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CENTRUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A RISCURILOR DIN MEDIUL COMUNITAR

RAPORT DE ACTIVITATE CNMRMC 2011
1. Responsabilităţi principale:
1.1. Coordonare program naţional PN II – Programul National de Monitorizare a
Factorilor Determinanţi din Mediul de Viaţă şi Muncă
1.2. Participări la grupuri interministeriale şi parteneriate la solicitarea MS
1.3. Colaborare în programele internaţionale şi raportări la CE în domeniile specifice
1.4. Elaborare proiecte acte normative
2. Resurse umane
Personalul CNMRMC este format din:
Medici Igienisti
Medici Medicina Muncii
Chimisti
Biochimist
Fizician
Arhitect
Ingineri
Analist It
Asistent Medical
3. Personal în coordonare metodologică: personalul secţiilor de SRM din CRSP
4. Rezultate:
4.1. În cadrul Programului Naţional II, pentru anul 2011, au fost cuprinse :
-Un număr de 16 metodologii pentru monitorizarea şi protejarea sănătăţii şi prevenirea
îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc din mediul de viaţă;
-Un număr de 9 metodologii pentru obiectivul privind supravegherea sănătăţii în relaţie cu
radiaţiile ionizante;
-Un număr de 12 metodologii privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor
asociate factorilor de risc alimentar;
-Un număr de 4 metodologii privind protejarea s sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor
asociate factorilor de risc ocupaţionali;

Din acestea un număr de 14 metodologii au ca şi responsabil şi au fost propuse şi
coordonate de către membri ai CNMRMC.
În iunie 2011 s-a desfasurat prima Conferinţă pentru Sănătate şi Mediu, la sediul INSP
din Bucureşti, la care au participat specialisti din cadrul INSP, ai Ministerului Sănătăţii şi ai
Direcţiilor de Sănătate Publica teritoriale. Conferinţa a fost structurată în trei părţi : prezentări
generale, sesiune de postere şi mese rotunde. Toate cele trei părti au conţinut tematici din toate
domeniile specifice : igiena mediului, igiena alimentului, sănătate ocupaţională.
La sfârsitul anului 2011 s-au facut propuneri pentru două metodologii noi care au fost
preluate în cadrul PN II pentru anul 2012 şi anume : program de monitorizare pentru parametrii
apei potabile furnizate de distribuitori din reţelele de apă potabilă mici (sub 1000 de locuitori)
care nu pot suporta cheltuieli pentru anumiţi parametric, care necesită costuri mari, dar care pot
avea implicaţii asupra sănătăţii populaţiei (cel mult 2/judet) şi un studiu pilot care prevede
determinarea unor poluanţi ai aerului interior, în unităţi de preşcolari şi/sau şcolari din clasele
primare.
4.2 STADIUL REALIZĂRII ACTIVITĂŢILOR DIN CADRUL SINTEZELOR
NAŢIONALE ANGAJATE
Toate sintezele angajate în cadrul PN II au fost derulate, prelucrate datele finale şi au
fost încheiate şi predate conform calendarului, Direcţiei de specialitate din cadrul Ministerului
Sănătăţii.
4.3 EVALUAREA ACTIVITĂŢII EXPERŢILOR NOMINALIZAŢI PRIN ORDIN
M.S.
În componenţa CNMRMC sunt un număr de 8 membri ai Comisiilor de experţi
nominalizaţi de Ministerul Sănătăţii
A. Produse cosmetice
-În baza ordinului MS nr. 1173/2010, CNMRMC a desfăşurat activităţi curente pentru
transmiterea la termen către Comisia Europeană a punctelor de vedere cu caracter tehnic şi
ăntocmirea a 3 mandate de reprezentare pentru Comitetul de Poziţie şi 3 mandate pentru Grupul
de Lucru din cadrul DG SANCO – B2/GC - Cosmetics and Medical Devices.
-A fost asigurat suportul tehnic din punct de vedere al aplicării legislaţiei urmare a
solicitărilor venite din partea autorităţilor implicate în: controlul produselor cosmetice pe piaţă
(Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului), controlul produselor “de graniţe”
(Direcţiile de Sănătate Publică) şi notificare (Ministerul Sănătăţii).
B. Calitatea apei
-La solicitarea Comisiei Europene, în contextul asigurării raportării către instituţii
naţionale şi internaţionale de date referitoare la factorii de risc din mediu, s-au primit şi verificat
machetele de raportare a calităţii apei potabile distribuite de sistemele de aprovizionare cu apa
peste 5000 de locuitori, în vederea elaborării Raportului Naţional trianual 2008-2010,
transmiterea lui la CE şi crearea bazei de date.
- A fost postat pe site-ul CE raportul pentru calitatea apei de îmbaiere 2011.

C. Sănătate Ocupaţională
-Centralizarea şi raportarea bolilor profesionale declarate din judeţele arondate/CRSP;
-Actualizarea bazei de date cu privire la raportul morbidităţii profesionale în România şi
publicarea pe pag. web a CNMRMC.

D. Igiena alimentului
-Participarea experţilor desemnaţi pe domenii de activitate ca şi reprezentanţi la Comisia
Europeană pentru domeniile: materiale în contact cu alimentul; alimente noi; aditivi alimentari;
etichetare nutriţională, menţiuni nutriţionale de sănătate;
-Participare la misiune de audit DG Sanco – materiale în contact cu alimental;
-Misiune de audit DG Sanco – pesticide în alimente cu destinaţie specială; Actualizarea
programului multianual privind Programul naţional de control al rezidurilor de pesticide pentru
2012-2014;
-Participare la Raportare la DG Sanco - pesticide în alimente cu destinaţie specială;
-Participare la activitatea de acreditare a Laboratorului de Chimia şi Microbiologia
Mediului şi Alimentului din cadrul CRSPB pentru materiale care vin în contact cu alimentul, care
a şi fost desemnat Laborator Naţional de Referinţă pentru acest domeniu;
-S-au transmis la Comisia Europeană dosarele depuse de către producatori/importatori de
produse din tutun, dosare ce conţin date cu privire la ingredientele utilizate la fabricare;
-Participare la întalnirile grupurilor de lucru care au avut loc la Bruxelles, şi elaborarea
punctelor de vedere legate de modificările Regulamentului CE nr 258/2007 privind alimentele şi
ingredientele alimentare noi, regulament care a fost propus de către Comisia Europeană spre
modificare înca din anul 2008 ;
-Armonizarea cu legislaţia europeană în domeniul aditivilor alimentari, a menţiunilor
nutriţionale şi de sănătate asociate alimentelor.

4.4 PROIECTE DE ACTE NORMATIVE ELABORATE/PARTICIPARE LA
GRUPURI DE LUCRU
Numarul total de acte normative/modificări/completări la care au participat specialiştii
CNMRMC a fost de 32 – dintre acestea menţionăm :
A. PRODUSE COSMETICE SI BIOCIDE
- Ordin nr. 1376/2011 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 cosmeticeş
-În cadrul obligaţiilor asumate pentru cooperare administrativă cu celelalte autorităţi
comunitare au fost transmise către MS puncte de vedere tehnice de aplicare a Directivei
cosmeticelor în România în cadrul Platformei Europeane a Autorităţilor de Supraveghere a Pieţei
Cosmeticelor (PEMSAC), urmare a interpelărilor statelor membre cu privire la: efecte adverse
grave cauzate prin aspirarea pudrelor de talc destinate bebelusilor, interpretarea cerintelor

directivei cosmeticelor pentru servetelele umede de curătare, alegaţii cu privire la ingredientele de
parfumare din cosmetice, punct de vedere tehnic pentru proiecte de reglementare din alte state
membre ale UE, care implică libera circulaţie a mărfurilor (Buna Practica de Laborator pentru
produsele de tatuaj în Franţa, interzicerea PPD (p-fenilendiamina) sau PPT (p-fenilenintriamina)
în produsele pentru vopsirea parului în Danemarca, stabilirea termenilor şi condiţiilor privind
restricţionarea producerii, introducerii pe piaţă şi utilizării anumitor substanţe periculoase,
preparate şi articole enumerate în anexa XVII la Regulamentul (CE) nr. 197/2006 (REACH) – în
Bulgaria).
-În baza ordinului MS nr. 1173/2010, CNMRMC a desfăşurat activităţi curente pentru
transmiterea la termen către Comisia Europeană a punctelor de vedere cu caracter tehnic şi
întocmirea a 3 mandate de reprezentare pentru Comitetul de Poziţie şi 3 mandate pentru Grupul
de Lucru din cadrul DG SANCO – B2/GC - Cosmetics and Medical Devices.
B. IGIENA MEDIULUI ŞI APA POTABILĂ
-Participarea la grupul de lucru privind analiza Master Planului privind Protecţia şi
Reabilitarea Zonei Costiere Romaneşti la MMP în 24.08.2011;
-Implementarea Ordinului pentru aprobarea procedurii de reglementare sanitară a
produselor, materialelor, substanţelor chimice şi echipamentelor utilizate în contact cu apa
potabilă, efectuarea procedurii interne naţionale ( pentru INSP ) de aplicare;
-Participare la elaborarea Ordinului pentru aprobarea procedurii de reglementare sanitară
a produselor, materialelor, substanţelor chimice şi echipamentelor utilizate în contact cu apa
potabilă;
-Participare la elaborarea Ordinului pentru gestionarea deşeurilor medicale;
-Participare la elaborarea modificarilor legislative în domeniul apei de îmbăiere;
-Observaţii referitoare la proiectul de reglementare tehnica "Normativ privind acustica în
construcţii şi zone urbane"
-Întâlniri ale grupului de lucru la sediul Transelectrica ;
-Observaţii şi punct de vedere referitor la "Raportul privind cele mai bune practici de
gestionare a nămolurilor şi Ghidul privind utilizarea alternativelor de eliminare şi utilizare a
nămolurilor";
-Participare la sedinţa de lucru a Planului Naţional de Amenajare a Bazinelor Hidrografice
la MMSP în data de 13.09.2011;
-Punct de vedere privind Regulamentul şi Planul de management al ariei naturale protejate
ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare";
-Grupul de lucru pentru realizarea raportului de mediu Linia electrică aeriană de 400kV
Porţile de Fier – Anina;
-Punct de vedere referitor la Strategia de Interconectare a Sistemului Naţional de
Transport Gaze Naturale din ţările vecine;
-A fost elaborat punct de vedere cu privire la CMA pentru argint în legislaţia naţională a
calităţii apei potabile, solicitat de grupul ENDWARE;
-Puncte de vedere privind procedura de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a
produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact
cu apa potabilă;
-Participare la grupuri de lucru interministeriale pentru :

 Proiectul „Strategia energetică a României 2007-2020”;
 POS Mediu privind Elaborarea politicii naţionale de gestionare a nămolurilor
de epurare;
-Participare la reuniunile POS mediu : martie şi noiembrie 2011 ;
-Participare la selecţia proiectelor pe domenii specifice în vederea acordării punctajului
necesar obţinerii fondurilor de mediu;
-Alte grupuri de lucru interministeriale pe domenii specifice ca şi reprezentanţi ai MS.
C. SĂNĂTATE OCUPAŢIONALĂ
-Propuneri de standarde pentru protecţia sănătăţii faţă de expunerea la câmp
electromagnetic;
-Contribuţii la calcularea de noi limite de expunere ocupaţională la câmp magnetic static şi
de joasă frecvenţă, în contextul dezvoltării de noi tehnologii generatoare de astfel de câmpuri;
-Ord.1378/2287/2011 privind aprobarea procedurii de investigare şi diagnosticare a bolilor
profesionale precum şi a listei prestaţiilor medicale aferente legii 258/2008;
-Ord.1297/2096/2011 privind Constituirea Comisiei de securitate şi sănătate în muncă
privind agenţii chimici periculoşi;
-Ord. privind stabilirea componenţei Comisiei de securitate şi sănătate în muncă privind
agenţii chimici periculoşi;
-Proiect HG pentru procedura de reevaluare a locurilor de muncă încadrate în condiţii
speciale;
-HG 1169/dec 2011 pentru modificarea şi completarea HG 355/2007.
D. IGIENA ALIMENTAŢIEI
-Ordin MS pentru aprobarea normelor metodologice privind plasarea pe piaţă a
alimentelor la care s-au adăugat vitamine, minerale şi alte substanţe ;
- Proiect de ordonanţă privind condiţiile 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 a Ordinului nr. 763/455 din 15 iunie 2004
pentru aprobarea Listei substanţelor permise a fi utilizate în fabricarea produselor din tutun, cu
completarile si modificările ulterioare;
-Analiza şi consolidarea listei de menţiuni de sănătate asociate alimentelor, expertspecialist.

E. PRODUSE PENTRU PROTECŢIA PLANTELOR ŞI PRODUSE BIOCIDE
- Puncte de vedere faţă de următoarele proiecte de acte normative iniţiate de alte autorităţi:
HG privind stabilirea cadrului instituţional de acţiune în scopul utilizării durabile a
pesticidelor pe teritoriul României;
Ordonanţa Guvernului nr. 41/2007 pentru comercializarea produselor de protecţie a
plantelor, precum şi pentru modificarea şi abrogarea unor acte normative din domeniul fitosanitar;
Ordin pentru completarea Anexei la Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi
dezvoltării rurale, ministrului sănătăţii şi ministrului mediului şi gospodăririi apelor nr.
116/153/358/2005 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei
Naţionale de Omologare a Produselor de Protecţie a Plantelor;
Propuneri privind proiectele “Măsuri tranzitorii” şi “Autorizarea/omologarea
produselor de protecţie a plantelor conform Regulamentului 1107/2009”;
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1559/2004
privind procedura de omologare a produselor de protecţie a plantelor în vederea plasării pe piaţă
şi a utilizării lor pe teritoriul României;
Procedura privind recunoaşterea reciprocă a autorizaţiilor produselor de protecţie a
plantelor în România.
-S-au redactat şi întocmit propuneri de modificare a Ordinului nr. 261 din 6 februarie
2007 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile
sanitare.
E. IGIENA RADIAŢIILOR
-Participare la elaborarea punctului de vedere al României pentru proiectul unei noi
Directivei CE pentru protecţia sănătăţii populaţiei cu referire la substanţele radioactive din apa
potabilă; propuneri pentru Directiva privind substanţele radioactive în apa potabilă
-Participare la elaborarea punctului de vedere al României pentru proiectul unei noi
Directivei CE privind Standarde de Securitate de bază (Basic Safety Standards-BSS) pentru
protecţia împotriva pericolelor apărute prin expunearea la radiaţii ionzante (chestionar emis de
preşedinţia CE)
-Participare la elaborarea fisei 102 Radiaţii ionizante din HG 1169 din dec 2011
-Elaborare propunere de modificare şi completare a Ord. MS 944/2002 şi 1032/2003
4.5 PARTICIPĂRI LA COMISII DE EXPERŢI ; ORGANIZARE DE INSTRUIRI
În calitate de experţi, membrii din componenţa CNMRMC au participat la:
1. 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
2. Elaborarea Protocolului între MS şi ANSVSA
3. Întâlnirile Comisiei Naţionale pentru produse biocide al cărui secretariat este gestionat
de INSP; în componenţa comisiei INSP participă cu 2 persoane : preşedintele şi un membru;
4. Întâlnirile Comisiei Naţionale pentru produse de protecţie a plantelor – la care INSP
participă cu un vicepresedinte şi un membru;

5. Înfiinţarea Comisiei interministeriale pentru menţiuni de sănătate înscrise pe produsele
alimentare – doi membri;
6. Comisia pentru securitate şi sănătate în muncă privind agentii chimici periculoşi
(cf.Ordinul 1297/2011) –un membru;
7. Participare la puncte de vedere şi reuniuni ale grupurilor de lucru ale CE – membrii din
comisiile de specialitate înfiinţate prin Ord MS nr 1173/201
4.6 PARTICIPĂRI LA GRUPURI DE LUCRU INTERMINISTERIALE
-Participare la grupuri de lucru interministeriale pentru obiectivele : TRANSGAZ,
HIDROELECTRICA, TRANSELECTRICA, ETC.
-Participare la evaluarea strategică de mediu a Strategiei Naţionale de Gestionare a
Deşeurilor;
- Participare la grupul de lucru interinstitutional „Schimbări climatice” ;
- Participare la elaborarea Protocolului ăntre MS şi ANSVSA ;
- Observaţii şi punct de vedere referitor la "Raportul privind cele mai bune practici de
gestionare a nămolurilor şi Ghidul privind utilizarea alternativelor de eliminare şi utilizare a
nămolurilor";
-Participare la sedinţa de lucru a Planului Naţional de Amenajare a Bazinelor Hidrografice
la MMSP în data de 13.09.2011;
-Punct de vedere privind Regulamentul şi Planul de management al ariei naturale protejate
ROSPA0046 Gruia-Gârla Mare";
-Grupul de lucru pentru realizarea raportului de mediu Linia electrică aeriană de 400kV
Porţile de Fier – Anina;
-Punct de vedere referitor la Strategia de Interconectare a Sistemului Naţional de
Transport Gaze Naturale din ţările vecine;
-A fost elaborat punct de vedere cu privire la CMA pentru argint in legislaţia naţională a
calităţii apei potabile, solicitat de grupul ENDWARE;
-Puncte de vedere privind procedura de reglementare sanitară pentru punerea pe piaţă a
produselor, materialelor, substanţelor chimice/amestecurilor şi echipamentelor utilizate în contact
cu apa potabilă;
- Participare la grupuri de lucru interministeriale pentru :
 Proiectul „Strategia energetică a României 2007-2020;
 POS Mediu privind Elaborarea politicii naţionale de gestionare a nămolurilor
de epurare.
-Participare la reuniunile POS mediu : martie şi noiembrie 2011;
-Participare la selecţia proiectelor pe domenii specifice în vederea acordării punctajului
necesar obţinerii fondurilor de mediu.
4.7 INSTRUIRI ORGANIZATE
La Conferinţa pentru Sănătate şi Mediu a INSP au avut loc trei mese rotunde în care
specialiştii INSP au discutat cu specialiştii DSP aplicarea metodologiilor în domeniile specific;
Activitate suport la cele doua instruiri adresate evaluatorilor din cadrul INSP , privind
evaluarea dosarelor de omologare a produselor de protecţia plantelor.

4.8 ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE
Întocmirea şi gestionarea bazei naţionale de date privind deşeurile rezultate din
activitatea medical;
Crearea şi gestionarea registrului laboratoarelor de toxicologie abilitate din România ;
Răspunsuri profesionale ale specialiştilor CNMRMC pentru : interpelări
parlamentare, petiţii, sesizări, reclamaţii, solicitări profesionale ale organelor legislative ;
Participare la comunicarea cu mass media .
4.9

ACTIVITĂŢI

DESFĂŞURATE

SPECIALIŞTII CNMRMC PENTRU

LA

CEREREA

TERŢILOR

DE

CĂTRE

:

Ape potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor,
comercializate sub denumirea de apă de masă
(Cf. Ordin MSP nr. 341 din 20/02/2007 pentru aprobarea normelor de igienă şi a procedurii de
notificare a apelor potabile îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de
izvor, comercializate sub denumirea de apă de masă - Procedură de notificare a apelor potabile
îmbuteliate, altele decât apele minerale naturale sau decât apele de izvor (din 20/02/2007)
(M.Of. Partea I nr. 149/01.03.2007));
Înregistarea laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile
(Cf. Ordin MS Nr. 764/2005 pentru aprobarea procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a
laboratoarelor care efectuează monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al
apei potabile (modificat şi completat cu Ordin MS Nr. 1276/2005));
Derogări pentru parametrii chimici din apa potabilă
(Cf. Ordin MS Nr. 299/638 din 8 aprilie 2010 privind aprobarea Metodologiei de acordare a
derogărilor pentru parametrii chimici, în conformitate cu prevederile art. 9 din Legea nr. 458/2002
privind calitatea apei potabile (M. Of. Partea I nr. 290 din 04/05/2010);
Materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în state
care nu sunt membre ale Uniunii Europene
(Cf. Ordin nr. 1126 din 13/09/2006 privind aprobarea Procedurilor de emitere a certificatelor de
sănătate pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele destinate exportului în
state care nu sunt membre ale Uniunii Europene, a modelelor declaraţiei de conformitate şi
certificatului de sănătate pentru materialele şi obiectele care vin în contact cu alimentele destinate
exportului în state care nu sunt membre ale Uniunii Europene (M.Of. Partea I nr.
789/19.09.2006));
Autovehiculele utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din
activitatea medicală
(Cf. Ordin nr. 613 din 15/05/2009 (Ordin 613/2009) privind aprobarea Metodologiei de evaluare a
autovehiculelor utilizate pentru transportul deşeurilor periculoase rezultate din activitatea
medicală (M.Of. nr.343/22.05.2009)
Avizarea furnizorilor de instruire în domeniul noţinulor fundamentale de igienă

(Cf. Ordinul comun MS/MECT nr. 1225/5031 din 24/12/2003 privind aprobarea Metodologiei
pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor
fundamentale de igienă (M. Of., Partea I Nr. 49 din 20/01/2004 )
Produse biocide
(Cf. HG 956/ 2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide – Art. 6 alin.(1) lit. A) coroborat
cu alin.(2) şi alin.(3) din Ord. 10/ 368/ 11/ 2010 al Ministrului Sănătăţii, al Ministrului Mediului
şi Gospodăririi Apelor şi al Preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitar-Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor privind aprobarea procedurilor de avizare a produselor biocide care sunt
plasate pe piaţă pe teritoriul României.
– Art. 4 Ord. MS, Ministerul
Mediului, ANSV nr. 10/368/11/2010 (M.Of. Nr. 852 bis/21.09.2005)
Impactul asupra sănătăţii populaţiei a obiectivelor economice de investiţii şi
obiectivelor economice şi social-culturale
(Cf. ORD. MS nr 536/1995 )
Abilitare laboratoare toxicologie
(Cf. Ordin MS Nr. 1093 din 6 septembrie 2004 privind abilitarea laboratoarelor de toxicologie
pentru efectuarea determinărilor de noxe profesionale (revizuit şi completat cu Ord. 1045/2010)
Referate tehnice pentru conformarea echipamentelor generatoare de câmpuri
electromagnetice; interpretare buletine de măsurători de campuri electromagnetice

5. PRIORITĂŢI PROPUSE PENTRU 2012
Stabilirea unei mai bune comunicari între toţi angajaţii din domeniu prin implicarea lor
în egală masură în activităţile specifice;
Întocmirea raportului pentru Sănătate şi Mediu 2010-2011;
Organizarea celei de a doua editii a Conferinţei pentru Sănătate şi mediu;
Găsirea de noi priorităţi şi regândirea celor existente deja în cadrul PN II, pentru anul
2013.

Coordonator CNMRMC
Dr. Andra Neamtu

