diagnostic şi 
evaluarea stării psihice a pacienţilor internaţi, programe de terapie ocupaţională, 
psihodiagnostic complet, consiliere şi psihoterapie suportivă, activităţi de nursing psihiatric, 
psihoeducaţie pentru pacienţi şi familiile lor.
Recoltări de sânge -  nu se fac analize medicale în incinta spitalului.

4.1. Poziţionarea amplasamentului pe care se desfăşoară activitatea, în interiorul 
ariilor naturale protejate

Obiectivul se află parţial în Parcul Dendrologic Căpălnaş care are o suprafaţă de 10 ha şi a 
fost declarat prin Hotărârea nr. 1/1995 a Comisiei Administrativede pe lângă Prefectua Arad şi 
Hotărârea 27/2000 a Consiliului Judeţean Arad.
în vecinătatea localităţii se află siturile Natura 2000 ROSCI 0064 Defilelul Mureşului Inferior şi 
ROSPA 0029 Defilelul Mureşului Inferior Dealurile Lipovei.

5. Produsele şi subprodusele obţinute
Nu este cazul

6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizaţi
Nu este cazul. Se utilizează sobe cu funcţionare pe lemne. Cantităţile de combustibil 

utilizate variază de la sezon la sezon, în funcţie de gradul de ocupare al spitalului.
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7. Alte date specifice activităţii: (coduri CAEN Rev.2 care se desfăşoară pe 
amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)

Nu au fost declarate.

8. Programul de funcţionare
Asistenţă medicală 24 h/zi, 7 zile/săptămână.

II. Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului

1. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluanţilor în mediu, 
din dotare (pe factori de mediu)

Aer
- hotă pentru captarea şi evacuarea noxelor din bucătărie;
- coş care depăşeşte cu 1,5 m coama clădirii asigurând dispesia noxelor din bucătărie

Alte surse de poluare

Apă
- 3 bazine betonate (BV1+BV2+BV3) amplasate în cascadă în care se colectează apele uzate 
menajere şi fecaloid -  menajere.

Pretratare ape pe amplasament

Tratare ape pe amplasament

Sol

Alţi factori de mediu (după caz)

2. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului:
Titularul activităţii:
- va asigura accesul sigur şi permanent la punctele de prelevare probe în vederea analizării 
diverşilor indicatori precum şi la cele de monitorizare;
- răspunde pentru corectitudinea informaţiilor puse la dispoziţia autorităţilor competente 
pentru protecţia mediului şi a publicului;
- are obligaţia de a informa autoritatea competentă pentru protecţia mediului cu privire la orice 
modificare planificată în exploatarea instalaţiilor;
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- va verifica periodic toate instalaţiile electrice şi se vor lua măsuri de remediere a eventualelor 
neconformităţi;
- instalaţiile pentru protecţia mediului vor fi controlate, exploatate şi întreţinute în permanenţă 
pentru a se asigura funcţionarea corespunzătoare. Se va urmări starea tehnică a bazinelor 
vidanjabile (etanşeitatea) la golire, în scopul evitării poluării pânzei freatice;
- să nu abandoneze deşeurile şi să nu le depoziteze în locuri neautorizate;
- să separe deşeurile înainte de colectare, în vederea valorificării sau eliminării acestora;
- este interzisă amestecarea deşeurilor nepericuloase cu deşeurile periculoase, sau a 
deşeurilor periculoase între ele, în locurile de colectare sau în timpul transportului;
- deşeurile medicale preluate vor respecta prevederile privind ambalarea stabilite prin Ordinul 
ministrului sănătăţii nr. 1226/2012 privind gestionarea deşeurilor rezultate din activitatea 
medicală,
- nu se vor depozita deşeuri medicale ambalate necorespunzător. Se va respecta zona de 
protecţie a forajului conform H.G. nr. 930/2005. în această zonă nu se vor manipula sau 
depozita butoaie sau alte recipiente care conţin substanţe potenţial poluante.

3. Concentraţiile şi debitele masice de poluanţi, nivelul de zgomot, de radiaţii, 
admise la evacuarea în mediu, depăşiri permise şi în ce condiţii

Valori limită pentru aer în condiţii de funcţionare normale

Alte condiţii de funcţionare decit cele normale:
în cazul condiţiilor planificate de funcţionare altele decît cele normale (porniri /opriri), 

titularul are obligaţia limitării timpului de operare în aceste condiţii.
în cazul unor situaţii neplanificate (de ex. accidente, oprirea alimentării cu energie, 

combustibil, disfuncţionalităţi ale sistemelor de colectare/tratare şi evacuare a emisiilor, etc.) 
titularul are obligaţia opririi în cel mai scurt timp posibil din punct de vedere tehnologic a 
instalaţiei generatoare de emisii.

Titularul are obligaţia să ia toate măsurile ca în aceste condiţii de funcţionare emisiile din 
instalaţie să nu genereze deteriorarea calităţii aerului.

Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată
- apele uzate evacuate din unitate se vor încadra în prevederile H.G. 188/2002, modificată şi 
completată prin H.G 352/2005, Normativului NTPA 002/2005. în conformitate cu prevederile 
HG 188/2002, Cap. III, art. 5, pct.(2) „apele uzate provenite de la unităţile medicale (...) care 
prin specificul activităţii lor pot produce contaminări cu agenţi patogeni-microbi, virusuri, ouă 
de paraziţi -  se descarcă (...) în staţiile de epurare numai în condiţiile în care s-au s-au luat 
toate măsurile de dezinfecţie/sterilizare prevăzute de legislaţia sanitară în vigoare”
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III. Monitorizarea mediului
-se vor determina la solicitarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad şi a G.N.M - 
Comisariatul Judeţean Arad.

1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emişi, emisii de poluanţi, 
frecvenţa, modul de valorificare a rezultatelor

Monitorizarea aerului

Nu este cazul.
Monitorizarea apei

Se vor respecta prevederile din Notificarea nr. 83/03.12.2015 şi Anexa la aceasta, emise de 
A.N. “Apele Române”, Administraţia bazinală de Apă Mureş, Sistemul de Gospodărirea Apelor 
Arad.

2. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea se 
regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligaţiile de raportare ale 
titularului.

IV. Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor

1. Deşeuri produse

'•

Cod

iBBliiBBM
Denumire deşeu

IIIIIRIIMHBVIi

g 3

C
an

tit
at

e

— guşii 
i l l S i i l »

UM

mm

M H I H I

Operaţiune 
valorificare 
/ eliminare

.2
nT
&■>

Q

ii

20 03 01 deşeuri municipale 
amestecate

activitatea 8,00 
personalului

Metri
cubi/luna

Eliminare D 5 Depozitarea in 
depozite special 
amenajate (de
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exemplu, 
dispunerea in 
celule etanşe 
separate, care 

sunt acoperite si 
izolate unele 

fata de celelalte 
si fata de mediu 

si altele 
asemenea)

15 01 01 ambalaje ele hârtie si 
carton

activitatea 8,00 Kilogram/Iu
na

Valorificare R 12 Schimb de 
deşeuri in 
vederea 
efectuării 

oricareia dintre 
operaţiile 

numerotate de 
la R1 la R11

15 01 02 ambalaje de materiale 
plastice

personal
materiale
sanitare
diverse,
materiale

antiseptice,
medicamente

6,00 Kilogram/Iu
na

Valorificare R 12 Schimb de 
deşeuri in 
vederea 
efectuării 

oricareia dintre 
operaţiile 

numerotate de 
la R1 la R11

15 01 07 ambalaje de sticla personal,
materiale
sanitare
diverse,
materiale

antiseptice,
medicamente

6,00 Kilogram/Iu
na

Valorificare R 12 Schimb de 
deşeuri in 
vederea 
efectuării 

oricareia dintre 
operaţiile 

numerotate de 
la R1 la R11

20 01 08 deşeuri biodegradabile 
de la bucătării si cantine

activitatea de 
pregătire a 
preparatelor 

culinare

5,00 Kilogram/Iu
na

Eliminare D 5 Depozitarea in 
depozite special 
amenajate (de 

exemplu, 
dispunerea in 
celule etanşe 
separate, care 

sunt acoperite si 
izolate unele 

fata de celelalte 
si fata de mediu 

si altele 
asemenea)

18 01 01 obiecte ascutite (cu 
excepţia 18 01 03)

activitatea de 
asistenţă 
medicală

2,00 Kilogram/Iu
na

Eliminare D 10 Incinerarea pe 
sol

18 01 07 chimicale, altele decât 
cele specificate la 18 01 

06

activitatea de 
asistenţă 
medicală

1,00 Kilogram/Iu
na

Eliminare D 5 Depozitarea in 
depozite special 
amenajate (de 

exemplu, 
dispunerea in
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celule etanşe 
separate, care 

sunt acoperite si 
izolate unele 

fata de celelalte 
si fata de mediu 

si altele 
asemenea)

18 01 09 medicamente, altele 
decât cele specificate la 

18 01 08

activitatea de 
asistenţă 
medicală

0,50 Kilogram/Iu
na

Eliminare D 5 Depozitarea in 
depozite special 
amenajate (de 

exemplu, 
dispunerea in 
celule etanşe 
separate, care 

sunt acoperite si 
izolate unele 

fata de celelalte 
si fata de mediu 

si altele 
asemenea)

Cantitatea maximă de deşeuri spitaliceşti poate fi de 500 kg/an.

2. Deşeuri colectate

Cod
deşeu

20 03 01

Denumire deşeu

C
an

tit
at

e

UM
Operaţiune

valorificare
eliminare

Co
d 

op
er

aţ
iu

ne

Denumire operaţiune

deşeuri municipale 
amestecate

8,00 Metri
cubi/luna

Eliminare D 5 Depozitarea in depozite 
special amenajate (de. 
exemplu, dispunerea in 
celule etanşe separate, 
care sunt acoperite si 
izolate unele fata de 
celelalte si fata de 

mediu si altele 
asemenea)

15 01 01 ambalaje ele hârtie si 
carton

8,00 Kilogram/Iun
a

Valorificare R 12 Schimb de deşeuri in 
vederea efectuării 

oricareia dintre 
operaţiile numerotate de 

la R1 la R11
15 01 02 ambalaje de materiale 

plastice
6,00 Kilogram/Iun

a
Valorificare

15 01 07 ambalaje de sticla 6,00 Kilogram/Iun
a

Valorificare R 12 Schimb de deşeuri in 
vederea efectuării 

oricareia dintre 
operaţiile numerotate de 

la R1 la R11
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD
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18 01 01 obiecte ascutite (cu 
excepţia 18 01 03)

2,00 Kilogram/Iun
a

Eliminare D 9 Tratamentul fizico- 
chimic nespecificat la 
celelalte operaţii din 
prezenta anexa, din 
care rezulta compuşi 
sau amestecuri finale 

care sunt 
inlaturate/indepartate 

prin intermediul oricărei 
operaţii numerotate de 
la D1 la D8 si de la D10 

la D12 (de exemplu, 
evaporare, uscare, 
calcinare si altele 

asemenea)
18 01 07 chimicale, altele decât cele 

specificate la 18 01 06
1,00 Kilogram/Iun

a
Eliminare D 9 Tratamentul fizico- 

chimic nespecificat la 
celelalte operaţii din 
prezenta anexa, din 
care rezulta compuşi 
sau amestecuri finale 

care sunt 
inlaturate/indepartate 

prin intermediul oricărei 
operaţii numerotate de 
la D1 la D8 si de la D10 

la D12 (de exemplu, 
evaporare, uscare, 
calcinare si altele 

asemenea)
18 01 09 medicamente, altele decât 

cele specificate la 18 01 08
0,50 Kilogram/Iun

a
Eliminare D 9 Tratamentul fizico- 

chimic nespecificat la 
celelalte operaţii din 
prezenta anexa, din 
care rezulta compuşi 
sau amestecuri finale 

care sunt 
inlaturate/indepartate 

prin intermediul oricărei 
operaţii numerotate de 
la D1 la D8 si de la D10 

la D12 (de exemplu, 
evaporare, uscare, 
calcinare si altele 

asemenea)
20 01 08 deşeuri biodegradabile de 

la bucătării si cantine
5,00 Kilogram/Iun

a
Eliminare D 5 Depozitarea in depozite 

special amenajate (de 
exemplu, dispunerea in 
celule etanşe separate, 
care sunt acoperite si 
izolate unele fata de 
celelalte si fata de 

mediu si altele 
asemenea)
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3. Deşeuri stocate temporar

CantfiSIfeW 1 IM?i$S§l Mod de
20 03 01 deşeuri municipale amestecate 8,00 Metri cubi/luna 2 containere de 

1,1 mc
15 01 01 ambalaje ele hârtie si carton 8,00 Kilogram/luna containere din 

material plastic
15 01 02 ambalaje de materiale plastice 6,00 Kilogram/luna containere din 

material plastic
15 01 07 ambalaje de sticla 6,00 Kilogram/luna containere din 

material plastic
18 01 01 obiecte ascutite (cu excepţia 18 01 

03)
2,00 Kilogram/luna saci din material 

plastic cu notaţia 
"HAZARD 

BIOLOGIC", puşi 
în containere 
închise notate 

similar
18 01 07 chimicale, altele decât cele 

specificate la 18 01 06
1,00 Kilogram/luna saci din material 

plastic cu notaţia 
"HAZARD 

BIOLOGIC" puşi 
în containere 

închise, notate 
similar

18 01 09 medicamente, altele decât cele 
specificate la 18 01 08

0,50 Kilogram/luna saci din material 
plasticcu notaţia 

"HAZARD 
BIOLOGIC" puşi 

în containere 
închise, notate 

similar
20 01 08 deşeuri biodegradabile de la 

bucătării si cantine
5,00 Kilogram/luna container

4. Deşeuri tratate (valorificate/eliminate)
Conform pct. IV 1

- deşeurile menajere sunt colectate prin grija titularului de autorizaţie în pubele de deşeuri 
menajere;
- deşeurile medicale periculoase destinate sterilizării: 18 01 01, 18 01 03* ambalate 
corespunzător (în saci şi cutii de unică folosinţă) stocate în pubele pe pardoseala betonată din 
magazie (compartimentul destinat procesării deşeurilor medicale) sau în camera frigorifică 
până în momentul neutralizării. Durata pentru transportul ş i eliminarea finală a deşeurilor

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD
Splaiul Mureş, FN, Arad, Cod 310132 

E-mail: office@apmar.anpm.ro: Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257284767
13

mailto:office@apmar.anpm.ro


medicale infecţioase nu trebuie să depăşească 24 de ore.

Cod
deşeu Denumire deşeu

fig•M

c UM
Operaţiune 

valorificare / 
eliminare

r jfP lI
âss;.??flfSjfc

CLo
"Oo

Denumire
operaţiune

20 03 01 deşeuri municipale 
amestecate

8,00 Metri
cubi/luna

Eliminare D 5 Depozitarea in 
depozite special 
amenajate (de 

exemplu, dispunerea 
in celule etanşe 

separate, care sunt 
acoperite si izolate 

unele fata de celelalte 
si fata de mediu si 
altele asemenea)

15 01 01 ambalaje de hârtie si carton 8,00 Kilogram/luna Valorificare R 12 Schimb de deşeuri in 
vederea efectuării 

oricareia dintre 
operaţiile numerotate 

de la R1 la R11
15 01 02 ambalaje de materiale plastice 6,00 Kilogram/luna Valorificare R 12 Schimb de deşeuri in 

vederea efectuării 
oricareia dintre 

operaţiile numerotate 
de la R1 la R11

15 01 07 ambalaje de sticla 6,00 Kilogram/luna Valorificare R 12 Schimb de deşeuri in 
vederea efectuării 

oricareia dintre 
operaţiile numerotate 

de la R1 la R11
18 01 01 obiecte ascutite (cu excepţia 

18 01 03)
2,00 Kilogram/luna Eliminare D 9 Tratamentul fizico- 

chimic nespecificat la 
celelalte operaţii din 
prezenta anexa, din 
care rezulta compuşi 
sau amestecuri finale 

care sunt 
inlaturate/indepartate 

prin intermediul 
oricărei operaţii 

numerotate de la D1 
la D8 si de la D10 la 
D12 (de exemplu, 
evaporare, uscare, 
calcinare si altele 

asemenea)
18 01 07 chimicale, altele decât cele 

specificate la 18 01 06
1,00 Kilogram/luna Eliminare D 9 Tratamentul fizico- 

chimic nespecificat la
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celelalte operaţii din 
prezenta anexa, din 
care rezulta compuşi 
sau amestecuri finale 

care sunt 
inlaturate/indepartate 

prin intermediul 
oricărei operaţii 

numerotate de la D1 
la D8 si de la D10 ia 
D12 (de exemplu, 
evaporare, uscare, 
calcinare si altele 

asemenea)
18 01 09 medicamente, altele decât 

cele specificate la 18 01 08
0,50 Kilogram/luna Eliminare D 9 Tratamentul fizico- 

chimic nespecificat la 
celelalte operaţii din 
prezenta anexa, din 
care rezulta compuşi 
sau amestecuri finale 

care sunt 
inlaturate/indepartate 

prin intermediul 
oricărei operaţii 

numerotate de la D1 
la D8 si de la D10 la 
D12 (de exemplu, 
evaporare, uscare, 
calcinare si altele 

asemenea)
20 01 08 deşeuri biodegradabile de la 

bucătării si cantine
5,00 Kilogram/luna Eliminare D 5 Depozitarea in 

depozite special 
amenajate (de 

exemplu, dispunerea 
in celule etanşe 

separate, care sunt 
acoperite si izolate 

unele fata de celelalte 
si fata de mediu si 
altele asemenea)

5. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului 
Deşeuri transportate
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deşeu Denumire deşeu

C
an

tit
at

e

UM
Operaţiune 

valorificare / 
eliminare

Co
d 

op
er

aţ
iu

ne

Denumire
operaţiune

20 03 01 deşeuri municipale 
amestecate

8,00 Metri
cubi/luna

Eliminare D 5 Depozitarea in 
depozite special 
amenajate (de 

exemplu, dispunerea 
in celule etanşe 

separate, care sunt 
acoperite si izolate 

unele fata de celelalte 
si fata de mediu si 
altele asemenea)

15 01 01 ambalaje de hârtie si carton 8,00 Kilogram/luna Valorificare R 12 Schimb de deşeuri in 
vederea efectuării 

oricareia dintre 
operaţiile numerotate 

de la R1 la R11
15 01 02 ambalaje de materiale plastice 6,00 Kilogram/luna Valorificare R 12 Schimb de deşeuri in 

vederea efectuării 
oricareia dintre 

operaţiile numerotate 
de la R1 la R11

15 01 07 ambalaje de sticla 6,00 Kilogram/luna Valorificare R 12 Schimb de deşeuri in 
vederea efectuării 

oricareia dintre 
operaţiile numerotate 

de la R1 la R11
18 01 07 chimicale, altele decât cele 

specificate la 18 01 06
1,00 Kilogram/luna Eliminare D 9 Tratamentul fizico- 

chimic nespecificat la 
celelalte operaţii din 
prezenta anexa, din 
care rezulta compuşi 
sau amestecuri finale 

care sunt 
inlaturate/indepartate 

prin intermediul 
oricărei operaţii 

numerotate de la D1 
la D8 si de la D10 la 
D12 (de exemplu, 
evaporare, uscare, 
calcinare si altele 

asemenea)
18 01 01 obiecte ascutite (cu excepţia 

18 01 03)
2,00 Kilogram/luna Eliminare D 9 Tratamentul fizico- 

chimic nespecificat la 
celelalte operaţii din 
prezenta anexa, din 
care rezulta compuşi 
sau amestecuri finale 

care sunt
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI ARAD

Splaiul Mureş, FN, Arad, Cod 310132 
E-mail: office@apmar.anpm.ro: Tel 0257.280996, 0257.280331; Fax 0257284767

16

mailto:office@apmar.anpm.ro


inlaturate/indepartate 
prin intermediul 
oricărei operaţii 

numerotate de la D1 
la D8 si de la D10 la 
D12 (de exemplu, 
evaporare, uscare, 
calcinare si altele 

asemenea)
18 01 09 medicamente, altele decât 

cele specificate la 18 01 08
0,50 Kilogram/luna Eliminare D 9 Tratamentul fizico- 

chimic nespecificat la 
celelalte operaţii din 
prezenta anexa, din 
care rezulta compuşi 
sau amestecuri finale 

care sunt 
inlaturate/indepartate 

prin intermediul 
oricărei operaţii 

numerotate de la D1 
la D8 si de la D10 la 
D12 (de exemplu, 
evaporare, uscare, 
calcinare si altele 

asemenea)
20 01 08 deşeuri biodegradabile de la 

bucătării si cantine
5,00 Kilogram/luna Eliminare D 5 Depozitarea in 

depozite special 
amenajate (de 

exemplu, dispunerea 
in celule etanşe 

separate, care sunt 
acoperite si izolate 

unele fata de celelalte 
si fata de mediu si 
altele asemenea)

- deşeurile municipale amestecate se vor transporta cu mijloacele de transport ale operatorului 
de salubritate.
- deşeurile rezultate din activitatea medicală se vor transporta cu mijloace de transport ale 
terţilor (societăţi autorizate în acest sens), în concordanţă cu prevederile H.G 1175/2007 -  
pentru aprobarea normelor de efectuare a activităţii de transport rutier de mărfuri periculoase 
în România, H.G 258/2004 - pentru modificarea şi completarea Normelor privind aplicarea 
etapizată în traficul intren a prevederilor Acordului european referitor la transport rutier 
internaţional al mărfutilor periculoase (A.D.R).
- vehiculele care transportă mărfurile periculoase vor fi semnalizate pe perioada efectuării 
transporturilor, cu panouri şi etichete de pericol, conform prevederilor A.D.R.;
- se vor respecta prevederile H.G nr.1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi 
nepericuloase pe teritoriul României. Fiecare transport de deşeuri periculoase se va efectuat 
după ce expeditorul şi destinatarul au obţinut toate aprobările necesare conform H.G 
1061/2008 - privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul României.
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6. Monitorizarea gestiunii deşeurilor
- titularul are obligaţia:
- să încadreze fiecare tip de deşeu generat din propria activitate în lista deşeurilor aprobată de 
către Comisia Europeană preluată în legislaţia naţională prin hotărâre a Guvernului;
- să efectueze operaţiunile de tratare sau să transfere aceste operaţiuni unui operator 
economic autorizat care desfăşoară activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public 
ori privat de colectare a deşeurilor în conformitate cu prevederile prezentei legi,
- să desemneze o persoană din rândul angajaţilor proprii care să urmărească şi să asigure 
îndeplinirea obligaţiilor prevăzute de lege sau să delege această obligaţie unei teî e persoane;
- să ţină evidenţa cronologică a cantităţii, naturii, originii şi, după caz, a destinaţiei, a 
frecvenţei, a mijlocului de transport, a metodei de tratare, precum şi a operaţiunilor de 
eliminare/valorificare, să deţină documentele justificative conform cărora aceste operaţiuni de 
gestionare au fost efectuate şi să o pună la dispoziţia autorităţilor competente, la cererea 
acestora;
- să colecteze şi să stocheze separat diferitele categorii de deşeuri periculoase, în funcţie de 
proprietăţile fizico-chimice, de compatibilităţi şi de natura substanţelor de stingere care pot fi 
utilizate pentru fiecare categorie de deşeuri în caz de incendiu, astfel încât să se poata 
asigura un grad ridicat de protecţie a mediului şi a sănătăţii, incluzând asigurarea trasabilităţii 
de la locul de generare la destinaţia finală;
- abandonarea deşeurilor este interzisă.
Gestionarea tuturor categoriilor de deşeuri se va realiza cu respectarea prevederilor:
- Legea. 211/2011 - privind regimul deşeurilor;
- H.G 856/2002 - privind evidenţa gestiunii deşeurilor şi pentru aprobarea listei cuprinzând 
deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase;
- Legea 132/2010 privind colectarea selectivă a deşeurilor în instituţiile publice;
- Ordinul nr. 1226/2012 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
-Ordinul MSF nr. 219/2002 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor 
rezultate din activităţile medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza de date 
privind deşeurile rezultate din activităţile medicale cu modificările şi completările ulterioare, 
precum şi ale altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei, raportându- 
se la A.P.M. Arad, datele în funcţie de legislaţia specifică sau la solicitarea acesteia (frecvenţa 
de raportare este anuală şi la cererea, în formatul şi la termenul specificat de A.P.M Arad).
- OUG 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea prejudiciului asupra 
mediului, precum şi ale altor acte normative care apar în perioada de valabilitate a autorizaţiei, 
raportându-se la A.P.M. Arad, datele în funcţie de legislaţia specifică sau la solicitarea acesteia, 
respectându-se termenul şi formatul solicitat.
- producătorii de deşeuri sunt obligaţi să asigure evidenţa gestiunii deşeurilor pentru fiecare tip 
de deşeu, în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 
856/2002, cu completările ulterioare, şi să o transmită anual agenţiei judeţene pentru protecţia 
mediului. Evidenţa gestiuni deşeurilor se păstrează cel puţin 3 ani.
- producătorii de deşeuri persoane juridice, pe lângă evidenţa gestiunii deşeurilor, trebuie să 
păstreze buletinele de analiză, care caracterizează deşeurile periculoase generate din propria 
activitate şi să le transmită, la cerere, autorităţilor competente pentru protecţia mediului,
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7. Ambalaje folosite

UM ?
Hârtie si carton ambalaje colective pentru medicamente 0,00
Alte plastice saci din material plastic cu notaţia "hazard biologic", 

puşi în containere închise, notate similar
0,00

Alte plastice saci din material plastic pentru deşeuri nepericuloase, 
ambalaje de materiale sanitare

0,00

Cantităţile sunt variabile în funcţie gradul de ocupare a spitalului.
- cutiile şi sacii sunt predaţi împreună cu deşeurile medicale.
- ambalajele reciclabile vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară 
activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, 
Deşeurile de ambalaje contaminate vor fi eliminate prin predarea la societăţi autorizate.
Se vor respecta prevederile H.G 621/2005 - privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

8. Modul de gospodărire a ambalajelor
- ambalajele reciclabile vor fi predate operatorilor economici autorizaţi care desfăşoară 
activităţi de tratare a deşeurilor sau unui operator public ori privat de colectare a deşeurilor, 
Deşeurile de ambalaje contaminate vor fi eliminate prin predarea la societăţi autorizate.
Se vor respecta prevederile H.G 621/2005 - privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de 
ambalaje, cu modificările şi completările ulterioare.

V. Modul de gospodărire a substanţelor şi amestecurile periculoase

1. Substanţele şi amestecurile periculoase folosite
- produse biocide pentru curăţare şi dezinfecţie aparatură, în cantităţi variabile funcţie de 
necesar.

s* i

Tip Substanţă chimică periculoasă/ 
Categorie de amestec Cantitate UM Categoria - 

Fraza de risc
Fraza de 
pericol

2. Modul de gospodărire

- ambalare: în recipiente de diverse capacităţi, ale furnizorilor
- transport: cu mijloace de transport adecvate, în conformitate cu prevederile 

legisltive în vigoare
- depozitare: magazie
- folosire/comercializare: pentru curăţarea şi dezinfecţia aparaturii medicale, 

conform utilizărilor specificate de producători
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3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanţele şi amestecurile 
periculoase

- ambalajele substanţelor/amestecurilor periculoase nu se decontaminează pe amlasament, 
sunt predate operatorilor economici autorizaţi pentru distrugerea lor în condiţii ecologice prin 
grija titularului prezentei autorizaţii;
- ambalajele reciclabile necontaminate cu substanţe periculoase se predau operatorilor 
economici autorizaţi în vederea colectării/valorificării lor.
Se va ţine o evidenţă strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi 
preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora in conformitate cu 
OUG 195/2005 cap.III art. 28.

4. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi 
pentru intervenţie în caz de accident

- spaţii cu platformă betonată,
- magazie specială pentru deşeuri periculoase,
- se vor respecta prevederile legislaţiei specifice pentru prevenirea şi stingerea incendiilor,
- vor fi respectate toate instrucţiunile de depozitare specificate în Fişele cu date date de 
securitate,
-se vor lua măsuri corespunzătoare de evitare a riscului de incendii, poluare accidentală a 
apei, aerului şi solului.

5. Monitorizarea gospodăririi substanţelor şi preparatelor periculoase
Se vor respecta:
- Legea nr. 263/2005 - privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- O.U.G 121/2006 -  privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu modificările şi 
completările ulterioare,
- H.G 358/2008 -  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G 121/2006 privind 
regimul juridic al precursorilor de droguri, precum şi pentru modificarea HG 1489/2002,
- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), 
cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru substanţele şi amestecurile utilizate se vor deţine Fişe cu date de securitate întocmite 
în conformitate cu prevederile Regulamentul CE nr.453/2010, de modificare a Regulamentului 
CE nr. 1907/2006, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 
chimice (REACH).
întrucât fişele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la 
protecţia sănătăţii umane şi a securităţii la locul de muncă, precum şi la protecţia mediului 
înconjurător, acestea se vor deţine redactate în limba română.
Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase au 
următoarele obligaţii:
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a) să ţină evidenţa strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi 
preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor 
de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform 
legislaţiei specifice in vigoare;
b) să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, 

substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în 
conformitate cu legislaţia specifică;
Se vor respecta:
- Legea nr. 263/2005 - privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- O.U.G 121/2006 -  privind regimul juridic al precursorilor de droguri, cu modificările şi 
completările ulterioare,
- H.G 358/2008 -  pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.U.G 121/2006 privind 
regimul juridic al precursorilor de droguri, precum şi pentru modificarea HG 1489/2002,
- Regulamentul CE nr. 1907/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 18.12.2006 
privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH), 
cu modificările şi completările ulterioare.
Pentru substanţele şi amestecurile utilizate se vor deţine Fişe cu date de securitate întocmite 
în conformitate cu prevederile Regulamentul CE nr.453/2010, de modificare a Regulamentului 
CE nr.1907/2006, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea şi restricţionarea substanţelor 
chimice (REACH).
întrucât fişele cu datele de securitate permit să se adopte măsurile necesare referitoare la 
protecţia sănătăţii umane şi a securităţii la locul de muncă, precum şi la protecţia mediului 
înconjurător, acestea se vor deţine redactate în limba română.
Persoanele fizice şi juridice care gestionează substanţe şi preparate periculoase au 
următoarele obligaţii:
a) să ţină evidenţa strictă - cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare - a substanţelor şi 

preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor şi ambalajelor acestora, care intră în sfera lor 
de activitate, şi să furnizeze informaţiile şi datele cerute de autorităţile competente conform 
legislaţiei specifice in vigoare;
b) să elimine, în condiţii de siguranţă pentru sănătatea populaţiei şi pentru mediu, 

substanţele şi preparatele periculoase care au devenit deşeuri şi sunt reglementate în 
conformitate cu legislaţia specifică;
c) să identifice şi să prevină riscurile pe care substanţele şi preparatele periculoase le pot 

reprezenta pentru sănătatea populaţiei şi să anunţe iminenţa unor descărcări neprevăzute 
sau accidente autorităţilor pentru protecţia mediului şi de apărare civilă.

VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare 
ale activităţilor

1. întocmirea documentaţiilor şi obţinerea avizelor pentru construcţia/montarea staţiei de 
epurare şi lucrări conexe
Termen 30.12.2017 
Cost estimativ 3000 Euro
Răspunde -  Conducerea Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş şi Consiliul Judeţean Arad 
Surse de finanţare - proprii

2. Construcţia/montarea staţiei de epurare şi a lucrărilor conexe conform avizelor obţinute
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Termen de finalizare -  03.11.2019 
Cost estimativ -  30500 Euro
Răspunde - Conducerea Spitalului de Psihiatrie Căpâlnaş şi Consiliul Judeţean Arad 
Surse de finanţare - proprii

VII. Datele ce vor fi raportate autorităţii pentru protecţia mediului şi periodicitatea

Nr. Denumire raport Frecvenţă de 
raportare*

Perioada depunerii Acces aplicaţii SIM

1 Statistica deşeurilor: Chestionar 4: 
PRODDES -  completat de 
producătorii de deşeuri.

anual 1 februarie -15 iunie Chestionar 4: PRODDES -  
completat de producătorii de 

deşeuri.
2 Raport privind conformarea 

activitatii cu prevederile autorizaţiei 
de mediu - Registrul nonlED

anual Perioada 1 aprilie - 30 
mai pentru anul de 

raportare n-1

Registrul Integrat: NONIED

v °

întocmit, Gabriela VESA
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