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CENTRUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A RISCURILOR DIN MEDIUL COMUNITAR

RAPORT DE ACTIVITATE CNMRMC 2010
1. Responsabilitati principale:
1.1.Coordonare program national PN II
1.2.Participari la grupuri interministeriale si parteneriate la solicitarea MS
1.3.Colaborare in programele internationale si raportari la CE in domeniile
specifice
1.4.Elaborare proiecte acte normative
2. Resurse umane:
2.1.Personalul in subordine 25 persoane din care 14 medici, din care 3 sunt
incadrati cu ½ norma si 6 sunt de specialitate medicina muncii
3. Personal in coordonare metodologica: personalul sectiilor de SRM din CRSP

4. Rezultate:
4.1 In cadrul Programului National II , pentru anul 2010, au fost cuprinse :
-Un numar de 13 metodologii pentru monitorizarea si protejarea sanatatii si prevenirea
imbolnavirilor associate factorilor de risc din mediul de viata
-Un numar de 5 metodologii pentru obiectivul privind supravegherea sanatatii in relatie cu
radiatiile ionizante
-Un numar de 10 metodologii privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor
alimentar factorilor de risc alimentar
-Un numar de 3 metodologii privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate
factorilor de risc ocupationali
Din acestea un numar de 12 metodologii au ca si responsabil si au fost propuse si
coordonate de catre membrii ai CNMRMC
In martie 2010 s-a desfasurat prima sedinta in noua organizare ,cu reprezentatii tuturor
responsabililor de sinteze din centrele de sanatate publica, la care s-au discutat detalii
referitoare la obiectivele urmarite prin aceste sinteze , modalitatile cele mai bune de
aplicare a metodologiilor, posibilitatile practice de efectuare a sintezelor, eventualele

obstacole care ar putea sa apara si cele mai bune mijloace prin care acestea pot fi evitate
sau inlaturate.
S-au realizat grupuri de lucru pentru fiecare sinteza , cu reprezentanti din toate centrele
regionale , pentru o mai buna comunicare si coordonare : RESPONSABIL SINTEZA CRSP-URI -DSP-URI TERITORIALE
La sfarsitul anului 2010 s-au facut propuneri de proiecte si sinteze nationale pentru anul
2011
4.2 STADIUL REALIZARII ACTIVITATILOR DIN CADRUL SINTEZELOR
NATIONALE ANGAJATE
Toate sintezele angajate sunt in derulare, sunt in faza de colectare si prelucrare a datelor
finale si vor fi incheiate si predate in data de 31 martie 2011, conform calendarului.
4.3 EVALUAREA ACTIVITATII EXPERTILOR NOMINALIZATI PRIN ORDIN MS
In componenta CNMRMC sunt un numar de 8 membrii ai Comisiilor de experti
nominalizati de Ministerul Sanatatii
A. Produse cosmetice
La inceputul anului 2010, au fost transmise la Comisia Europeana: Programul National
Sectorial de de supraveghere a pietei cosmeticelor si biocidelor (Sectoral NMSP) si
Raportul National de Informare asupra campaniilor specifice ce urmeaza a fi derulate. In
acest context, CNMRMC a asigurat suportul tehnic in derularea de catre CNEPSS a doua
campanii nationale de informare a publicului, si anume:
Campania naţionala privind utilizarea corectă a produselor pentru protecţie solarǎ
Campanie europeană naţională privind tatuajele negre cu Henna (Lawsonia)
Incepand cu anul 2009, rezultatele cuprinse in rapoartele nationale anuale care sunt
transmise catre Comisia Europeana cu privire la supravegherea cosmeticelor in statele
membre
sunt
publicate
pe
site-ul
CE
la
adresa
http://ec.europa.eu/consumers/sectors/cosmetics/cooperation-trade/eulevel/index_en.htm)
Conform responsabilitatilor MS din HG nr. 63/2002 privind aprobarea Principiilor de
buna practica de laborator, precum si inspectia si verificarea respectarii acestora in
cazul testarilor efectuate, CNMRMC a asigurat suportul de specialitate pentru
completarea Chestionarului transmis de Comisia Europeana pentru implementarea
Directivei 2004/9/ (GLP)
transmiterea la termen catre Comisia Europeana a punctelor de vedere cu caracter tehnic
si intocmirea a 3 mandate de reprezentare pentru Comitetului de Poziţie si 3 mandate
pentru Grupul de Lucru din cadrul DG SANCO – B2/GC - Cosmetics and Medical
Devices

B. Calitatea apei
pentru supravegherea calităţii apei potabile –Raport către CE – refacere, validare si
transmitere către CE a Raportului Naţional 2007 – postare site CE.
Pentru evaluarea calităţii apei de îmbăiere :
- Raport către CE aferent sezonului 2009, terminat şi postat pe site-ul CE.
- Raport către CE aferent sezonului 2010, terminat şi postat pe site-ul CE.
- Listarea zonelor de îmbăiere pentru sezonul 2010 pe site-ul MS.
- Transmitere către CE a calendarului de monitorizare a apei de îmbăiere pentru
sezonul 2010 şi a zonelor de îmbăiere.
Participare la misiunea de audit a CE-DGSANCO - ape îmbuteliate - iunie
2010
C. Sanatate Ocupationala
completarea chestionarului privind exerciţiul de evaluare intermediară a Strategiei
comunitare 2007-2013 privind sănătatea şi securitatea în muncă pe care Comisia
europeană îl realizează la jumătatea perioadei de referinţă privind progresele
înregistrate în punerea în aplicare a iniţiativelor prevăzute de aceasta. Completarea
chestionarului Comisiei europene nr. 157/12.01.2010 a fost primit de la
reprezentanţa permanentă a României pe lângă Uniunea europeană şi asigură cadrul
legislativ şi organizatoric privind îmbunătăţirea sistemului de supraveghere a stării
de sănătate a lucrătorilor, respectiv creşterea eficienţei preventive a monitorizării
sănătăţii şi ridicarea nivelului de sănătate în cadrul întreprinderilor
Completarea Raportului la Carta Socială Europeană Revizuită pentru capitolele
munca temporară, munca la domiciliu şi bolile profesionale în România;
S-au elaborat puncte de vedere ca răspuns adresa DICP şi Relaţii internaţionale
privind Timpul de muncă (Directiva CE 93) completarea privind munca de noapte
(fişa din HG 355-2007);
D. Igiena alimentului
- Participare la Working Group Meetings on Food Contact Materials
- S-a raspuns solicitarilor DG SANCO, prin care se cere Statelor Membre sa comunice
catre Commission Services observatii la diverse materiale referitoare la materiale in contact
cu alimentele.
- Se va raporta la Comisia Europeana – DG Sanco numarul de probe de materiale ce vin in
contact cu alimentele lucrate, conforme si neconforme
- s-au creat bazele de realizare a metodologiei de aplicare si acreditare pentru materiale in
contact cu alimentul
- S-au transmis la Comisia Europeana dosarele depuse de catre producatori/importatori de
produse din tutun, dosare ce contin date cu privire la ingredientele utilizate la fabricare.
- participare la intalnirile grupurilor de lucru care au avut loc la Bruxelles, si elaborarea
punctelor de vedere legate de modificarile Regulamentului CE nr 258/2007 privind alimentele si
ingredientele alimentare noi, regulament care a fost propus de catre Comisia Europeana spre
modificare inca din anul 2008.

4.4 PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ELABORATE/PARTICIPARE LA GRUPURI
DE LUCRU
Numarul total de acte normatice/modificari/completari la care au participat
specialistii CNMRMC a fost de 32
A .PRODUSE COSMETICE SI BIOCIDE
a fost inaintata catre MS o propunere pentru organizarea sistemului national de
cosmetovigilenta, pentru supravegherea efectelor indezirabile grave datorate
produselor cosmetice.
puncte de vedere tehnice de aplicare a Directivei cosmeticelor in Romania in cadrul
Platformei Europeane a Autoritatilor de Supraveghere a Pietei Cosmeticelor
(PEMSAC),
propuneri pentru urmatoarele acte normative publicate sau aflate in curs de
adoptare:
- Ordonanta Guvernului 2/2010 pentru modificarea Legii nr. 178/2000 privind produsele
cosmetice (M.Of. 59/2010)
- Lege nr. 260/2010 pentru abrogarea art. 8 din Legea nr. 178/2000 privind produsele
cosmetice (M.Of.nr. 848/2010)
- HG nr. 933/2010 pentru modificarea si completarea HG nr. 956/2005 privind plasarea pe
piata a produselor biocide (M.Of.642/2010)
- Ordin nr. 13/2010 al ministrului sănătăţii pentru modificarea anexei III la Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele
cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice (M.Of.
33/2010)
- Ordin nr.381/2010 al ministrului sănătăţii pentru modificarea şi completarea Ordinului
ministrului sănătăţii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice şi listele
cuprinzând substanţele ce pot fi utilizate în compoziţia produselor cosmetice (M.Of.
300/2010)
- Ordin nr.1102/2010 al ministrului sănătăţii pentru modificarea si completarea Ordinului
ministrului sanatatii nr. 1.448/2005 privind categoriile de produse cosmetice si listele
cuprinzand substantele ce pot fi utilizate in compozitia produselor cosmetice (M.Of.
576/2010)
- Ordin nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide
care sunt plasate pe piata pe teritoriul Romaniei (M.Of. 196/2010)
- Proiect de Ordin privind aprobarea sistemului de supraveghere si inspectie a produselor
biocide si stabilirea limitelor de competenta in exercitarea atributiilor si responsabilitatilor
ce revin autoritatilor desemnate,
- Proiect de Ordin pentru aprobarea procedurilor de autorizare si inregistrare in Romania a
produselor biocide a caror substante active au fost incluse in Anexa I sau IA a Ordinului nr.
1321/280/90/2007 al ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi
apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa
Alimentelor pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului
nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide

- Proiect de Ordin privind tarifele pentru plasarea pe piaţă a produselor biocide şi pentru
solicitarea privind înscrierea substanţelor active în anexa nr. I, IA sau IB de la Directiva
98/8/CE, corespunzatoare Anexei nr. I, IA sau IB de la Ordinul ministrului sănătăţii
publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii
Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1.321/280/90/2006 pentru
aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind
plasarea pe piaţă a produselor biocide, cu modificările şi completările ulterioare

B. IGIENA MEDIULUI SI APA POTABILA
-Participare la elaborarea proiectului de act normativ pentru completarea si modificarea
Ordinului MS nr. 219/2002 pentru aprobarea normelor tehnice privind gestionarea deseurilor
rezultate din activitatea medicala si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de
date a deseurilor rezultate din activitatea medicala (proiectul de reglementare se afla in faza de
aprobare);
-Participare la elaborarea proiectului de act normativ pentru completarea si modificarea
Ordinului comun MS si MMGA nr. 940/698/2005 privind aprobarea criteriilor de evaluare a
echipamentelor de neutralizare prin sterilizare termica a deseurilor rezultate din activitatea
medicala;
-Redactare de observatii si completari pentru proiectul de modificare a HG nr. 128/2002
privind incinerarea deseurilor;
-Redactare de observatii la textul Directivei 2008/98 CE a Parlamentului European si a
Consiliului Europei, privind deseurile si de abrogare a altor directive;
-Participare la revizuirea Legii privind regimul deseurilor (document postat pe site-ul
Ministerului Mediului si Padurilor), prin redactarea de observatii si completari.
Participare la elaborarea proiectului Ordonanţei de Urgenţă 11/ 29 ianuarie 2010 pentru
modificarea Legii apei potabile 458/2002
Participare la elaborarea proiectului Metodologia de acordare a derogărilor pentru
parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea 458/2002 - ORDIN
MS Nr. 299/638 din 8 aprilie 2010
Participare la elaborarea Ordonanţei 1/ 19 ianuarie 2011 de modificare a Legii 458/2002
Elaborare proiect HG pentru completarea şi modificarea HG 546/2008 privind
gestionarea calităţii apei de îmbăiere – proiect aflat în dezbatere publică pe site-ul MS
Participare grup de lucru proiect Metodologia de evaluare şi monitorizare a zonelor de
îmbăiere – proiect aflat în dezbatere publică pe site-ul MS
Particiapre la elaborarea legislaţiei de reglemenatre sanitară a materialelor şi produselor
care vin în contact cu apa potabilă.
Puncte de vedere la elaborarea Legii solului – la cererea MS si initiata de Ministerul
Mediului
Puncte de vedere la elaborarea Legii aerului – la cererea MS si initiata de Ministerul
Mediului
C. SANATATE OCUPATIONALA

propunere de HG privind cerinţele minime de securitate şi sănătatea în muncă
referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice
artificiale adoptarea Directivei 2006/25/CE (UE);
propunerea de Ordin de Ministru privind aprobarea procedurii privind investigarea
şi diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi a listei prestaţiilor medicale
aferente în temeiul prevederilor art. 135, (15) din Legea nr. 258/2008 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente
de muncă şi boli profesionale cu referire la procedura privind investigarea şi
diagnosticarea bolilor profesionale, precum şi lista prestaţiilor medicale aferente;
propunere de modificare a Legii 319/2006 ca răspuns la adresa Ministerului Muncii
Familiei şi Protecţiei Sociale cu referire la modificarea Legii securităţii şi sănătăţii
în muncă nr. 319/2006;
propunere de modificare şi completare cu referire la proiectul de Hotărâre de
Guvern pentru modificarea şi completarea HG nr. 355/2007 privind supravegherea
sănătăţii lucrătorilor;

D. IGIENA ALIMENTATIEI
Ordin MS pentru aprobarea normelor metodologice privind plasarea pe piaţă a
alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe ;
- Proiect de ordonanta privindconditiile generale pentru reglementarea
producţiei, comercializării şi controlului suplimentelor alimentare;
-Hotărâre de guvern privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei şi
frecvenţei distribuţiei şi de actualizare a limitei valorii zilnice/elev şi privind
stabilirea măsurilor adiacente distribuţiei de fructe, a bugetului aferent acestora,
precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul
administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de
fructe în şcoli în anul şcolar 2010-2011;
-Elaborarea proiectului de Ghid pentru controlul obiectelor din ceramică care vin în
contact cu produsele alimentare
-Elaborarea proiectului de ordin de modificare ORDIN -ul Nr. 763/455 din 15 iunie
2004 pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea
produselor din tutun, cu completarile si modificarile ulterioare
4.5 PARTICIPARI LA COMISII DE EXPERTI ; ORGANIZARE DE INSTRUIRI
In Calitate de experti, membrii din componenta CNMRMC au participat la:
1. Misiunea AIEA de evaluare in domeniul urgentelor radiologice, Bucuresti, 22-26
martie Marti 23 martie 2010, la CIOLPANI Centrul National pentru Coordonarea Interventiei
(CNCI).

2. întâlnirile Comisiei de experţi de medicina muncii înfiinţată legal potrivit Ordinului
MS nr. 1256/2008 pentru aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de
medicina muncii acreditaţi de Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii
3. Elaborarea Protocolului intre MS si ROMALIMENTA privind reformularea
alimentelor
prin reducerea continutului de sare ,
4. Elaborarea Proiectului de Plan National de Actiune privind Alimentatia si Nutritia
5. Intalnirile Comisiei Min. Agriculturii privind implementarea programului “ Fructe in
scoli”;
6. Intalnirile Comisiei MS/ANSVSA privind regulamentul CE privind mentiunile
nutritionale si de sanatate
7. participare la Conferinta UNIPHE (Use of Sub-National Indicators to Improve Public
Health in Europe) „Imbunatatirea sanatatii publice”, organizata sub egida Comisiei
Europene, cu un numar de 5 postere din domeniul mediului si sanatatii ocupationale
4.6 PARTICIPARI LA GRUPURI DE LUCRU INTERMINISTERIALE
-participare la grupuri de lucru interministeriale pentru obiectivele : TRANSGAZ,
HIDROELECTRICA, TRANSELECTRICA, ETC.
-Participarea la Reuniunea POS Mediu 2007 – 2013,
- participare la evaluarea strategica de mediu a Strategiei Nationale de Gestionare a Deseurilor
- participare la grupul de lucru interinstitutional „Schimbări climatice” – sub patronajul
Primariei Municipiului Bucuresti
- participare la sesiunea de comunicări - Schimbări climatice – organizata de PMB
- participare la sesiunea de comunicări – Schimbări climatice, Romania spre drumul spre
Copenhaga,

4.7 INSTRUIRI ORGANIZATE
CNMRMC asigurat instruirea expertilor din CRSP desemnati in evaluarea dosarelor
de biocide pentru cele 4 grupe principale (dezinfectanti, conservanti, pesticide nonagricole si alte produse biocide) in cadrul a 3 sesiuni (14 iulie, 5 si 11 august 2010)
Instruire in data de 8 iulie 2010 organizat pentru inspectorii din cadrul DSP-urilor
judetene cu referire la controlul materialelor ce vin in contact cu alimentele 96
participanti
4.8 ALTE ACTIVITATI DESFASURATE
INTOCMIREA SI GESTIONAREA bazei nationale de date privind deseurile
rezultate din activitatea medicala.
coordonare activitate DSP în cadrul monitorizării calităţii apei potabile ca urmare
a:

1.1.Scufundării în Dunăre a unei barje încărcate cu îngrăşăminte pe bază de
amoniu şi fosfaţi în luna decembrie 2010
1.2.Accidentului ecologic Ungaria – parcurs Dunăre - octombrie 2010
Activitate de consultanta si elaborari de referate de evaluare in domeniile : apei
potabile ; apei de masa ; transport de deseuri periculoase ; studii de impact asupra
sanatatii populatiei ;etc.
Crearea si gestionarea registrului laboratoarelor de toxicologie abilitate din
Romania
5. DIFICULTATI IN DESFASURAREA ACTIVITATILOR
In prima parte a anului – dificultatea in organizarea activitatii si a domeniilor ;
comunicarea greoaie cu Centrele Regionale de Sanatate Publica datorata posibilei lipse
de incredere in noua reorganizare
6. PRIORITATI PROPUSE PENTRU 2011
Identificarea si organizarea optima a prioritatilor si domeniilor de acreditare pentru
laboratoarele din CRSP uri – SRM
Mai buna gestionare a activitatii tuturor angajatilor INSP – CNMRMC- CRSP (SECTII
SRM)-in vederea implicarii tuturor, in egala masura, in derularea sarcinilor de serviciu
Organizarea unei Sesiuni de Comunicari Stiintifice a INSP

Coordonator CNMRMC
Dr. Andra Neamtu

