
INDICAŢII METODICE
privind completarea formularului

raportului statistic nr. 2-deşeuri (anual) «Formarea, utilizarea deşeurilor»

Formularul se completează de către întreprinderi, organizaţii, inclusiv instituţiile de
învăţămînt, spitalele ş. a. la care se acumulează, se folosesc, se depozitează deşeurile respective.

Formularul nr. 2-deşeuri se întocmeşte în baza documentelor de încasări şi cheltuieli:
bonuri de încasare şi cheltuieli, acte de ridicare a materialelor, bo nuri de livrare a deşeurilor, fişe
şi borderouri de evidenţă a operaţiilor de la de pozit, documente privind transportarea deşeurilor
de la întreprindere etc. în lipsa evidenţei primare, ca excepţie, se admite completarea
formularului în baza calculelor (estimărilor).

În raport se include cantitatea de deşeuri rezultată din producţia proprie, cît şi cea primită
de la alte întreprinderi sau unităţi de colectare, se indică de asemenea volumul de livrare a
materiei prime secundare a întreprinderilor, cît şi cantitatea de deşeuri care se arun că la începutul
şi sfîrşitul perioadei de întocmire a raportului.

În informaţia din raport privind volumul de utilizare a deşeurilor nu se includ deşeurile
circulante ale întreprinderilor (ele se includ în bilanţul intergospodăresc al materiei prime).

Deşeuri de consum sînt resturile materiei prime, materialelor, semifabricatelor, obţinute
în procesul de producţie sau executare a diferitelor lucrări şi care şi -au pierdut complet sau
parţial calitatea iniţială necesară pentru consum.

Deşeurile de consum sînt produsele şi materialele care şi -au pierdut valoarea calitativă ca
urmare a uzurii.

Deşeuri utilizabile pot fi considerate resturile de materie primă, materiale şi semi -
fabricate, obţinute în procesul de producţie, care nu şi -au pierdut proprietăţile iniţiale şi sînt utile
pentru prelucrarea ulterioară, din acestea obţinîndu -se produse de calitate inferioară şi la
dimensiuni mai mici decît din materia primă de calitate superioară.

La deşeuri spitaliceşti se referă resturile alimentare, deşeurile de me dicamente (pastile,
pulberi, reagenţi), deşeurile biologice (mediile de cultură), materialele biochimice imunologice,
substraturile biologice (sînge, seruri, ţesuturi organice), deşeurile menajere, de instrumente
medicale (seringi getabile, tuburi pentru d iagnostică medicală, pentru transfuzii etc).

CLASIFICAREA DEŞEURILOR SPITALICEŞTI
1. Deşeuri periculoase:
1.1.  deşeuri anatomo-patologice şi părţi anatomice (unitatea de măsură — kg) — material
biopsie rezultat din chirurgie şi obstetrică, părţi anatom ice rezultate din laboratoarele de
autopsie, cadavre de animale rezultate în urma activităţilor de cercetare;
1.2.  deşeuri infecţioase (unitatea de măsură — kg) — deşeuri care conţin sau au venit în contact
cu sîngele sau alte fluide biologice, precum şi  cu virusuri, bacterii, paraziţi şi toxinele
microorganismelor (seringi, ace cu fir, catetere, mănuşi, sonde, pansamente, membrane de
dializă, materiale de laborator folosite);
1.3.  deşeuri chimice şi farmaceutice (unitatea de măsură — kg) — deşeuri care includ serurile şi
vaccinurile cu termen de valabilitate depăşit, me dicamente expirate, reactivi şi substanţe folosite
în laboratoare, substanţe dezinfectante;
1.4.  deşeuri radioactive (unităţile de măsură: solide — Bg/kg, lichide — Bg/I, gazoase — Bg/m3

(Bg — Begurell)) — deşeuri solide, lichide şi gazoase rezultate din activităţile nucleare
medicale, de diagnostic şi tratament, care conţin materiale   radioactive.
2. Deşeuri nepericuloase (unitatea de măsură — kg) — deşeuri asimilabile cu cele menaje re,
care nu prezintă risc pentru sănătatea umană şi mediu. Aceste deşeuri sînt rezultate de la
serviciile medicale, tehnico-medicale, administrative, de cazare, de la blocurile de alimentare,
care se îndepărtează la fel ca şi cele menajere. La această cat egorie se referă şi ambalajele
materialelor sterile, flacoanele de perfuzie, ghipsul, hîrtia, ambalajele din material plastic,
recipienţii din sticlă care nu au venit în contact cu sîngele sau alte lichide biologice.



Modul de utilizare a deşeurilor preve de prelucrarea sau folosirea acestora în procesul de
fabricare a produselor, executarea lucrărilor sau obţinerea ener giei în toate domeniile economiei
naţionale. Tot în aceste coloane se include volumul de deşeuri folosit în activitatea agricolă,
volumul de deşeuri transmise gospodăriilor auxiliare aflate în evidenţa contabilă la balanţa
întreprinderii, cît şi volumul de deşeuri folosite de cooperativele care funcţionează în cadrul
unităţii, inclusiv deşeuri eliberate muncitorilor şi funcţionarilor, confor m contractelor colective
de muncă.

Nu se includ la indicatorul «Utilizarea» deşeurile livrate populaţiei, coopera tivelor,
unităţilor agricole, cît şi materia primă secundară exploatată, aceste volume fiind înregistrate la
categoria «Livrarea» a coloanei  corespunzătoare.

În coloana B se indică codul deşeurilor conform clasificatorului statistic al deşeurilor.
Indicatorul «Cheltuieli pentru păstrarea, înlăturarea, nimicirea deşeurilor» se completează
indicînd valoarea exprimată în lei şi este constituit d in suma tuturor cheltuielilor pentru
păstrarea, cazarea şi lichidarea deşeurilor.

Indicatorul «Suprafaţa ocupată de deşeuri în haldele şi acumulatoarele aflate la bilanţul
întreprinderii» se completează în hectare, cu două cifre după virgulă, şi se determ ină ca sumă a
tuturor suprafeţelor de halde şi acumulatoare aflate la balanţa întreprinderii.

Darea de seamă se întocmeşte clar şi citeţ.
Dacă numărul de rînduri din blanchetă este insuficient, se completează supli mentar mai

multe blanchete.
În cazul descoperirii greşelilor, e necesar de a efectua urgent corectări în raport, făcînd o

remarcă corespunzătoare, şi a comunica datele corecte pe adresele stabilite.
Prezentarea unor dări de seamă eronate, în volum incomplet, cu întîrziere, pre cum şi

refuzul de a prezenta date constituie o contravenţie şi se sancţionează cu pedeapsă administrativă
conform Legii Republicii Moldova pentru modificarea ar ticolului 155 din Codul Penal şi
completarea Codului cu privire la contravenţiile administrative.

Direcţia statistica agriculturii şi mediului


