Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor

Agenția Națională pentru Protecția Mediului
AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI CLUJ
AUTORIZAȚIE DE MEDIU
Nr. .... din .......2020
....

Titularul activității: SC Clinica Vasculară Venart SRL
Adresa: Cluj-Napoca, str. Mamaia, nr. 12, et. 4, ap. 30, judetul Cluj
Punct de lucru: SC Clinica Vasculară Venart SRL
Locația activității: Cluj-Napoca, str. Rene Descartes, nr. 27, judetul Cluj
Activitatea/Activitățile se încadrează în următoarele coduri:
....

Cod
CAEN
Rev.2
8610

Denumire activitate
CAEN Rev. 2
Activitati de asistenta
spitaliceasca

Poziţie
Cod
Anexa 1 din
CAEN
OM
Rev.1
1798/2007
275
8511

Denumire activitate
CAEN Rev.1

NFR

SNAP

Activitati de asistenta
spitaliceasca si
sanatoriala

Nu este cazul.
Activitate PRTR

Denumire activitate PRTR

....

Emisă de: APM Cluj
Activitatea/ activitățile pot fi desfășurate pe teritoriul județului Cluj
Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul autorizaţiei
obţine viza anuală.
Date de identificare a titularului activităţii:
Titular: SC Clinica Vasculară Venart SRL
Mobil: 0741092050
E-mail: adriana.alexandrescu@clinica-vasculara.ro
Temeiul legal
Ca urmare a cererii adresate de SC Clinica Vasculară Venart SRL, cu punctul de lucru din
Cluj-Napoca, str. Rene Descartes, nr. 27, judetul Cluj, înregistrată la APM Cluj,ARPM ClujNapoca cu nr. 21832/18.09.2019, completări nr. 274/08.01.2020, înregistrare în sistemul
electronic SIM cu nr. 509/17.09.2019, în urma analizării documentelor transmise şi a
AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanţilor, nr. 99 bl. 9 b, Cluj- Napoca, jud. Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Tel. 0264.410.722; Fax 0264.410.716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679

verificării, în baza HG nr. 19/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului,
Apelor și Pădurilor, a HG nr. 1000/2012 privind reorganizarea și funcționarea Agenției
Naționale pentru Protecția Mediului și a instituțiilor publice aflate în subordinea acesteia, a
OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi a OM nr. 1798/2007 pentru
aprobarea Procedurii de emitere a autorizației de mediu, cu modificările și completările
ulterioare,

se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU
Pentru SC Clinica Vasculară Venart SRL, cu punctul de lucru din Cluj-Napoca, str. Rene
Descartes, nr. 27, judetul Cluj,
Documentația conține:
 Fişă de prezentare şi declaraţie întocmită de SC Eco Maxima SRL - Margareata Stan
 Contract de locaţiune nr. 1/01.08.2006încheiat cu Badea Image SRL, Badea Ion Radu
 Contract pentru prestări servicii de salubritate nr. 1686/28.06.2019 încheiat cu SC Rosal
SA
 Contract de prestări servicii de colectare, transport şi eliminare finală a deşeurilor
periculoase şi/sau nepericuloase nr. 22966/07.02.2013 încheiat cu Stericycle Romania
SRL
 Fişe tehnice de securitate
 Planşe desenate
 Anunţ ziar mediatizare solicitare emitere autorizaţie de mediu
 Tarif emitere autorizaţie de mediu.
și următoarele acte de reglementare emise de alte autorități:
 Cerificat de înregistrare J12/1354/18.05.2012; CUI 30214391 emis de Oficiul Registrului
Comerţului de pe lângă Tribunalul Cluj;
 Certificat Constatator nr. 431807/22.07.2019 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe
lângă Tribunalul Cluj
 Autorizaţie sanitară de funcţionare nr. 53489/17.11.2017 emisă de Ministerul Sănătăţii
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
 Autorizaţie pentru activitate cu substanţe şi preparate stupefiante şi psihotrope în scopuri
medicale nr. 64 M s.p. / 2013 emisă de Ministerul Sănătăţii Direcţia Farmaceutică şi
Dispozitive Medicale
 Autorizaţie de securitate la incendiu nr. 447/14/SU/CJ din 15.04.2014 emisă de
Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu” al judeţului Cluj.
Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții impuse:
- se vor respecta prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind protecţia mediului, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările şi completările ulterioare şi
Ord. M.M.D.D. nr. 1798/2007, cu modificările şi completările ulterioare, titularul de activitate
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fiind direct răspunzător în caz de prejudiciere a ambientului, a stării de sănătate şi confort a
populaţiei datorate activităţii obiectivului;
I. luarea tuturor măsurilor:
- de prevenire eficientă a poluării şi evitarea oricărui risc de poluare;
- care să asigure că nici o poluare importantă nu va fi cauzată;
- de evitare a producerii de deşeuri şi, în cazul în care aceasta nu poate fi evitată, valorificarea
lor, iar în caz de imposibilitate tehnică şi economică, luarea măsurilor pentru neutralizarea şi
eliminarea acestora, evitându-se sau reducându-se impactul asupra mediului;
- de utilizare eficientă a energiei;
- necesare pentru prevenirea accidentelor şi limitarea consecinţelor acestora;
- de asigurare a unui stoc minim de materiale şi mijloace pentru intervenţie în caz de
accidente;
- pentru evitarea oricărui risc de poluare şi pentru aducerea amplasamentului şi a zonelor
afectate într-o stare care să permită reutilizarea acestora, în cazul încetării definitive a
activităţii;
- de menţinere în stare de funcţionare a mijloacelor existente de prevenire şi stingere a
incendiilor ;
- de respectare a ordinii, curăţeniei şi liniştii publice în perimetrul obiectivului;
- întreţinerea spaţiilor verzi şi a plantaţiilor decorative din perimetrul obiectivului;
II. pentru desfăşurarea activităţii autorizate:
- întreţinerea în stare perfectă a platformei betonate din incinta obiectivului;
- aprovizionarea cu materii prime şi materiale auxiliare se va face astfel încât să nu se creeze
stocuri care prin depreciere să ducă la formarea de deşeuri; toate materiile prime şi
materialele auxiliare vor fi recepţionate, manipulate şi depozitate conform normelor specifice
fiecărui material, fişelor tehnice de securitate, unde este cazul, în condiţii de siguranţă pentru
personal şi mediu;
- colectarea selectivă şi controlată a deşeurilor pe categorii, valorificarea celor reciclabile şi
eliminarea celor nerecuperabile doar prin firme specializate şi autorizate, pe bază de
contracte încheiate cu aceştia, conform Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu
modificările şi completările ulterioare;
- depozitarea temporară a deşeurilor pe amplasament este permisă doar pentru maxim 1 an
(pentru deşeurile care urmează a fi eliminate) şi de maxim 3 ani (pentru deşeurile care
urmează a fi tratate sau valorificate);
- interzicerea depozitării definitive sau a incinerării oricărui tip de deşeu în incinta obiectivului;
- titularul activităţii are obligaţia solicitării de la furnizor şi deţinerea pe amplasament a fişelor
tehnice de securitate pentru substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate, editate în
limba română conform Regulamentului 1907/2006 privind înregistrarea, evaluarea,
autorizarea şi restricţionarea substanţelor chimice (REACH);
- menţinerea şi întreţinerea spaţiilor verzi existente, în conformitate cu OUG nr. 195/2005,
modificată, completată şi aprobată prin Legea nr. 265/2006, modificată şi completată prin
Ordonanţa de Urgenţă nr. 114/2007 şi prin OUG nr. 164/2008;
- respectarea cerinţelor minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor pentru
securitatea şi sănătatea lor, conform HG nr. 1218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de
securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor
legate de prezenţa agenţilor chimici;
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- luarea măsurilor necesare pentru protecţia mediului înconjurător, a sănătăţii populaţiei şi
pentru asigurarea securităţii la locul de muncă prin aplicarea prevederilor fişelor tehnice de
securitate a substanţelor sau preparate periculoase utilizate pe amplasament;
- utilizarea doar a detergenţilor omologaţi pentru punerea pe piaţa naţională, conform HG nr.
658/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea aplicării Regulamentului (CE) nr.
648/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind detergenţii
Amendat de Regulamentul 907/2006;
- încadrarea nivelului de zgomot în limitele prevăzute de STAS 10009/1988;
- menţinerea în stare de curăţenie a spaţiului din incintă, fără depozitări necontrolate de
deşeuri;
- respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa nr. 21/2002, modificată şi completată cu
Legea nr. 515/2002, privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale;
- reînnoirea tuturor autorizaţiilor şi avizelor care îşi pierd valabilitatea, emise de alte autorităţi,
luate în considerare la emiterea prezentei autorizaţii.
Titularul de activitate este obligat să respecte în integralitate prevederile următoarelor
acte normative:
- OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului aprobată prin Legea nr. 265/2006 completată şi
modificată prin OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008 modificată prin OUG nr. 71/2011,
Legea nr. 187/2012, OUG nr. 58/2012, Legea nr. 226/2013 şi Legea nr. 117/2013;
- Legea 219/2019 privind modificarea şi completarea art. 16 din OUG 195/2005privind
protecţia mediulu;
- Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor cu completările şi modificările ulterioare;
- HG nr. 856/2002 856/2002 privind introducerea evidenţei gestiunii deşeurilor şi pentru
aprobarea listei cuprinzând deşeurile, inclusiv deşeurile periculoase, cu modificările şi
completările ulterioare;
- Legea 249/2015 privind gestionarea ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, cu modificările
şi completările ulterioare;
- Ord. nr. 794/2012 privind procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje şi deşeuri
din ambalaje;
- HG nr. 1061/2008 privind transportul deşeurilor periculoase şi nepericuloase pe teritoriul
României;
- Regulamentului 1272/2008/CE privind clasificarea, etichetarea, ambalarea substanţelor şi a
amestecurilor;
- Regulamentul (CE) nr. 689/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 iunie
2008 privind exportul şi importul de produse chimice periculoase;
- Legea nr. 360/2003(r1) privind regimul substanţelor şi preparatelor chimice periculoase;
- Ordinul nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor
rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza natională
de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale;
- HG nr. 1915/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi
psihotrope;
- OUG nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi repararea
prejudiciului adus mediului, modificată şi completată prin OUG nr. 15/2009 modificată şi
aprobată prin Legea 249/2013;
- OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată şi completată prin OUG 39/2016;
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- Ordinul nr. 591/2017 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Declaraţie
privind obligaţiile la Fondul pentru Mediu” şi a instrucţiunilor de completare şi depunere a
acestuia;
- Ordinul nr. 578/2006 al MMGA pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contribuţiilor şi
taxelor datorate la Fondul pentru mediu, modificat şi completat cu Ord. nr. 1607/2008 şi
Ordinul nr. 1648/2009, Ord. nr. 1032/2011, Ord. nr.192/2014, Ord. 2413/2016;
- HG nr. 210/2007, Ord nr. 27/2007, OUG nr. 12/2007 aprobată prin Legea nr. 161/2007,
pentru modificarea şi completarea unor acte normative care transpun aquis-ul comunitar în
domeniul protecţiei mediului.
În situația modificării actelor normative menționate în prezenta autorizație, titularul are
obligația să se supună prevederilor noilor acte normative intrate în vigoare, ce
modifică, completează sau abrogă actele normative vechi.
Titularul are următoarele obligaţii:
- să respecte prevederile legale din domeniul protecţiei mediului;
- să asiste şi să pună la dispoziţia reprezentanţilor A.P.M. Cluj toate datele necesare pentru
desfăşurarea controlului conformării activităţii cu prevederile prezentei autorizaţii, pentru
prelevarea de probe şi/sau culegerea oricăror informaţii privind respectarea prevederilor
autorizaţiei;
- să notifice A.P.M. Cluj dacă intervin elemente noi, necunoscute la data emiterii autorizaţiei
de mediu, precum şi asupra oricăror modificări ale condiţiilor care au stat la baza emiterii
autorizatiei de mediu, înainte de realizarea modificării;
- să notifice A.P.M. Cluj în cazul sistării activităţii, în vederea stabilirii obligaţiilor de mediu,
conform art. 10 din OUG nr. 195/2005 privind protecţia mediului, adoptată prin Legea nr.
265/2006, modificată cu OUG nr. 114/2007 şi OUG nr. 164/2008;
- să solicite și să obțină viza anuală a autorizației de mediu conform Legii 219/2019;
- să solicite la APM Cluj obținerea vizei anuale a autorizației de mediu, în fiecare an, înainte
de ziua şi luna în care a fost emisă autorizația de mediu.
Prezenta autorizație este valabilă pe toată perioada în care beneficiarul autorizației
obține viza anuală.
Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancţionează conform
prevederilor legale în vigoare.
Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția autorității
competente pentru protecția mediului și a publicului revine în întregime titularului
activității.
....

I. Activitatea autorizată
SC Clinica Vasculară Venart SRL, punct de lucru Cluj-Napoca, str. Rene Descartes, nr.
27, judeţul Cluj
Cod CAEN
Rev.2
8610

Activitate
Activitati de asistenta spitaliceasca

Capacitate maximă
proiectată
0,00

UM

....
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1. Dotări (instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate în activitate)
Aplasamentul are suprafaţa de 250 mp.
Dotări:
 Parter:
- cabinet consultaţii
- recepţie+sală de aşteptare
- vestiar+oficiu personal
- grup sanitar personal
- grup sanitar pacienţi
- grup sanitar pacienţi
- hol acces
-

-

 Etaj 1
bloc operator
cameră pregătire pacienţi
grup sanitar pacienţi
camera odihna personal (garda)
zona asteptare, supraveghere
grup sanitar personal
filtru personal + spalator
unitate transfuzii
sala de operatii
salon revenire (SPA ATI) 2 paturi
 Etaj 2:
sterilizare:
 sterilizare – pregatire
 sterilizare
 boxa sterile
boxa lenjerie curata
hol pacienti
cabinet consultatii
boxa curatenie
salon 2 paturi
grup sanitar pacienti
sala tratamente
zona supraveghere pacienti (camera garda)
boxa deseuri menajere (curte)
boxa deseuri periculoase (curte)
boxa butelii oxigen (curte)
statie oxigen (curte).

Utilaje:
Centrul medical dispune de :
- statie proprie de oxigen cu retea de prize automate
- aer comprimat medicinal cu retea de prize automate
- retea IT, internet
- instalatii de ventilatie artificiala si climatizare.
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Echipamente:
 autoclavă
 sigilator pungi
 consolă fluide (O2, aer, gaze, curent) – 2 buc
 consolă fluide (O2, aer, gaze, curent) – 1 buc
 tavi sterilizare – 4 buc
 pat – 2 buc
 ecograf HD60 – 1 buc
 lampa examinare LED mobilă
 lampa UV mobilă
 masa tratament
 masa instrumentar – 3 buc
 instrumentar divers
 lavoar apă sterilă cu filtre
 masă operaţie
 lampi uv tavan – 4 buc
 ecograf
 lampa scialitică de tavan 130 000 lux
 consolă fluide (O2, aer, gaze, curent) – 1 buc
 pompă tumescentă
 generator SVS (generator de aburi)
 aparat anestezie
 sistem Veinlite LED (vizualizare vene)
 scăriţă flebologie
 defibrilator
 electrocauter
 frigider – 2 buc
 pupinel
 aparat monitor funcţii vitale – 2 buc
 pat – 2 buc
 suport perfuzie – 2 buc
 consolă fluide (O2, aer, gaze, curent) – 2 buc
 targă
 ecograf Acuson
 UPS (pentru cazuri de intrerupere a curentului electric).
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2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite – mod de depozitare,
cantități

Tip

Denumire Încadrare Cantitate

Natura
Destinație/
Mod de
chimică /
Utilizare depozitare
compoziție

UM

Alte materii adrenalină Materie
auxiliară

3

Bucati/luna

Alte materii adrenostazi Materie
n
auxiliară

13

Bucati/luna

Alte materii acupan

Materie
auxiliară

2

Bucati/luna

Alte materii algifen 50
ml

Materie
auxiliară

1

Bucati/luna

Alte materii algocalmin Materie
1g / 2ml sol auxiliară
inj
Alte materii amiodarona Materie
LPH 200 auxiliară

3

Bucati/luna

0

Bucati/luna

Alte materii amoxiplus Materie
1,2
auxiliară

17

Bucati/luna

Alte materii atropina

Materie
auxiliară

5

Bucati/luna

Alte materii arnetin 50 Materie
mg
auxiliară

1

Bucati/luna

Alte materii axetine 1,5 Materie
auxiliară
g

0,1

Bucati/luna

Alte materii betaloc sol Materie
inj
auxiliară

1

Bucati/luna

Alte materii

Materie
auxiliară

7

Bucati/luna

Alte materii ciprinol 100 Materie
auxiliară
mg

2

Bucati/luna

Alte materii

Materie
clexane 0,4 auxiliară

12

Bucati/luna

Alte materii clexane 0,6 Materie
auxiliară

1

Bucati/luna

Alte materii Dexameta Materie
zona 4 mg auxiliară

50,00

Bucati/luna

cefort 1g

substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile
medicale
substanţe
dulap
anestezice consumabile

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI CLUJ
Calea Dorobanţilor, nr. 99 bl. 9 b, Cluj- Napoca, jud. Cluj, Cod 400609
E-mail: office@apmcj.anpm.ro; Tel. 0264.410.722; Fax 0264.410.716

Operator de date cu caracter personal, conform Regulamentului (UE) 2016/679
8

Periculozitate

....

medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale

Alte materii comprese Materie
auxiliară

325

Bucati/luna

materiale

Alte materii plasturi

Materie
auxiliară

223

Bucati/luna

materiale

Alte materii spirt
medicinal

Materie
auxiliară

9

Bucati/luna

materiale

Alte materii betadina
100 ml

Materie
auxiliară

6

Bucati/luna

materiale

Alte materii apă
oxigenată

Materie
auxiliară

3

Bucati/luna

materiale

Alte materii sol
perfuzabilă
NaCl 9% 500 ml
Alte materii sol
perfuzabilă
Ringer 500 ml
Alte materii sol
perfuzabilă
glucoză 500 ml
Alte materii vată
hidrofilă

Materie
auxiliară

45

Bucati/luna

materiale

Materie
auxiliară

14

Bucati/luna

materiale

dulap
consumabile
medicale

Materie
auxiliară

24

Bucati/luna

materiale

dulap
consumabile
medicale

Materie
auxiliară

7

Pachete/luna

materiale

Alte materii mănuşi
Materie
chirurgicale auxiliară

72

Bucati/luna

materiale

Alte materii mănuşi
Materie
chirurgicale auxiliară

13

Cutii/luna

materiale

Alte materii set lenjerie
unică
folosinţă
Alte materii halate
unică
folosinţă
Alte materii botoşei

Materie
auxiliară

35

Bucati/luna

materiale

Materie
auxiliară

43

Bucati/luna

materiale

Materie
auxiliară

800

Bucati/luna

materiale

Alte materii măşti
Materie
chirurgicale auxiliară

62

Bucati/luna

materiale

Alte materii bonete
Materie
chirurgicale auxiliară

62

Bucati/luna

materiale

Alte materii Anios gel

3

Bucati/luna

4

Bucati/luna

dezinfectant
chirurgical
dezinfectant
suprafeţe

dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
periculos
dezinfectanţi
dulap
periculos
dezinfectanţi

Materie
auxiliară
Alte materii Hexaquart Materie
1000 ml
auxiliară
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Alte materii Meliseptol Materie
1000 ml
auxiliară

3

Bucati/luna

Alte materii Stabimed Materie
1000 ml
auxiliară
Alte materii Cleaner
Materie
1000 ml
auxiliară
Alte materii Helix plicuri Materie
auxiliară
Alte materii Stabimed Materie
ultra 4 kg auxiliară
Alte materii Gigasept Materie
FF New 2 l auxiliară
Alte materii Gogasept Materie
AF Forte 2 l auxiliară
Alte materii bureti
Materie
chirurgicali auxiliară

1

Bucati/luna

1

Bucati/luna

0

Bucati/luna

1

Bucati/luna

1

Bucati/luna

1

Bucati/luna

41

Bucati/luna

omnistrip Materie
auxiliară

24

Bucati/luna

Alte materii catetere
Materie
unica
auxiliară
folosinta
Materie
Alte materii husa
ecograf
auxiliară
sterila
Materie
Alte materii gel
lubrifiant
auxiliară
ecograf 5 l
Alte materii pipe guedel Materie
UF
auxiliară

32

Bucati/luna

35

Bucati/luna

1

Bucati/luna

7

Bucati/luna

Materie
Alte materii speculi
vaginali UF auxiliară

10

Bucati/luna

Alte materii filtre
bacteriene
anestezie
UF
Alte materii rola hartie/
plastic
sterilizare
Alte materii Fentanyl

Materie
auxiliară

41

Bucati/luna

Materie
auxiliară

3

Bucati/luna

materiale

Materie
auxiliară

18

Bucati/luna

stupefiante

Alte materii Mialgin

Materie
auxiliară

3

Bucati/luna

stupefiante

Alte materii Fenobarbit Materie
al
auxiliară

1

Bucati/luna

barbiturice

Alte materii Midazolam Materie
auxiliară

10

Bucati/luna

barbiturice

materiale

dezinfectant
dulap
suprafeţe dezinfectanţi
acţiune
rapidă
dezinfectant
dulap
instrumentar dezinfectanţi
detergent
dulap
instrumentar dezinfectanţi
sterilizant
dulap
dezinfectanţi
dezinfectant
dulap
/ sterilizare dezinfectanţi
dezinfectant
dulap
dezinfectanţi
dezinfectant
dulap
dezinfectanţi
materiale
dulap
consumabile
medicale
materiale
dulap
consumabile
medicale
materiale
dulap
consumabile
medicale
materiale
dulap
consumabile
medicale
materiale
dulap
consumabile
medicale
materiale
dulap
consumabile
medicale
materiale
dulap
consumabile
medicale
materiale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
dulap
consumabile
medicale
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periculos

periculos
periculos
periculos
periculos
periculos
periculos

Alte materii Oxigen
Materie
comprimat auxiliară

2

Bucati/luna

materiale

Alte materii Protoxid de Materie
azot
auxiliară

1

Bucati/luna

materiale

statie si
periculos
boxa butelii
oxigen
boxa special periculos
amenjata

....

3. Utilități - apă, canalizare, energie
....

Tip utilitate
Apa

Descriere
retea

Cantitate
40,00

Canalizare

retea canalizare

40,00

Energie

retea

850,00

Altele

2 centrale termice pe gaz metan,
nu deţine centrale termice proprii

1950,00

UM
Metri
cubi/luna
Metri
cubi/luna
KiloWatt
/luna
Metri
cubi/luna

4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activității
În cadrul clinicii se desfășoară următoarele activități:
I. Consultatii
 Chirurgie Vasculara, Chirurgie, Reumatologie
II. Examinari ultrasonografice
III. Tratament
 Reumatologie
 Chirurgie Vasculara
 Chirurgie generala
IV. Interventii
 Chiurgie vasculara, Chirurgie generală.
Clinica deţine contracte de colaborare pentru frunizarea serviiciilor de:
 spălătorie
 servicii medicale de urgenţă
 deşeuri periculoase.
4.1. Poziționarea amplasamentului pe care se desfășoară activitatea, în interiorul
ariilor naturale protejate
Nu este cazul.
Tip arie

Arie protejată

Cod

....

5. Produsele și subprodusele obținute
Nu este cazul.
Tip produs/subprodus

Denumire produs/subprodus

Cantitate

UM

Destinație

....
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6. Datele referitoare la centrala termică proprie - dotare, combustibili utilizați
Nu deține centrale termice proprii.

Combustibil

UM

Puterea
nominală a
centralei (MW)

Tip combustibil

Cantitate

....

Tipul centralei

....

7. Alte date specifice activității: (coduri CAEN Rev.2 care se desfășoară pe
amplasament, dar nu intră pe procedura de autorizare)
....

Cod CAEN
Rev.2
8621
8622
8690

Denumire activitate CAEN Rev.2
Activitati de asistenta medicala generala
Activitati de asistenta medicala specializata
Alte activitati referitoare la sănătatea umană

....

8. Programul de funcționare
10 ore/zi, 5 zile/săptămână
Spitalizare continuă când sunt pacienţi.

II. Instalațiile, măsurile și condițiile de protecție a mediului
1. Stațiile și instalațiile pentru reținerea, evacuarea și dispersia poluanților în mediu,
din dotare (pe factori de mediu)
Aer
Nu este cazul.
....

....

Alte surse de poluare
Nu este cazul.
Sursă

Tip sursă

....

Apă
Pretratare ape pe amplasament
Nu este cazul.
....

Denumire

Detalii

....
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Stereo70

Y

Stereo70

depoluare

X

Echipament

(%)

Poluant

Eficiență

vârf (m)

Diametru

bază (m)

Rev.2

Diametru

CAEN

(m)

Cod Denumire coş

Înălțime

....

Tratare ape pe amplasament
Nu este cazul.
Denumire

Detalii

....

Sol
Nu este cazul.
Alți factori de mediu (după caz)
Nu este cazul.
2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:
Nu este cazul.
3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații,
admise la evacuarea în mediu, depășiri permise și în ce condiții
Valori limită pentru aer în condiții de funcționare normale - Nu este cazul.
....

Cod CAEN Rev.2

Denumire coș

Poluant

VLE

UM

Condiții de
referință

Alte condiții de funcționare decit cele normale:
Nu este cazul.
Concentraţii maxime admise pentru apa tehnologică evacuată
- conform NTPA 002/2002 privind condiţiile de evacuare a apelor uzate în reţelele de
canalizare ale localităţilor şi direct în staţiile de epurare, aprobat prin HG nr. 188/2002 pentru
aprobarea unor norme privind condiţiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate,
modificată şi completată prin HG nr. 352/2005 şi HG nr. 210/2007.
Loc de prelevare

Natura apei

Indicator de

CMA

UM

calitate

Concentraţii maxime admise pentru apa subterană
Nu este cazul.
Loc de prelevare

Indicator de calitate

CMA

UM

Loc de prelevare

Adâncime
(cm)

Valori admise pentru sol
Nu este cazul.
Prag de alertă (mg/kg
substanță uscată)
Indicator analizat
Sensibil

Mai puțin
sensibil

Prag de intervenție (mg/kg
substanță uscată)

Sensibil

Mai puțin
sensibil
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Zgomot
Conform SR 10009/2017 şi Ord. nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi
sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei.

III. Monitorizarea mediului
1. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, emisii de poluanți,
frecvența, modul de valorificare a rezultatelor
Monitorizarea aerului
Nu este cazul.
Cod CAEN

Denumire coș

Poluant

Frecvență

Tip de

Rev.2

Metodă de analiză

monitorizare

....

Monitorizarea apei
Nu este cazul.
Loc de prelevare

Natura apei

Indicator de

Tip de

calitate

monitorizare

Frecvență

Metodă de
analiză

Monitorizarea apei subterane
Nu este cazul.
Loc de prelevare

Indicator de calitate Tip de monitorizare

Frecvență

Metodă de analiză

Monitorizarea solului
Nu este cazul.
Loc de prelevare Adâncime (cm) Indicator analizat

Tip de

Frecvență

monitorizare

Metodă de
analiză

2. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea se
regăsesc la capitolul VII, în tabelul care centralizează toate obligațiile de raportare ale
titularului.
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IV. Modul de gospodărire a deșeurilor și a ambalajelor
1. Deșeuri produse
....

Cod
deșeu

Denumire deșeu

20 03 01

deseuri municipale
amestecate

15 01 01

ambalaje ele hârtie si
carton

activitate

300,00

15 01 02

ambalaje de materiale
plastice

activitate

200,00

activitate

5,00

activitate

60,00

activitate

4,00

activitate

activitate

15 01
10*

ambalaje care contin
reziduuri sau sunt
contaminate cu substante
periculoase
18 01 01
obiecte ascutite (cu
exceptia 18 01 03)
18 01 02
fragmente si organe
umane, inclusiv recipienti
de sânge si sânge
conservat (cu exceptia 18
01 03)
18 01 deseuri a caror colectare
03*
si eliminare fac obiectul
unor masuri speciale
privind prevenirea
infectiilor
18 01 04 deseuri a caror colectare
si eliminare nu fac
obiectul unor masuri
speciale privind
prevenirea infectiilor (de

UM

amplasament 120,00

Operațiune
valorificare
/ eliminare

Cod operațiune

Sursă
generatoare

Cantitate

....

Denumire
operațiune

Kilogram/a Valorificare R 12
n

Schimb de
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R1 la R11
Kilogram/a Valorificare R 12
Schimb de
n
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R1 la R11
Kilogram/a Valorificare R 12
Schimb de
n
deseuri in
vederea
efectuarii
oricareia dintre
operatiile
numerotate de
la R1 la R11
Kilogram/a Eliminare D 10 Incinerarea pe
n
sol

Kilogram/a
n
Kilogram/a
n

Eliminare

690,00

Kilogram/a
n

Eliminare

D 10 Incinerarea pe
sol

10,00

Kilogram/a
n

Eliminare

D 10 Incinerarea pe
sol

Eliminare

D 10 Incinerarea pe
sol
D 10 Incinerarea pe
sol
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ex.: îmbracaminte,
aparate gipsate, lenjerie,
îmbracaminte disponibila,
scutece)
....

Denumire deșeu

Operațiune
valorificare /
eliminare

UM

Cod operațiune

Cod deșeu

Cantitate

2. Deșeuri colectate
Nu este cazul.

Denumire operațiune

Denumire deșeu

Operațiune
valorificare /
eliminare

UM

Cod operațiune

Cod
deșeu

Cantitate

Deşeuri comercializate Nu este cazul.

Denumire operațiune

Deşeuri de echipamente electrice şi electronice colectate
Nu este cazul.
Deşeuri de baterii şi acumulatori colectate
Nu este cazul.
....

3. Deșeuri stocate temporar
Nu este cazul.
Cod deșeu

Denumire deșeu

Cantitate

UM

Mod de stocare

Cod

Denumire

operațiune

operațiune

....

Cod deșeu Denumire deșeu

Cantitate

4. Deșeuri tratate (valorificate/eliminate)
Nu este cazul.
Operațiune
UM

valorificare /
eliminare
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Deşeuri de echipamente electrice şi electronice tratate Nu este cazul.
Deşeuri de baterii şi acumulatori tratate Nu este cazul.
....

Denumire deșeu

UM

Operațiune
valorificare /
eliminare

Cod operațiune

Cod
deșeu

Cantitate

5. Modul de transport al deșeurilor și măsurile pentru protecția mediului
Deşeuri transportate Nu este cazul.

Denumire
operațiune

....

6. Monitorizarea gestiunii deșeurilor
- se va ţine o evidenţă a deşeurilor (tipuri, cantităţi, sortarea şi valorificarea prin unităţi
specializate a celor reciclabile) conform legislaţiei în vigoare.
7. Ambalaje folosite
Nu este cazul.
Tip ambalaj

Descriere

Cantitate

UM

....

8. Modul de gospodărire a ambalajelor
Deşeurile de ambalaje se elimină / valorifică prin operatori autorizaţi.
V. Modul de gospodărire a substanțelor și amestecurile periculoase
1. Substanțele și amestecurile periculoase folosite
....

....

Amestecuri
Amestecuri

Substanță chimică
periculoasă/ Categorie de
amestec
Altele
Altele

Amestecuri

Altele

3

Amestecuri

Altele

1

Amestecuri

Altele

1

Amestecuri

Altele

1

Amestecuri

Altele

1

Amestecuri

Altele

2

Amestecuri

Altele

1

Tip

Cantitate
3
4

UM

Categoria Fraza de risc

Bucati/luna
Anios gel
Bucati/luna Hexaquart 1000
ml
Bucati/luna Meliseptol 1000
ml
Bucati/luna Stabimed 1000
ml
Bucati/luna Cleaner 1000
ml
Bucati/luna Gigasept FF
New 2 l
Bucati/luna Gogasept AF
Forte 2 l
Bucati/luna
Oxigen
comprimat
Bucati/luna Protoxid de
azot

Fraza de
pericol
H225, H319
H302, H314,
H400
H226, H318,
H336
H226, H302,
H314, H372,
H410
H318
H302, H314,
H373, H400
H302, H314,
H373, H400
H270, H280
H270, H280

....
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2. Modul de gospodărire
Toate substanţele şi preparatele chimice periculoase utilizate se gestionează în
conformitate cu prevederile Legii nr. 360(r1)/2003 privind regimul substanţelor şi
preparatelor chimice periculoase.
- ambalare:ambalajele originale, etichetate corespunzător cu semne
caracteristice care avertizează că preparatele sunt toxice, inflamabile, nocive,
periculoase; substanţele periculoase trebuie să fie ambalate astfel încât să
împiedice orice pierdere de conţinut prin manipulare, transport şi depozitare;
- transport: cu mijloace de transport rutiere, autorizate pentru mărfuri periculoase
ale furnizorilor;
- depozitare: substanţele şi preparatele periculoase sunt păstrate în ambalajele
originale, în încăperi separate, închise ermetic, în spaţii bine ventilate, separate
pe clase de substanţe, departe de surse de căldură sau care produc scântei,
departe de umezeală, lumină şi materiale incompatibile;
- folosire/comercializare: se vor lua toate măsurile necesare pentru protecţia
mediului înconjurător, a sănătăţii şi pentru asigurarea securităţii la locul de
muncă prin solicitarea către producătorul/importatorul/ distribuitorul de substanţe
sau preparate periculoase a fişei tehnice de securitate.
....

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite la substanțele și amestecurile
periculoase
- se vor respecta prevederile fişelor tehnice de securitate privind gestionarea ambalajelor.
4. Instalațiile, amenajările, dotările și măsurile pentru protecția factorilor de mediu și
pentru intervenție în caz de accident
Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita superioară a cantităților
relevante de substanțe periculoase (cu Raport de securitate)
Instalația nu intră sub incidența Directivei SEVESO la limita inferioară a cantităților
relevante de substanțe periculoase (cu Politică de Prevenire a Accidentelor Majore)
Tip

Denumirea substanței Fraze de risc/fraze Cantitate
periculoase/Clasa de

de pericol

maximă
prezentă cf.

pericol

Art.2, HG
804/2007,

Cantitatea relevantă (tone)
Coloana 2 din Coloana 3 din
Partea 1 a

Partea 1 a

Anexei nr. 1 la Anexei nr. 1 la
HG 804/2007

HG 804/2007

tone

Instalații de stocare a substanțelor periculoase Nu este cazul.
Pericole și consecințe ale accidentelor majore identificate Nu este cazul.
Instalații relevante din punct de vedere

Cauze

Efecte

al securității
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Sisteme de siguranță existente Nu este cazul.
Instalația

Echipamente de funcționare în siguranță

....

5. Monitorizarea gospodăririi substanțelor și preparatelor periculoase
- se va ţine o evidenţă strictă (cantităţi, caracteristici, mijloace de asigurare) a substanţelor şi
preparatelor periculoase, inclusiv a recipienţilor şi ambalajelor conform OUG nr. 195/2005
privind protecţia mediului, cu modificările şi completările ulterioare.
VI. Programul de conformare - măsuri pentru reducerea efectelor prezente și viitoare
ale activităților
Nu este cazul.
VII. Datele ce vor fi raportate autorității pentru protecția mediului și periodicitatea
- raportare anuală la APM Cluj a evidenţei gestiunii deşeurilor conform art. 49 din Legea nr.
211/2011 privind regimul deşeurilor cu modificările şi completările ulterioare, până la 31 martie
a anului în curs pentru anul precedent, atât pe suport de hârtie cât şi electronic;
- raportare lunară până în data de 5 a fiecărei luni, pentru luna anterioară, a cantităţii de
deşeuri spitaliceşti periculoase generate şi modul de eliminare a acestora;
Nr.
Crt.
1

Frecvență de Perioada depunerii
Acces aplicații SIM
raportare
raportului
Statistica deseurilor: Chestionar 4:
anual
1 februarie - 15 iunie Chestionar 4: PRODDES –
PRODDES – completat de
completat de producatorii de
producatorii de deseuri.
deseuri.
Denumire raport

....

Prezenta autorizație de mediu conține 19 pagini și a fost eliberată în 3 exemplare.
....

p. DIRECTOR EXECUTIV,
dr. ing. Liana MUREŞAN
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ing. Anca CÎMPEAN
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