URBAN SA este castigatorul
licitatiei de la Spitalul Judetean
Valcea

” Conform normelor europene/La 1 septembrie a.c, incineratorul de la SJ va ﬁ închis ” vineri, 25
august a.c., a avut loc la SJ Vâlcea licitația pentru stabilirea unei ﬁrme de salubritate care să
transporte deșeurile medicale în locuri special amenajate. La licitație s-au înscris patru ﬁrme: SC
GUARDIAN SRL, SC STERICARE SRL București, SC VEMO INTERNATIONAL SRL București și SC URBAN
SA. Dintre acestea, doar două au intrat în cursă pentru câștigarea licitației, deoarece SC Stericare
SRL nu a achitat garanția pentru participare, iar SC Vemo International SRL nu a prezentat toată
documentația necesară . Așadar, cele două au fost descaliﬁcate, iar lupta s-a dat între SC Guardian
SRL și SC Urban SA<?xml:namespace preﬁx = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:oﬃce:oﬃce" />
Problema deșeurilor medicale revine în actualitate periodic și, de ﬁecare dată, se ajunge la concluzia că
este nevoie de incineratoare speciale, pentru distrugerea lor. În lipsa acestor utilaje scumpe, de multe ori
reziduurile sunt arse în crematorii sau aruncate chiar la groapă, ca gunoi menajer. Termenul de reziduuri
medicale cuprinde o gamă destul de largă de deșeuri, de la materiile radiologice/nucleare până la
medicamentele expirate. Tot ce nu mai este util în activitatea medicală este ars: vaccinuri periculoase, ace,
seringi, organe anatomo-patologice (diverse organe extirpate, membre amputate, rezultatele avorturilor) etc.
Reziduurile astfel obținute sunt considerate extrem de nocive, ﬁind asociate deșeurilor periculoase. Fumul

emanat conține, printre altele, dioxine și furoni, substanțe nocive pentru că sunt cancerigene și se consideră că
pot cauza leucemie și cancer pulmonar. În medie, la Spitalul Județean Vâlcea rezultă în 48 de ore, cam 1.240 de
kilograme de deșeuri infecțioase. Astfel, într-o lună, aici se produc peste 11 tone de deșeuri.
Ce spune legea?
Deșeurile periculoase sunt deﬁnite conform OUG 78/2000, aprobată cu modiﬁcă ri prin Legea 426/200, ca
deșeuri conținând constituenți cu proprietăți (explozive, oxidante, nocive, toxice, cancerigene, infecțioase,
corosive, ecoteoxice etc.) care le fac să ﬁe periculoase ca atare sau în contact cu alte substanțe sau în cursul
depozitării. Aceste deșeuri necesită condiții speciale de colectare, transportare și eliminare în incineratoare
autorizate din țară . Deșeurile medicale periculoase ce provin din activitatea medicală constituie un pericol
pentru om și mediul înconjurător. Gestionarea deșeurilor medicale e acoperită și de un Ordin al Ministerului
Sănătății – 219/1.04.2002 care dezbate pe zeci de pagini clasiﬁcarea acestor reziduuri, colectarea lor,
împachetarea, transportul și incinerarea. Aﬂăm din același act normativ că în larga categorie a deșeurilor
medicale sunt incluse deșeurile înțepător – tăietoare – ace, ac cu ﬁr, branule, lame de bisturiu – precum și
deșeurile anatomo-patologice și părți anatomice – bucă țile de corp și organele rezultate de la operații și
autopsii. La fel de periculoase sunt și deșeurile infecțioase – substanțele lichide și solide care au venit în contact
cu viruși, bacterii, paraziți și toxinele microorganismelor. La acestea se adaugă deșeurile chimico-farmaceutice –
substanțe toxice, corozive, inﬂamabile, unele chiar radioactive. E lesne de imaginat ce rezultă în urma
combinării acestor deșeuri și cam cât de periculoasă e arderea lor în cuptoare obișnuite. Același ordin al
ministerului prevede că „numărul de seringi din punga sigilată de deșeuri trebuie să corespundă cu numărul de
tratamente pareterale făcute de asistentă, pentru care a semnat în caietul de predare După efectuarea
tratamentului”.
Spitalul Județean va plăti 3,46 RON pe kilogramul de deșeu
până în anul 2008, România s-a angajat să închidă toate crematoriile din incinta spitalelor, în locul
acestora urmând să funcționeze incineratoare mari, zonale, care să aibă toate avizele de mediu. La noi în județ,
până la data de 1 septembrie 2006, vor ﬁ închise două incineratoare, cel al Spitalului Județean Vâlcea și al
Spitalului de Pneumoftiziologie „Constantin Anastasatu” Mihăești, deoarece nu corespund normelor Uniunii
Europene. Conducerea Spitalului Județean Vâlcea a fost nevoită să găsească alternative pentru ca neutralizarea
deșeurilor periculoase din incinta unității să ﬁe efectuată în crematoriile autorizate de instituțiile abilitate. Astfel,
vineri, 25 august a.c., a avut loc la SJ Vâlcea licitația pentru stabilirea unei ﬁrme de salubritate care să
transporte deșeurile medicale în locuri special amenajate. La licitație s-au înscris patru ﬁrme: SC GUARDIAN
SRL, SC STERICARE SRL București, SC VEMO INTERNATIONAL SRL București și SC URBAN SA. Dintre acestea,
doar două au intrat în cursă pentru câștigarea licitației, deoarece SC Stericare SRL nu a achitat garanția pentru
participare, iar SC Vemo International SRL nu a prezentat toată documentația necesară . Așadar, cele două au
fost descaliﬁcate, iar lupta s-a dat între SC Guardian SRL și SC Urban SA. câștigă toare a ieșit ﬁrma vâlceană, SC
Urban SA pentru că a oferit un preț de 3,46 RON/kilogram de deșeu, în timp ce SC Guardian a oferit aproape
dublu, 7,49 RON/kilogram. „Firma care a oferit un preț mai bun a ieșit câștigă toare. SC Urban a oferit un preț cu
aproape jumătate mai mic Față de SC Guardian. Noi suntem mulțumiți, pentru că principalul criteriu de selecție
a fost să desemnăm câștigă torul care ne avantaja din punct de vedere economic”– ne-a declarat Georgeta
Săliște, directorul general al Spitalului Județean Vâlcea.
Medicii primari sunt obligați să încheie contracte cu ﬁrme de salubritate
Cele două incineratoare care se vor închide, efectuau arderea deșeurilor de la spitale, dar și de la
cabinetele medicale din Vâlcea. Așadar, medicii primari sunt nevoiți ca până la 1 septembrie 2006 să aibă
contracte cu ﬁrmele de salubritate. Directorul adjunct al Autorității de Sănătate Publică (ASP), Ioan Mihail ne

relata încă din luna iunie că inspectorii săi au vizitat toate cabinetele medicale din mediul rural pentru a le
aduce la cunoștință că încetează contractul lor cu Spitalul Județean Vâlcea și astfel, trebuie să găsească soluții
pentru incinerarea deșeurilor periculoase. „Neutralizarea deșeurilor medicale trebuie efectuată de ﬁrme de
salubritate specializate și autorizate. Medicii au obligația de a încheia contracte cu aceste ﬁrme de salubritate,
altfel nu vor mai primi autorizații sanitare de funcționare”– preciza directorul adjunct al ASP Vâlcea, Ioan Mihail.
Acum, directorul spune că nu știe dacă medicii primari au încheiat contracte și că în curând vor ﬁ demarate
controale la toate cabinetele medicale din județ. „Deocamdată nu știu nimic. Vom vedea în curând dacă s-au
zbătut să-și încheie contracte sau nu”– a spus Ioan Mihail. Comisarul, Ion Molea spune că așteaptă ca datele
centralizate de autoritățile locale să ajungă și la Garda de Mediu Vâlcea. „După ce vom primi aceste date, vom
demara controale la toate dispensarele din județ. În cazul în care vom constata că nu au contracte încheiate cu
ﬁrme de salubritate, riscă amenzi cuprinse între 50 și 200 de milioane lei vechi. De asemenea, medicii
cabinetelor nu vor mai putea obține autorizația de mediu și astfel le va ﬁ sistată activitatea”– ne-a declarat Ion
Molea.
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