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Ca urmare a cererii adresate de SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA cu sediul in 

Campina, str.Voila, nr. 114, județul Prahova, inregistrata la A.P.M. Prahova cu nr. 

5016/27.05.2009, respectiv nr.8949/17.08.2011 pentru revizuire 1, nr. 

2027/16.02.2015 pentru revizuire 2 si nr.8109/09.05. 2019 pentru revizuire 3,

in urma analizării documentelor transmise si a verificării în teren, cu Decizia 

Finala 329/22.06.2009,

in baza HG nr. 19/2017, a O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobata 

prin Legea 265/2006, cu modificările si completările ulterioare si Ord. 1798/2007 cu 

modificările ulterioare, se emite:

AUTORIZAȚIA DE MEDIU

Pentru funcționarea: SPITALUL DE PSIHIATRIE VOILA din Campina, str.Voila, 

nr.114, jud. Prahova,

care prevede : parametrii si condiții de funcționare, in scopul desfășurării 

activitatii: ACTIVITATI DE ASISTENTA SPITALICEASCA SI SANATORIALA (cod CAEN 
declarat 8511 rev 1- activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala, cod CAEN 8610 
rev 2 ),

Documentația conține; fisa de prezentare si de declarație, elaborata de beneficiar, 

dovada ca s-a făcut publica solicitarea si următoarele acte emise de alte autoritati: 

-situația juridica a spațiului in care se desfasoara activitatea : Hotararea nr. 16 privind 
darea in folosința gratuita unităților sanitare din municipiul Campina, emisa de 

Consiliul local al Municipiului Campina si Hotararea Consiliului Local Campina privind 

darea in administrarea Spitalului de Psihiatrie Voila a terenului cu suprafața de 60 mp;

- contract de furnizare a gazelor naturale nr.417/30.30.08.2018, incheiat cu S.C. GAZ 

EST S.A.;
- contract de servicii de colectare, transport, procesare si eliminare finala a deșeurilor 

medicale periculoase, nr.54/28.03.2018, incheiat cu S.C.Stericycle Romania S.R.L. si act 

adițional la acest contract ;
-contract de vanzare-cumparare energie electrica nr.304/27.06.2018, incheiat cu S.C.

Apuron Energy S.R.L.;
-contract de furnizare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare
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nr. 1161023/01.02.2008, incheiat cu S.C.Hidro Prahova S.A. si anexa nr. 1 la acest 

contract;

- contract de servicii pentru efectuarea determinărilor/analizelor prevăzute in Anexa la 

acest contract, nr.2931/23.09.2015, incheiat cu S.C. Biosol PSI S.R.L.;

- contract de prestări servicii pentru colectarea deșeurilor lichide apoase si transportul la 

locul de distrugere si neutralizare, nr.48/23.08.2018, incheiat cu S.C. Eurotrans Chem 

Services S.R.L.;
- contract de prestări servicii privind vidanjarea bazinelor colectoare/fose septice, 

nr.58/14.02.2015, incheiat cu S.C. Floricon Salub S.R.L.;

-contract de prestări servicii de salubrizare nr.2833/27.10.2010, incheiat cu

S.C.Floricon Salub S.A. Campina;

- autorizație sanitara de funcționare nr. 171/10.08.2018, emisa de Direcția de Sanatate 

Publica Prahova si anexa la aceasta autorizație, structura organizatorica a Spitalului de 

Psihiatrie Voila ;

autorizație de funcționare pentru farmacia de circuit inchis 

nr.32/EN/6545/19.06.2008, emisa de Ministerul Sanatatii Publice ;

- document de inregistrare sanitara veterinara si pentru siguranța alimentelor nr.52 din 

09.02.2007, emisa de Autoritatea Naționala Sanitara Veterinara si Pentru Siguranța 

Alimentelor ;
- notificare nr.538684/19.07.2005 privind dreptul de a efectua activitati cu substanțe 

toxice, emisa de Inspectoratul Politiei Județene Prahova ;

- autorizație de gospodărirea apelor nr. 126/31.07.2018, emisa de S.G.A. Prahova ;

- abonament de utilizare/exploatare a resurselor de apa nr.PH 1044/2018 si act 

adițional la acest contract;

Revizuirea Autorizației de Mediu s-a realizat ca urmare a :
Modificări legislative.

Prezenta autorizație se emite cu următoarele condiții speciale impuse
- igienizarea si salubrizarea permanenta a zonelor interioare si exterioare aferente 
obiectivului;
- indicatorii de calitate a apelor uzate menajere se vor incadra in limitele maxime 

admisibile conform prevederilor Autorizației de Gospodărirea Aelor;

- exploatarea corespunzătoare a instalațiilor tehnologice in vederea evitării pierderilor 
accidentale care generează impact asupra zonelor invecinate;
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- întreținerea si menținerea in stare buna de funcționare a instalațiilor de reținere, 

evacuare si dispersie a poluantilor in mediu ;

- se va respecta Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea OUG. nr. 195/2005 privind 

protecția mediului, modificata si completata ulterior;

- se vor respecta prevederile Legii nr. 105/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 196/2005 

privind Fondul pentru Mediu cu modificările si completările ulterioare;

- se vor respecta prevederile H.G.nr. 1862/2005 privind incinerarea deșeurilor 

periculoase si sterilizarea deșeurilor provenite din activitati medicale;

- se vor respecta prevederile Legii nr.360/2003 privind regimul substanțelor si 

preparatelor chimice periculoase cu modificările ulterioare;

- se vor respecta prevederile Legii nr.211/2011 privind regimul deșeurilor, cu 

modificările ulterioare;

- aveți obligația sa țineți evidenta lunara a deșeurilor conform H.G. nr. 856/2002; 

evidenta deșeurilor o veți raporta anual la APM Prahova, conform modelului anexat;

- vor fi respectate prevederile SR 10009/2017 privind limitele maxime admise pentru 

nivelul de zgomot in zonele protejate;
-se vor respecta prevederile Legii nr.249/2015, privind gestionarea ambalajelor si 
deșeurilor din ambalaje cu modificările ulterioare;

- se vor respecta prevederile Ordinului nr. 1171/2018 privind aprobarea procedurii 

pentru aplicarea vizei anuale a autorizației de mediu si autorizației integrate de mediu, 

cu modificările ulterioare ;
- respectarea tuturor condițiilor impuse prin actele de reglementare emise de alte 
autoritati privind protecția factorilor de mediu;

- eventualele deșeuri refolosibile (hârtie, carton, plastic) vor fi colectate selectiv în vederea 

revalorificării prin unități specializate în reciclarea lor.

Autorizația este valabila atata timp cat activitatea supusa autorizării nu 
suferă modificări fata de situația prezentata in documentație.

Valabilitatea Autorizației de Mediu este cea prevăzută de dispozițiile legale.

Răspunderea pentru corectitudinea informațiilor puse la dispoziția 
autoritatii competente pentru protecția mediului si a publicului revine in 
_______________________________________________________________________________ 3.
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întregime titularului activitatii.

In situația modificării parametrilor autorizat! sau la apariția unor elemente noi, 
necunoscute la data emiterii acesteia, aveți obligația sa notificați si sa solicitați 
revizuirea autorizației de mediu.

In situația modificării actelor normative menționate in prezenta autorizație 
aveți obligația sa va supuneți prevederilor noilor acte normative intrate in vigoare, 
ce modifica, completează sau abroga actele vechi.

Nerespectarea prevederilor prezentei autorizații de mediu se sancționează 
conform prevederilor legale in vigoare.

Prin prezenta, Autorizația de Mediu nr. PH-363/31.07.2009, revizuita in data de 
24.02.2015 isi inceteaza valabilitatea.

I. Activitatea autorizată :
Activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala (cod CAEN declarat 8511 

rev. 1- activitati de asistenta spitaliceasca si sanatoriala, cod CAEN 8610 rev. 2) din 

Campina, str.Voila, nr. 114, jud. Prahova,

1. Dotări ( instalații, utilaje, mijloace de transport utilizate in activitate): Activitatea de 

asistenta spitaliceasca si ambulatorie se desfasoara la adresa menționata si are in 

componenta următoarele: 7 secții psihiatrie adulti (430 paturi), 1 secție sanatoriala si un 
compartiment psihiatria copilului si a adolescentului (80 paturi), camera de garda, 

farmacie, laborator analize medicale, ambulatoriu de specialitatecompartiment de 

prevenire si control al infecțiilor nosocomiale, compartiment statistica si informatica 

medicala, laborator recuperare, medicina fizica si balneologie, compartiment de terapie 

ocupationala si ergoterapie, aparat funcțional, garderoba, bloc alimentar, spălătorie, 
sediu administrativ;

2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii și ambalajele folosite-mod de ambalare, de 

depozitare, cantitati; activitatea de asistenta spitaliceasca si ambulatorie, prin natura sa, 

nu necesita materii prime , doar materiale auxiliare ca exemplu :

- materiale pentru operații de curățenie si dezinfectie specifice: detergent, dero lichid, 
săpun de toaleta, detartrant , pungi gunoi, saci plastic;
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- alimente de origine animala si vegetala pentru prepararea hranei bolnavilor;

- medicamente de uz uman utilizate in secțiile si cabinetele din incinta;

3. Utilități: apa, canalizare, energie (surse, cantitati, volume):

-alimentarea cu apa: alimentarea cu apă potabilă se realizează din rețeaua locala a S.C. 

Hidro Prahova S.A., acumulata in 3 rezervoare de depozitare de beton armat ingropate 

(volumul total de 400 mc) in baza contractului incheiat cu S.C Hidro Prahova 

S.A.Campina. Volumele si debitele autorizate :

- Vmax=168 mc/zi (62000 mc/an), Qmax=l,94 1/s ;

- Vmed=146 mc/zi (53000 mc/an), Qmed=l,681/s .

Instalația de captare se realizează prin branșament Dn80 mm la rețeaua orașului, 

lungimea rețelei de distribuție L=5 km.

-evacuarea apelor uzate : colectarea apelor uzate provenite din secții si compartimente 

administrative, se realizează prin rețea proprie de canalizare. Apele uzate sunt epurate 

prin intermediul unei instalații de epurare cu treapta mecano-chimica compusa din :

- 2 decantoare tip Imhoff pentru 300 persoane si un decan tor pentru 1000 persoane ;

- statie de clorinare cu clorura de var ;

- bazin colector V=2 mc ;

- bazin de contact.
Evacuarea finala a apelor epurate se realizează in Pârâul Valea cu Tei afluent al 

Doftanei. Lungimea totala simpla a conductelor de canalizare este de 4 km.

Complementar rețelei de canalizare ce deservește statia de epurare exista si doua fose 

septice vidanjabile cu următoarele funcțiuni:
o fosa cu capacitatea de 1 mc ce deservește Pavilionul poarta- serviciul de paza;

o fosa cu capacitatea de 15 mc ce deservește platforma de depozitare a deșeurilor 

rezultate din activitate .

Vidanj area foselor septice se realizează periodic cu societate autorizata in baza unui 

contract.
-energie electrica : se asigura prin branșament din rețeaua locala in baza contractului. 

Spitalul dispune de un post de transformare racordat la linia de 10000 V a orașului;

-energie termică: energia termica necesara incalzirii spatiilor si apa calda se realizează 

prin intermediul cetralelor termice murale cu tiraj fortat ( 44 buc.), alimentate cu gaz 

metan;
4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activitatii: activitatea 

consta in asigurarea serviciilor medicale si spitalicești in următoarele secții : 7 secții 
psihiatrie adulti (430 paturi), 1 compartiment psihiatria copilului si adolescentului (20^
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paturi), 1 secție sanatoriala psihiatria copilului si adolescentului ( 60 paturi), camera de 

garda, farmacie, laborator analize medicale, compartiment de prevenire si control al 

infecțiilor nosocomiale, compartiment statistica si informatica medicala, laborator 

recuperare, medicina fizica si balneologie, compartiment ergoterapie, aparat functional, 

garderoba, bloc alimentar, spălătorie, sediu administrativ.

5. Produsele si subprodusele obținute (cantitati, destinație) : nu este cazul ;

6. Date referitoare la centrala termică proprie-dotare, combustibili utilizați (compoziție, 

cantitati), producție: energia termica necesara incalzirii spatiilor si apa calda se 

realizează prin intermediul cetralelor termice murale cu tiraj fortat ( 44 buc.), alimentate 

cu gaz metan;
7. Alte date specifice activitatii (cod-uri CAEN care se desfasoara pe amplasament, dar nu 

intra pe procedura de autorizare): nu este cazul;

8. Programul de funcționare: non-stop .

II. Instalațiile, masurile si condițiile de protectie a mediului
1.Stațiile si instalațiile pentru reținerea, evacuarea si dispersia poluantilor in mediu, din 

dotare (pe factori de mediu):

- pentru apele uzate: menajere, de la grupurile sanitare si spălătorie sunt evacuate prin 

rețeaua proprie de canalizare in stafia de epurare mecano-chimica. Apele uzate rezultate 

de la Pavilionul-poarta si apele uzate rezultate de la platforma de depozitare a deșeurilor, 

sunt evacuate in doua fose vidanjabile;
- pentru sol ; depozitarea deșeurilor menajere in europubele cu capac amplasate pe 

platformă betonată cu posibilitate de spălare, deseurile septice (periculoase si 

nepericuloase) sunt depozitate in spatii special amenajate;

2. Alte amenajări speciale, dotări și măsuri pentru protecția mediului:

-igienizarea si salubrizarea permanenta a zonelor aferente obiectivului ;

-depozitarea selectiva a deșeurilor se va face in pubele amplasate pe platforma betonata 

si predate la firme autorizate pentru neutralizare/eliminare;

3. Concentrațiile și debitele masice de poluanți, nivelul de zgomot, de radiații, admise la 

evacuarea în mediu, depășiri permise si in ce condiții:
- nivelul de zgomot se va încadra in limitele impuse de SR 10009/2017;
- indicatorii de calitate ai apelor uzate evacuate in emisar se vor incadra in limitele 

maxime admisibile conform NTPA-001/2002 modificat prin H.G. nr.352/2005 si impuși 

prin autorizația de gospodărirea apelor nr. 126/31.07.2018: (materii totale in suspensie
60 mg/1, pH 6,5-8,5, CCOCr=125 mg/1, CBO5=25 mg/1, azot total = 15 mg/1, fosfor total

AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI PRAHOVA
Str. Gh.Gr. Cantacuzino, nr. 306, Ploiești, Jud. Prahova, cod 100466

Tel : 0244 544134: Fax: 0244 515811
e-mail: office@apmph.anpm.ro, http://apmph.anpm.ro



Ministerul Mediului
Agenția Națională pentru Protecția Mediului

Agenția pentru Protecția Mediului Prahova
= 2 mg/1, clor rezidual=0,05 mg/1, azot total 15 mg/1, detergenti 0,5 mg/1, substanțe 

extractibile cu solventi 20 mg/1;

- indicatorii de calitate ai apelor uzate vidanjate se vor incadra in limitele maxime 

admisibile conform NTPA-002/2002 modificat prin H.G. nr.352/2005 ;

- emisiile in atmosfera se vor incadra in limitele maxime admisibile conform Ord. 

462/1993 al M.A.P.P.M.( particule-5 mg/Nmc, CO-IOO mg/Nmc, NOx-350 mg/mc, SOx- 

35 mg/Nmc).

III. Monitorizarea mediului
1.Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici și biologici emiși, imisia poluanților, frecvența, 

modul de valorificare a rezultatelor :

- trimestrial se vor efectua analize privind calitatea apelor uzate pentru probe prelevate 
la evacuarea emisar, pentru indicatorii: pH, materii in suspensie, CCOCr, CBOs , azot 

total, fosfor total, clor rezidual, substanțe extractibile cu solventi, detergenti ( analize 

efectuate cu laborator tert);

2.Datele ce vor fi raportate autorității teritoriale pentru protecția mediului și 

periodicitatea:

- anual pana pe 31.03. aveți obligația de a prezenta la Agenția pentru Protecția Mediului 

Prahova un raport care sa cuprindă monitorizarea impusa prin autorizația de mediu si 

evidenta gestiunii deșeurilor generate de activitatea obiectivului.

IV. Modul de gospodărire a deșeurilor si a ambalajelor
1. Deșeuri produse (tipuri, compoziție, cantitati): deșeuri asimilabile celor menajere ( cod 

18 02 03), deșeuri pet (cod 15 01 02), deșeuri hârtie/carton (cod 15 01 01), deșeuri 

imbracaminte, aparate gipsate (cod 18 01 04), deșeuri infectioase (cod 18 01 03*), 

deșeuri intepatoare-taietoare (cod 18 01 01), deșeuri substanțe periculoase (cod 18 01 

06*);
2. Deșeuri colectate (tipuri, compoziție, cantitati, frecventa): nu este cazul;
3. Deșeuri stocate temporar (tipuri, compoziție, cantitati, mod de stocare) : deșeuri 

asimilabile celor menajere depozitate in recipienti solizi cu capac prevazuti la interior cu 

cu saci PE, deșeuri pet depozitate in eurocontainere de culoare galbena prevăzute la 

interior cu cu saci PE, deșeuri hartie/carton depozitate in eurocontainere de culoare 

albastra prevăzute la interior cu cu saci PE, deșeuri imbracaminte, aparate gipsate 

depozitate in europubele prevăzute la interior cu cu saci PE , deșeuri infectioase 
colectate in recipienti de inox prevazuti in interior cu saci galbeni PE inscripționați cu
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Pericol biologic ”, deșeuri intepatoare-taietoare colectate in recipienti din plastic rigizi, 

rezistent! la acțiuni mecanice de culoare galbena inscripționați cu „ Pericol biologic ”, 

deșeuri substanțe periculoase colectate in recipienti din plastic impermeabili, 

inscripționați cu pictograme aferente proprietarilor periculoase.

Aceste deșeuri sunt preluate in vederea neutralizării/eliminării, de către societatea cu 

care s-a incheiat contract;
Durata stocării temporare a deșeurilor medicale infectioase in incinta spitalului nu 

depășește un interval de 48 ore;

4. Deșeuri valorificate (tipuri, compoziție, cantitati, destinație): nu este cazul;

5. Modul de transport al deșeurilor si masuri pentru protecția mediului: deșeurile 

menajere se transporta de către societari de salubritate, deșeuri rezultate din activitatea 

medicala (infectioase, intepatoare-taietoare) sunt stocate temporar cf. Pct.3 , 

transportate si neutralizate/eliminate cu societatea cu care s-a incheiat contract;

6. Mod de eliminare (depozitare definitiva, incinerare) : nu este cazul;
7. Monitorizarea gestiunii deșeurilor : evidenta lunara a deșeurilor produse conform H.G. 

856/2002 (conform modelului anexat) cu raportare anuala;

8. Ambalaje folosite și rezultate-tipuri si cantitati: saci din material plastic de unica 

folosința inscripționați cu „ Pericol biologic” pentru colectarea deșeurilor infectioase, 
recipienti din plastic rigizi, rezistenti la acțiuni mecanice de culoare galbena 
inscripționați cu „ Pericol biologic ” pentru colectarea deșeurilor infectioase intepatoare- 

taietoare, recipienti din plastic impermeabili, inscripționați cu pictograme aferente 

proprietarilor periculoase pentru deșeurile tip substanțe periculoase;

9. Modul de gospodărire a ambalajelor (valorificate) : nu este cazul.

V. Modul de gospodărire a substanțelor si preparatelor periculoase
1. Substanțele si preparatele periculoase produse sau folosite ori 

comercializate/transportate (categorii, cantitati): cele prezentate in lista anexata, vizata 

de Inspectoratul Teritorial de Munca Prahova (cantitățile sunt in funcție de necesitați);

2. Modul de gospodărire;

-ambalare : ambalajul de fabricație livrat de furnizor (cutii de carton, flacoane plastic) ; 

-transport : cu mijloace auto speciale autorizate;
-depozitare : in spațiu special amenajat, sub cheie;

-folosire/comercializare: se utilizează in scopuri bine stabilite, sub indicația medicilor;

3. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanțele si

a 
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preparatele periculoase: ambalajele rezultate sunt distruse conform indicațiilor inscrise 
pe acestea, fiind interzisa folosirea acestora in alte scopuri.;

4.Instalațiile, amenajările, dotările si masurile pentru protecția factorilor de mediu si 

pentru intervenție in caz de accident :

Dotări: truse de prim ajutor pentru persoanele care manipulează substanțe si preparate 

periculoase;

Masuri:- personalul de deservire este dotat cu echipament de lucru si de protecție 

adecvat; - depozitarea se va face in spatii special amenajate , asigurate cu incuietori ; 

5.Monitorizarea gospodăririi substanțelor si preparatelor periculoase: 

-se va tine evidenta substanțelor aflate in stoc intr-un registru special.

S-a achitat tariful de 500 lei cu O.P. nr. 1202/26.05.2009, respectiv O.P. nr. 1647 

/17.08.2011 pentru revizuire 1, OP nr.320/13.02.2015 pentru revizuire 2 si 

chit.nr.919/09.05.2019 pentru revizuire 3.

SEF SERVICIU A.A.A.
Luminița Mistodie

întocmit ,
Olgpta Fidel

____________________________________________________ ______________ a
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