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Raport de activitate 2013
CENTRUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A RISCURILOR DIN MEDIUL
COMUNITAR
1. Structură
In anul 2013, personalul Centrului a inclus un numar de 24 de persoane, dupa cum urmeaza:
-

13 medici dintre care 3 cu jumatate de norma
1 operator IT
2 asistenti medicali
1 biochimist
2 chimisti
1 referent de specialitate
1 fizician
2 ingineri
1 arhitect

Infrastuctura laboratorului include echipamente de birou functionale.

2. Principalele activitati desfasurate si rezultatele acestora
2.1. Activitati desfasurate in cadrul Programului National de Monitorizare a factorilor
Determinanti din Mediul de Viata si Munca
Pana in data de 31 martie 2013 Centrul National a coordonat activitatea de elaborare de catre
responsabilii de metodologii, a rapoartelor finale cuprinse in cadrul programului National pentru
anul 2012. Acestea au fost trimise in termen la Ministerul Sanatatii si catre toate Directiile de
Sanatate Publica teritoriale, astfel ca in urma concluziilor sa se poata lua masurile tehnice,
organizatorice si legislative la nivel local si national.
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Pana in luna martie a fost coordonata activitatea de propunere de metodologii care sa fie cuprinse
in acelasi program pentru anii 2014-2015. In urma selectiei acestora de catre specialistii in
domeniu ai CNMRMC, au fost propusa o structura comuna pentru toate metodologiile selectate
care au fost trimise la Ministerul Sanatatii in vederea aprobarii normelor de aplicare pentru anii
2014-2015.
Dupa aparitia cadrului legislativ, metodologiile complete au fost trimise spre aplicare tuturor
Directiilor de Sanatate Publica teritoriale.
In cadrul PN II, un numar de 16 metodologii au responsabili tehnici din cadrul CNMRMC.

Domeniul privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor
associate factorilor de risc din mediul de viata
a) Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena apei
Supravegherea apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de aprovizionare
mari
A fost elaborat raportul anual pentru anul 2012 si transmis la MS in luna martie 2013.
In luna aprilie a fost refacuta metodologia si propusa in pachetul de metodologii din cadrul PN II
in vederea aprobarii in cadrul Normelor de aplicare a Programelor Nationale de Sanatate prin
Ordin MS. Dupa aparitia Ordinului MS 422/2013 a fost trimisa, impreuna cu celelalte
metodologii, spre aplicare la DSP teritoriale.La nivelul CNMRMC, unde exista baza de date
conform machetelor de raportare impuse de CE, s-a reactualizat si reanalizat situatia indicatorilor
pentru anul 2012; s-a discutat cu specialistii din teritoriu in vederea evaluarii si transmiterii
corecte a parametrilor referitori la calitatea apei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele
de aprovizionare mari si in vederea alcatuirii noilor planuri de monitorzare de audit conform
modificarilor Ord MS nr 974. Raportarile tuturor judetelor se fac dupa un model conform
cerintelor CE pana la sfarsitul lunii februarie 2014 pentru tot anul 2013. Pana la sfarsitul lunii
martie 2014 se integreaza datele transmise de catre DSP teritoriale la CNMRMC in vderea
alcatuirii raportului anual.
Evaluarea calitatii apei de imbaiere
A fost elaborata sinteză naţională Calitatea apei de îmbăiere pentru anul 2012 si transmisa MS si
DSP teritoriale.
Program de comparari interlaboratoare in domeniul calitatii apei
La nivelul CNMRMC au fost transmise rezultatele obtinute in urma desfasurarii programului de
intercomparare in domeniul apei care a avut loc in anul 2012 si la care au participat toate
laboratoarele DSP din tara. In cursul anului s-a efectuat o evaluare a procedurilor practicate la
nivel national in vederea centralizarii tuturor informatiilor legate de monitorizarea calitatii apei
potabile si in vederea pregatirii programului pentru anul 2014 si alegerea parametrilor cei mai
importanti in monitorizari , care sunt analizati de toate laboratoarele din structura MS.
a) Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena aerului
Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul urban si a
aerului interior in institutii publice
A fost elaborat raportul national pentru anul 2012 si transmis la MS in luna martie 2013.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anii 2013-2014
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Responsabilul de sinteză a coordonat implementarea metodologiei la nivelul DSP judeţene, a
colectat datele de la DSP judeţene în vederea prelucrării lor şi întocmirii sintezei naţionale;
Centrele regionale ale INSP impreuna cu DSP omoloage au aplicat metodologia prin selectia a
cate 2 gradinite din orasele Cluj; Iasi; Bucuresti, Timisoara si TG Mures unde s-au efectuat
analize microbiologice si chimice in salile de curs.
Fisele de evaluare ale aerului ambiant si cele referitoare la indicatori de sanatate vor fi transmise
de DSP judetene pana la 15 febr 2014 si apoi vor fi analizate, centralizate si interpretate in
vederea transmiterii raportului national pana in martie 2014.
Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii populatiei
Este o metodologie demarata in anul 2013 astfel incat in luna aprilie a fost intocmita
metodologia si propusa in pachetul de metodologii din cadrul PN
A fost intocmita macheta de analiza a rezultatelor transmise prin chestionare. Au fost
receptionate chestionare de la DSP teritoriale care au fost introduse in baza de date. Este un
studiu de perceptie al populatiei.
Raportul in urma centralizarii si prelucrarii datelor va fi finalizat la sfarsitul lunii martie 2014.

b) Protejarea sanatatii publice in relatie cu expunerea la contaminanti chimici
Supravegherea produselor cosmetice in relatie cu sanatatea umana
A fost elaborat raportul national pentru anul 2012 si transmis la MS in luna martie 2013.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anii 2013-2014
Responsabilul de sinteză a coordonat implementarea metodologiei la nivelul DSP judeţene, a
colectat datele receptionate de la DSP judeţene în vederea prelucrării lor şi întocmirii sintezei
naţionale;
S-a participat la puncte de vedere pentru MS in vederea derularii actiunilor tematice organizate
de acesta.
c) Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena habitatului uman
Impactul asupra sanatatii generat de managementul deseurilor menajere
A fost intocmit raportul national pentru anul 2012 si transmis la MS in luna martie 2013.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anii 2013-2014
Responsabilul de sinteză a coordonat implementarea metodologiei la nivelul DSP judeţene, a
colectat datele de la DSP judeţene în vederea prelucrării lor şi întocmirii sintezei naţionale A fost
intocmita macheta de analiza a rezultatelor transmise prin chestionare. Au fost receptionate
chestionare de la DSP teritoriale conform metodologiei, care au fost introduse in baza de date,
raportul final fiind in curs de finalizare
Evaluarea si supravegherea starii de sanatate a populatiei expuse la zgomotul
urban
A fost intocmit raportul national pentru anul 2012 si transmis la MS in luna martie 2013.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anii 2013-2014, care cuprinde noua orase din
tara care au aeroport.
Responsabilul de sinteză a coordonat implementarea metodologiei la nivelul DSP judeţene, a
colectat datele de la DSP judeţene în vederea prelucrării lor şi întocmirii sintezei naţionale A fost
creata machete de analiza a rezultatelor transmise prin chestionare. Au fost receptionate

CNMRMC – RAPORT DE ACTIVITATE 2013

chestionare de la DSP teritoriale , care au fost introduce in baza de date aceasta fiind in curs de
interpretare si validare in vederea intocmirii raportului final.
Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala
A fost intocmit raportul national pentru anul 2012 si transmis la MS in luna martie 2013.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anii 2013-2014, conform noilor reglementari
legislative
Responsabilul de sinteză a coordonat implementarea metodologiei la nivelul DSP judeţene, a
colectat datele de la DSP judeţene în vederea prelucrării lor şi întocmirii sintezei naţionale
Raportarea către INSP- CNMRMC si centralizarea evidenţei deşeurilor rezultate din activităţile
medicale provenind din județe , în conformitate cu Ordinul MS nr. 1226/2012; A fost intocmita
metodologia de raportare si a fost aprobata de catre MS. A fost transmisa in timp util DSP
teritoriale. S-a organizat de catre CNMRMC Sesiunea de instruire in domeniul gestionarii
deseurilor rezultate din activitatea medicala – 26.09.2013, sediul INSP Bucuresti – la care
au participat reprezentantii tuturor DSP urilor teritoriale.

Domeniul privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor associate
factorilor de risc din mediul de munca
Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor in expunerea la radiatii ionizante,
neionizante si laser
Evaluarea expunerii ocupationale la campuri electromagnetice
Este o metodologie demarata in anul 2013 astfel incat in luna aprilie a fost 4mbient4t
metodologia si propusa in pachetul de metodologii din cadrul PN
CRSP Iasi si CNMRMC – centralizarea şi prelucrarea datelor transmise prin fişele chestionar de
la cele 41 de judeţe si Mun Bucuresti; raportul final este în curs de finalizare;
Evaluarea riscului generat de utilizarea Laser-ului la locul de munca
Este o metodologie demarata in anul 2013 astfel incat in luna aprilie a fost intocmita
metodologia si propusa in pachetul de metodologii din cadrul PN
Fiind o metodologie noua s-au creat bazele de actiune in vederea derularii acesteia si tamplate-ul
de aplicare cu scopul alegerii celei mai bune cai de implementare a metodologiei.A fost
monitorizata aplicarea metodologiei in teritoriu, cu corectii unde au fost semnalate problem. La
CNMRMC s-au primit chestionarele completate si transmise de DSP Judetene
Expunerea profesionala la radiatii ionizante
A fost intocmit raportul national pentru anul 2012 si transmis la MS in luna martie 2013.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anii 2013-2014, conform noilor reglementari
legislative
S-a reactualizat baza de date in functie de raportarile din teritoriu. Activitate permanenta
a) Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boala profesionala la
nivel national
Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala
profesionala
A fost intocmit raportul national pentru anul 2012 si transmis la MS in luna martie 2013.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anii 2013-2014, conform noilor reglementari
legislative
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Toate fisele declarate de boala profesionala au fost declarate si introduce in baza de date existent
la nivelul CNMRMC – activitate permanenta

Domeniul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea
imbolnavirilor 5mbient5t factorilor de risc 5mbient5t5 si de nutritive
Evaluarea statusului de iod in randul populatiei prin determinarea TSH-ului neonatal si a
ioduriilor la copilul scolar
In luna aprilie a fost intocmita metodologia si propusa in pachetul de metodologii din cadrul PN
II in vederea aprobarii in cadrul Normelor de aplicare a Programelor Nationale de Sanatate prin
Ordin MS. Dupa aparitia Ordinului MS 422/2013 a fost trimisa, impreuna cu celelalte
metodologii, spre aplicare la DSP teritoriale.Aceasta metodologie a fost 5mbient5t la propunerea
MS impreuna cu IOMC Alfred Rusescu din necesitatea de a monitoriza rezultatele programului
de iodare a sari folosite pentru consum alimentar.Pana in present IOMC nu a primit fonduri
pentru a putea realiza activitatile propuse spre desfasurare in anul 2013. In cursul anului 2014 se
poate aplica metodologia in conditiile in care exista finantare, baza stiintifica si logistica fiind
realizata.
Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman
A fost intocmit raportul 5mbien pentru anul 2012 si transmis la MS in luna martie 2013.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anii 2013-2014, conform noilor reglementari
legislative
Actualizarea bazei de date in functie de rezultatele transmise de DSP teritoriale; acordarea de
asistenta in teritoriu in vederea aplicarii corecte a metodologiei. Se realizeaza in prezent
centralizarea si prelucrarea datelor.
Evaluarea valorii nutritive a alimentelor
In luna aprilie a fost intocmita metodologia si propusa in pachetul de metodologii din cadrul PN
II in vederea aprobarii in cadrul Normelor de aplicare a Programelor Nationale de Sanatate prin
Ordin MS. In anul 2013 aceasta metodologia nu s-a aplicat la DSP teritoriale si doar s-a evaluat
de la nivelul INSP strategia de abordare pentru anul 2014 in functie de noile documente
legislative comunitare.
a) Evaluarea factorilor de risc din material si obiecte care vin in contact cu alimentele
A fost intocmit raportul national pentru anul 2012 si transmis la MS in luna martie 2013.A fost
refacuta si reactualizata metodologia pentru anii 2013-2014, conform noilor reglementari
legislative
In concluzie existenta si derularea PN de Monitorizare a factorilor determinant din Mediul de
viata si munca este necesara si asigura:
-

Indeplinirea obligatiilor ce revin structurilor MS din aplicarea Legii 458/2002 privind apa
potabila si asigura obligatiile de raportare la CE a raportului privind calitatea apei
potabile in Romania si a tuturor actelor legislative ( HG si OM ) ce decurg din aceasta
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-

Indeplinirea obligatiilor ce revin MS in legatura cu raportarea calitatii apei de imbaiere
in sezonul de imbaiere, la CE
Indeplinirea obligatiilor ce revin MS din aplicarea Legii 104/2011- privind calitatea
aerului inconjurator
Indeplinirea obligatiilor ce revin MS cu privire la gestionarea deseurilor care rezulta din
activitatea medicala – ca si autoritate competent – conform Ord MS 1226/2012
Indeplinirea obligatiilor ce revin MS cu privire la supravegherea si monitorizarea
bolilor profesionale
Indeplinirea obligatiilor ce revin MS cu privire la aplicarea Recomandarii
2000/473/EURATOM
Indeplinirea obligatiilor ce revin MS cu privire la asigurarea activitatii in domeniul
produselor biocide ca si autoritate 6mbient6t
Indeplinirea obligatiilor ce revin MS cu privire la asigurarea activitatii in domeniul
produselor pentru protectia plantelor
Indeplinirea obligatiilor ce revin MS cu privire la toate actiunile ce decurg din aplicarea
Planului National Unic de Control in domeniul alimentelor – ca si cosemnatar.

In acelasi timp PNII asigura aplicarea si desfasurarea unor metodologii care pot identifica noi
factori de risc din domeniul mediului 6mbient, al radiatiilor ionizante, alimentatiei si
nutritiei, sanatatii ocupationale care pot avea impact asupra starii de sanatate a populatiei
generale si/sau pe grupuri populationale vulnerabile.

2.2 Prestatii si servicii de sanatate publica










referate de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei pentru diferite obiective – 28
certificate de sanatate – 10
referat tehnic de evaluare a autovehiculelor pentru transportul deseurilor periculoase
rezultate din activitatea medicala: 95
referat tehnic de evaluare pentru echipamente de tratare prin decontaminare termica la
temperaturi - scazute a deseurilor medicale periculoase: 2
raport de evaluare pentru un echipament inovativ-demonstrativ: 1
Referate tehnice privind conformarea echipamentelor generatoare de campuri
electromagnetice.- 96
Referate tehnice de interpretare a buletinelor de masuratori de campuri electromagnetice
pentru verificarea conformitatii cu reglementarile legale privind expunerea umana si
protejarea sanatatii populatiei generale.- 61
Referat de evaluare pentru acordarea celei de a doua derogări de la parametrul nitraţi în
apa distribuită în sistem centralizat – 1
Puncte de vedere la solicitarea MS, DSP şi persoane juridice privind: notificarea
diverselor produse în Registrul apelor de masă altele decât apele minerale naturale sau
decât apele de izvor; îmbutelierea sub aceeaşi denumire comercială a unui produs Apă de
masă; diminuarea numărului de parametri din cadrul monitorizării de control a apei
potabile distribuite în sistem centralizat; acordare de autorizaţie sanitară unică pentru mai
multe sisteme de producţie a apei potabile; evaluarea documentaţiei şi efectuarea
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Referatului de evaluare în vederea acordării autorizaţiei sanitare de funcţionare pentru
Operatori specifici; evaluarea documentaţiei în vederea autorizării sanitare de funcţionare
pentru operatori.
Referate de evaluare produse biocide - 59

2.3. Elaborarea de proiecte de acte normative, puncte de vedere si asistenta
tehnica pentru MS (raspunsuri la adrese, puncte de vedere, etc)
Contributii la elaborarea actelor normative:
-

-

-

-

-

-

Noile reglementari legislative privind gestionarea deseurilor medicale Ord. MS nr.
1226/03.12.2012 (M.Of. din 18.12.2012); Ord. MS nr. 1279/14.12.2012 (M. Of. Din
03.01.2013)
Propuneri privind aprobarea Strategie Nationale de Gestionare a Deseurilor
Punct de vedere HG privind stabilirea unor masuri pentru aplicarea Regulamentului
Parlamentului si al Consiliului CE nr. 1013/2006
CNCAN – completari la proiectul de Strategiei Nationale de Securitate Nucleara
Punct de vedere referitor la Proiectul de Lege privind modificarea si completarea unor
acte normative aplicabile domeniului nuclear
Draft tehnic privind actul normativ de transpunere a Directivei de stabilire a unor cerinte
de protectie a sanatatii populatiei in ceea ce priveste substantele radioactive din apa
destinata consumului uman
Proiectul Organizatiei Mondiale a Sanatatii(OMS) privind Planul pentru Alimentatie si
Nutritie 2014-2020
Propunere legislative intitulata “ Lege privind interzicerea cultivarii si importului
organismelor modificate genetic (OMG) si interzicerea importului, productiei si
comercializarii produselor care contin organisme modificate genetic (OMG)
Analiza propunerii legslative privind programul „Masa la scoala „ pentru elevii din
invatamintul obligatoriu de stat si privat , primar si gimnazial
Proiectul de ordin privind atestarea produselor traditionale
Proiectul de Ord. privind transpunerea Dir. 2013/26/ UE a Comisiei din 08 feb.2013 de
adaptare a anumitor directive in domeniul sigurantei alimentelor si al politicii veterinare
si fitosanitare
Proiectul de ordin privind modificarea si completarea Ordinului nr. 523/808/351/2003
pentru aprobarea Normelor cu privire la natura, continutul, fabricarea si etichetarea
gemurilor, jeleurilor si marmeladelor de fructe, precum si piureului de castane indulcit,
destinate consumului uman
Elaborarea proiectul de ordin pentru transpunerea Directivei CE 2013/46 de modificare a
Directivei CE 2006/141 privind cerintele pentru proteinele din formulele de inceput si
formulele de continuare ale preparatelor de lapte pentru sugari, respectiv ale preparatelor
pentru copii de virsta mica
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reuniunea Comitetului pentru Apa Potabilă (Drinking Water Comitee), în cadrul căruia
au fost supuse propuneri de modificare a Anexelor II şi III ale Directivei 98/83/CE,
precum şi un document strategic privind aprovizionările mici cu apă potabilă..
Strategia nationala si Planul National de actiune pentru gestionarea Siturilor Contaminate
din Romania
Proiect de ordin pentru transpunerea Directivelor UE de 2012/38/UE, 2012/41/UE,
2012/42/UE ale Comisiei din noiembrie 2012 de modificare a Directivei 98/8/CE a
Parlamentului European si a Consiliului pentru a include substante active biocide în
anexa I la BPD; Ordinul comun a fost aprobat cu nr. 696/1596/63/2013 si a fost publicat
in Monitorul Oficial nr. 452, Partea I din iulie 2013.
Proiect de ordin pentru aprobarea tarifelor pentru activitati privind autorizarea si
recunoasterea mutuala a a utorizatiilor pentru produse biocide.
Elaborare punct de vedere – la solicitarea MS privind avizarea/notificarea materialelor în
contact cu apa se eliberează solicitantului, care, conform art.1. (i) din Anexa la OAP
275/2012. Elaborare punct de vedere – la solicitarea MS,cu privire la proiectul de
modificare şi completare a art. 12. (4) (etichetare) din Legea republicată 458/2002 privind
calitatea apei potabile înaintat de către un grup de parlamentari.
Elaborare de puncte de vedere cu privire la modificarea si completarea HG 974/2004
Elaborarea tabelului de concordanta a Directivei 2012/21/UE in scopul adaptarii la
progresul tehnic, a anexelor II si III a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la
produsele cosmetice, transpusa in Ord MS 1215/2012
Elaborarea proiectului de ORDIN pentru modificarea şi completarea Normelor
metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piaţă a
produselor biocide, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii publice, al ministrului
mediului şi gospodăririi apelor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 1321/2006/280/90/2007
Elaborarea proiectului de ORDIN 10/205/19/2013 privind tarifele pentru plasarea pe
piaţă a produselor biocide şi pentru solicitarea privind înscrierea substanţelor active în
anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a Hotărârii Guvernului nr.
956/2005 privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii publice, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor şi al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
1.321/2006/280/90/2007
Elaborarea proiectului de HG privind stabilirea unor măsuri pentru implementarea
Regulamentului (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 22
mai 2012 privind punerea la dispoziție pe piaţă şi utilizarea produselor biocide
Observatii proiect de Lege privind emisiile industriale
Observatii proiectul de Hotarare de Guvern privind modificarea si completarea Anexei la
Hotararea Guvernului 53/2009 pentru Aprobarea Planului National de protectie a apelor
subterane impotriva poluarii si deteriorarii
Propuneri in vederea modificarii ORD MS 536/1997
proiect de Lege privind Suplimentele alimentare ;
proiect de HG 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
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-

-

-

implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul
programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli în anul şcolar 2013-2014;
modificarea ordinului MS 1225/2003 furnizarea si organizarea cursurilor privind
insusirea notiunilor fundamentale de igiena ,
proiect Ordin Min. Agriculturii – Produse traditionale ;
modificarea ordinului MS 397/2002 privind alimentele cu destinatie nutritionala speciala
Planul National Unic de Control 2014-2016 .
propunerii legslative privind programul „Masa la scoala „ pentru elevii din invatamintul
obligatoriu de stat si privat , primar si gimnazial, elaborat de M.Agriculturii ;
Punct de vedere cu privire la Raportul pentru Protocolul Apa şi Sănătatea,
Punct de vedere cu privire la Proiectul de decret regal de stabilire a criteriilor tehnicosanitare pentru piscine Spania şi a decretului regal de introducere pe piaţă şi utilizare a
biocidelor;
HG pentru aprobarea strategiei naţionale a României privind schimbările climatice
Punct de vedere cu privire la modificarea Legii calităţii apei potabile 458/2002 –
susţinerea punctului de vedere al Ministerului Sănătăţii în cadrul Comisiei de Sănătate a
Senatului ;
Puncte de vedere cu privire la aspecte privind Raportul evaluării de mediu în cadrul
Proiectului Roşia Montană; participari la sedinte CAT
Puncte de vedere cu privire la modificarea HG 53/2009 pentru aprobarea Planului
Naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării;
Punct de vedere cu privire la nota de fundamentare HG pentru aprobarea Strategiei
naţionale a României privind schimbările climatice;
Punct de vedere cu privire la Raportul CE privind calitatea apei potabile distribuite în
colectivităţile mici, sub 5000 de locuitori; Raportul sintetic trimis de CE în urma analizei
Raportului de ţară privind calitatea apei potabile în perioada 2010-2012;
Punct de vedere cu privire la propunerea CE de modificare a Anexelor II şi III din
Directiva apei potabile
Initiere proiect de ordin pentru abrogarea unor acte normative care contravin prevederilor
Regulamentului (CE) nr. 1223/2009
Initiere proiect de Ordin pentru aprobarea Normelor privind organizarea sistemului de
cosmetovigilenta si de comunicare a efectelor nedorite grave
Punct de vedere HG nr. 683/2013 pentru aprobarea Planului national de actiune privind
diminuarea riscurilor associate utilizarii produselor de protective a plantelor
Punct de vedere Ordin 60/512/1258/2013 pentru aprobarea Regulamentului de
organizare si functionare a Comisiei Nationale de Omologare a Produselor de Protectia
Plantelor si aprobarea procedurilor privind omologarea, comertul paralel si de aprobare a
celei de-a doua denumiri comerciale pentru un produs de protectia plantelor omologat pe
teritoriul Romaniei

In anul 2013 CNMRMC, prin specialistii sai, a raspuns la un numar de 1424 de adrese
inregistrate in registrul propriu dintre care un numar de 410 adrese au fost de la
Ministerul Sanatatii (aproximativ 2/zi)
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2.4 Participari la grupuri de lucru ( nationale si internationale)
2.4.1. Participare la grupuri de lucru interministeriale pentru diferite domenii de
activitate- reprezentanti din partea MS





















Ministerul Mediului si Schimbari Climatice privind proiectul Strategie Nationala a
Deseurilor
MMSC privind aplicarea Ord. nr. 1226/2012
Intalnire la sediul MS in 26.09.2013 privind procesul de implementare a masurilor din
Planul national de actiune pentru Open Government Partnership
Elaborarea raportului national privind punerea in aplicare a Directivei 89/931/CEE, ale
directivelor speciale ale acesteia si a Directivelor 209/148/CE, 91/383/CEE si 94/33/ CE,
precum si chestionarul care il insoteste
Reevaluarea locurilor de munca incadrate in conditii speciale 29.01.2013 art. 30 alin.(2)
din Legea 263/2010, art. 5 din HG. 1284/2011si Ord. 155/02.02.2012
Reuniunea grupului de lucru Aspecte Sociale cu privire la Propunerea de directive pentru
alinierea a 5 directive din domeniul SSM la Regulamentul CLP si la definitivarea pozitiei
Romaniei
Reuniunea Grupului Aspecte Sociale privind propunerile de compromise ale PRES IE
PE MARGINEA AMENDAMENTELOR Parlamentului Europea n privind cerintele
minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la agentii fizici
(campuri electromagnetice)
Grup de lucru Atomic Question privind articole ale Directivei Basic Safety Standard
Grup de lucru privind elaborarea draftului CFP (Country Programme Framework )care
defineste directiile de cooperare ale Romaniei cu Agentia International pentru Energie
Atomica
Intalnirea Grupului de lucru responsabil cu revizuirea Manualului National privind
Raspunsul in caz de Incident sau Trafic Ilicit cu Materiale Nucleare si Radioactive
Grup de lucru privind CAT pentru proiectul U 3 si U4 CNE Cernavoda
Grup de lucru pe tema” Review of current off-site nuclear emergency preparedness and
response arrangements in EU member states and neighbouring countries” reprezentantii
ENCO
Proiectul de lege privind reglementarea marketingului substitutelor de lapte matern
Ghid de aplicare a regulamentelor referitoare la mentiunile nutritionale si de sanatate
asociate alimentelor
Initierea celei de-a doua faze a studiului privind nivelul de poluanti organici persistenti
(POPs)in laptele matern
Grup de lucru privind subiectul referitor la situatia produsului romanesc “mici”
Participarea la elaborarea “Listei nationale a plantelor medicinale si a produselor
stupului”(in cadrul participarii la Comitetul Tehnic la Plantelor Medicinale si al
Produselor Stupului)
Proiectul “Promovarea unui loc de munca sanatos pentru angajatii cu boli cornice –
Sanatatea Publica si Locul de Munca”

CNMRMC – RAPORT DE ACTIVITATE 2013

























Aspecte legate de planificarea controlului official al meterialelor care vin in contact cu
alimentele bazata pe indentificarea riscului in functie de tipul operatorilor economici in
perioada 2013-2014
Grup de lucru in vederea elaborarii unor documente strategice de analiza si evaluare a
problematicilor specifice pietei apelor minerale din Romania
Grupul de lucru privind Regulamentul CE nr. 1924/2006 – Mentiunile nutritionale si de
sanatate
Grp de lucru – “Amendamente la Regulamentul 10/2011/EU pe plastice destinat
contactului cu produsele alimentare Bruxelles
Grup de lucru cu tema Particularitatile comunicarii comerciale privind suplimentele
alimentare , organizata de Patronatul Roman al Industriei Suplimentelor Alimentare
Elaborarea unor documente strategice de analiza si evaluare a problematicilor specific
pietei apelor minerale din Romania
Grupul de lucru pentru elaborarea celui de-al doilea Raport privind Protocolul Apa si
Sanatatea
Reuniunea CAT a Proiectului Rosia Montana , din data de 10.05.2013 care a avut loc la
MMSC
Elaborare puncte de vedere si participari la grupul de lucru privind modificarea Ord MS
536/1997
Intalniri de lucru organizate de MADR pentru indeplinirea atributiilor Romaniei ca SMR
si SMRCo pentru substantele active
Grup de lucru privind imbunatatirea legislatiei in domeniul produselor care contin alcool
Participare in grupurile de lucru cu Ministerul Economiei, Comertului si Mediului de
Afaceri – Directia Generala Resurse Minerale privind proiectul de Strategie in industria
miniera a Romaniei pentru perioada 2010-2020;
Grupul de lucru interinstitutional – Schimbari Climatice
Grup de lucru privind implementarea Directivei 98/83/CE
Grup de lucru privind “ Intalnirea Grupului de experti privind abordarea unei preventii
eficiente si reducerea bolilor cu transmitere hidrica in regiunea Europeana
Grup de lucru privind Revizuirea Planului de Actiune pentru Protectia Mediului al
Municipiului Bucuresti
Participare Grup de lucru pentru lucrarea “LEA 400 Kv Portile de Fier-Anina-Resita”
Participare -“Comisia pentru analizarea si evaluarea planurilor de actiune destinate
reducerii nivelului de zgomot
Grup de lucru privind implementarea Regulamentelor REACH , CLP si biocide
Grup de lucru in vederea aplicarii prevederilor art. 30 si 31 ale Regulamentului CE nr.
396/2005 privind continuturile maxime aplicabile reziduurilor de pesticide din /sau de pe
produse alimentare si hrana de origine vegetala si animal pentru animale si de modificare
a Directivei 91/414/CEE
Grup de lucru privind Produsele Cosmetice a Reprezentantilor din partea Autoritatilor
Competente ale Statelor Membre DG SANCO – B2/GC – COSMETICS AND
MEDICAL DEVICES
Grup de lucru – revizuirea HG nr. 658/2007 privind stabilirea unor masuri pentru
asigurarea aplicarii Regulamentului (CE) NR. 648/2004 al Parlamentului European si
Consiliului UE privind detergentii
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GL pentru elaborarea Planului National de actiune utilizare durabila a pesticidelor
agricole
Grup de lucru privind transpunerea Directivei europene 2010/32/UE a Consiliului din 10
mai 2010 de punere în aplicare a Acordului-cadru privind prevenirea rănilor provocate de
obiecte ascuţite în sectorul spitalicesc şi în cel ai asistenţei medicale ( s-a transpus prin
HG 243/2013 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru
prevenirea rănirilor provocate de obiecte ascuţite în activităţile din sectorul spitalicesc şi
cel al asistenţei medicale;
participare la Grupul de lucru privind aspecte sociale cu privire la propunerea de
Directivă pentru alinierea a 5 directive din domeniul SSM la Regulamentul CLP şi la
definitivarea poziţiei României pentru următoarea reuniune;
participare la Grupul de lucru privind raportarea de date legate de Decizia Comisiei nr.
9200 din 21 decembrie 2011 cu referire la structuria raportului Statelor membre privind
punerea în aplicare practică a Directivei 89/391/CEE, a directivelor speciale ale acesteia
şi a Directivelor 2009/148/CE, 91/383/CEE, 92/29/CEE şi 94/33/CE, precum şi a
chestionarului care îl însoţeşte, în aplicarea de măsuri de îmbunătăţire a securităţii şi
sănătăţii lucrătorilor la locul de muncă.
GL pentru modificarea Ordinului Min Mediului, Min transporturilor, Min Sanatati nr.
152/558/1119/532 din 2008, pentru aprobarea Ghidului privind adoptarea valorilor limita
L zi si L noapte, pentru zgomotul produs de sursele de trafic si zgomotul industrial.
GL pentru elaborarea si implementarea unui plan corespunzator de preluare si gestionare
a deseurilor generate de nave
grupului de lucru din cadrul Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii din cadrul
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului – Directia Tehnica in Constructii.

2.4.2 Activitatea specialistilor urmare a responsabilitatilor rezultate din ORD MS
1173/2010 - Puncte de vedere în cadrul grupurilor de experţi responsabili cu elaborarea
punctelor de vedere tehnice asupra documentelor aflate în dezbatere la nivel comunitar – in
toate domeniile care intra in responsabilitatea INSP
a) Grup de lucru - Tutun: -chim. Gabriela Cilinca - Institutul National de Sanatate
Publica
b) Medicina muncii: -dr. Adriana Todea
c) Radiatii ionizante si neionizante: dr. Lavinia Calugareanu; fiz. Violeta Calota
d) Etichetare nutritionala, mentiuni nutritionale si de sanatate: dr. Camelia Parvanlunar , s-a transmis punctul de vedere privind documentele in dezbatere sau s-a
participat la sedintele grupului de lucru de la CE – Bruxelles privind mentiunile
nutritionale si de sanatate asociate alimentelor ; (iulie )
e) Alimente cu destinatie nutritionala speciala: dr. Daniela Nuta
f) Aditivi, enzime, arome – dr Corina Zugravu – 7 participari
g) Materiale in contact cu alimentul: chim. Gabriela Cilinca participare la intrunirile
Working Group Meetings on Food Contact Materials, intalniri ce au loc la Brussels;
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.
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h)
i)
j)
k)
l)
m)

Alimente si ingrediente alimentare noi: dr. Daniela Nuta
Apa potabila: dr. Anca Tudor
Apa de imbaiere: dr. Anca Tudor
Deseuri medicale: ing. Oana Curea
Biocide: -chim. Irina Tanase
Cosmetice: chim. Irina Tanase - Intocmire mandate de reprezentare DG SANCO –
Unitatea B2/GC – Cosmetice si Dispozitive Medicale (3 mandate pentru reuniunea
Grupurilor de lucru;3 mandate pentru reuniunea Comitetului de Poziţie); Intocmire
tabel de concordanta (Directiva 2012/21/UE) si tabele de corespondenta; Puncte de
vedere, analiza versiunilor lingvistice a acquis-ului comunitar - 5 acte normative
(Regulament 48/2013/UE; Regulament 483/2013/UE Regulament 344/2013/UE si
Regulament 655/2013 Decizia 2013/674/UE) + 2 ghiduri UE.

2.5 Activitati suport in vederea realizarii componentei de evaluare de risc
pentru sanatate in relatie cu PPP.
INSP asigura reprezentarea MS in cadrul Comisiei Nationale de Omologare a produselor de
protectia plantelor – un vicepresedinte si un membru titular din cadrul CNMRMC
Toata activitatea in acest domeniu a fost astfel coordonata de la nivelul CNMRMC.
CNMRMC a asigurat 4 Reprezentari la sedintele de omologare din: 7 martie, 11 iulie, 20
septembrie, 17 decembrie)
CNMRMC a realizat Incheierea Protocolul interinstitutional de colaborare
CNMRMC a intocmit Procedura Operationala a INSP pentru aplicarea HG 1559/2004

2.6 Activitati support in vederea realizarii componentei de evaluare de risc
pentru sanatate in relatie cu produsele biocide
I NSP asigura reprezentarea MS pentru tematica Biocide atat prin organizarea secretariatului
tehnic al comisiei pentru produse biocide, cat si cu evaluator pentru domeniile ce revin MS
pentru aceste produse.Din cadrul CNMRMC a fost numit Presedintele acestei Comisii si un
membru titular. Astfel toata activitatea in acest domeniu a fost coordonata de la nivelul
CNMRMC.

2.7 Activitati de audit intern in domeniul sigurantei alimentului
S-a respectat programul de audit intern aprobat de MS –din partea CNMRMC – Dr Parvan – 4
activitati de audit la laboratoarele DSP teritoriale în conformitate cu Ordinul MS nr. 17/2011
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3. Instruiri si participari la manifestari stiintifice
3.1 Instruiri
a) CNMRMC a organizat :
 Sesiune de instruire in domeniul gestionarii deseurilor rezultate din activitatea
medicala – 26.09.2013
 Instruirea expertilor nominalizati pentru intocmirea referatelor de evaluare produse
biocide in vederea aplicarii prevederilor Ordinului 10/368/11/2010 privind avizarea
pentru plasare pe piata aproduselor biocide. Instruirea a fost organizata de INSP, a avut
loc la sediul INSP in data de 09.10.2013.
 Conferinţa Naţionala pentru Sănătate şi Mediu a Institutului Naţional de Sănătate Publică
- 28 - 29 Octombrie 2013 ( tematica , agenda si prezentarile se afala pe site-ul INSP –
CNMRMC)
 Sesiuni de instruire in domeniile : Siguranta aditivilor alimentari; Testarea Migrarii
globale de component – prevederi legislative; Mentiunile nutritionale si de sanatate
inscrise pe produsele alimentare; Alimente si ingrediente alimentare noi
Sesiunile de instruire si Conferinta s-au adresat tuturor specialistilor din domeniu din reteaua
MS si din retelele omoloage ale altor ministere.
b) Instruiri organizate de alte autoritati cu lectori din partea CNMRMC

Instruirea operatorilor economici
RUCODEM – 13.03.2013 pentru Implementarea Regulamentului 1223/2009/UE privind
produsele cosmetice in Romania (notificare, produse de granita)
Antibiotice Iasi – 26 iulie 2013 Implementarea Regulamentului 1223/2009 (dosarul produsului
cosmetic, produse de granita, surse bibliografice pentru profilul toxicologic)
RUCODEM si ANPC- 20.05.2013 (revizuirea legislatiei cosmeticelor)
RUCODEM 2.12.2013 – Implementarea Regulamentului 655/2013 (declaratii privind efectele
cosmeticelor)
Instruirea inspectorilor din DSP responsabili cu controlul cosmeticelor Calimanesti 20-22
iunie 2013 (controlul dosarului, produse de granite
Instruirea inspectorilor din DSP responsabili cu „Inspecţia sanitară în domeniul materialelor
care vin în contact cu alimentele şi a aditivilor alimentari destinati consumului uman” organizat
de Ministerul Sanatatii la Buzău 02 - 05.10.2013
THE MEETING ON BIOCIDES ROMANIAN COMPETENT AUTHORITY (RO CA) AND EUROPEAN
COMMISSION DG JRC, INSTITUTE FOR HEALTH AND CONSUMER PROTECTION (IHCP), CHEMICAL
ASSESSMENT AND TESTING UNIT (CAT) , organizata de Ministerul Sanatatii si INSP, la sediul
INSP, in zilele de 23-24 aprilie 2014

3.2 Participari la manifestari stiintifice


participare la cursul CE –BTSF – “Training session on Food Additives”, 19 – 22
February 2013, Valencia;- Dr Parvan
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-

-

-

-

participare la cursul CE –BTSF- Food Hygiene & Controls training on baby food
products- septembrie 2013 .- Dr Parvan
Conferinţa organizată la Bucuresti, în perioada 11 – 12 octombrie 2013, în cadrul
proiectului POS DRU intitulat: “Creşterea competitivităţii, eficienţei şi nivelului de
sănătate şi securitate în muncă pentru personalul din sectorul medical în vederea
asigurării de oportunităţi sporite de participare pe o piaţă modernă a muncii”COMPEFSAN, implementat de Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru
Protecţia Muncii - INCDPM “Alexandru Darabont” Bucureşti, împreună cu Universitatea
de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti, IRECSON Bucureşti şi Academia de
Studii Economice din Bucureşti.- Dr Popescu
Zilele Medicale ale C.M.M.B. , 21-22 februarie 2013 Bucuresti.- Dr Lupulescu
Masa rotunda Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu ”Locuirea Insalubra –
Metode de identificare si combatere”- Dr Lupulescu
Participare curs “Managementul Proiectului – element esential in accesarea si utilizarea
fondurilor europene in domeniul medical” – 7-9 iunie si 22-23 iunie 2013, Bucuresti ,
INCD “Victor Babes”- V Calota, A Neamtu; O Curea; G Cilinca
„A treia reuniune a directorilor Autorităţilor Competente din Statele Membre privind
Regulamentele REACH şi CLP şi biocide organizată de Agentia Europeană pentru
Produse Chimice (ECHA)”, in 20 noiembrie 2013 la Helsinki.- Chim G Cilinca
Reuniunea CM pentru POS Mediu Constanta, 23-24 aprilie si Iasi 10-11 octombrie. – Dr
M Fulga
Curs “food composition and information” – iunie 2013, Madrid – Dr Nuta Daniela
Participare la Regional framework for control and prevention of soil transmited helminths
in the European region – Bonn, sept 2013 – dr A Neamtu

4. Valorificarea rezultatelor (rapoarte, comunicari, ghiduri,
publicatii etc)







CNMRMC a organizat Conferinta Nationala pentru Sanatate si mediu – 28-29
Octombrie- programul acesteia se regaseste pe site-ul INSP – CNMRMC
La Conferinta Nationala reprezentantii CNMRMC au avut : 2 prezentari generale; 8
postere; si au sustinut toate sesiunile din data de 29 oct cu privire la IMPLEMENTAREA
CORECTA A LEGISLATIEI IN DOMENIUL ALIMENTULUI
A fost publicat Volumul de rezumate al Conferintei Nationale – se regaseste pe site-ul
INSP – CNMRMC
Au fost redactate un numar de 25 postere, care au facut obiectul sesiunii de postere a
Conferintei nationale
A fost publicat : Raportul pentru Sanatate si Mediu 2012– se regaseste pe site-ul INSP –
CNMRMC
S- a asigurat indrumarea si tehnoredactarea in vederea publicarii a urmatoarelor ghiduri :

1.Ghid privind aspecte generale de toxicology industrial – metode de analiza utilizate in
toxicologia industrial – autori dr Corneliu Neagu; chim Mihaela Negru din cadrul CRSP B in
colaborare cu celelalte Centre
2.Ghid privind suplimentele alimentare – autori Dr Garban si Dr Florescu
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Acestea se adreseaza specialistilor in domeniu, medicilor de familie si populatiei generale. Se
regasesc pe site-ul INSP – CNMRMC
Toate materialele publicate au fost distribuite reprezentantilor DSP teritoriale, Ministerului
Sanatatii si specialistilor din cadrul INSP. Toate materialele publicate se afla pe site-ul
CNMRMC





-

-

-

in vederea aplicării prevederilor art. 10 alin. 3 ale Ordinului nr. 1349 din 22 iulie 2008,
informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 s-a transmis în format electronic tabelele prevăzute în
anexa nr. 3 la ordin, respective raportarea ingredientelor pentru produsele din tutun, în
vederea publicării pe pagina de internet a ministerului www.ms.ro;
a fost publicat pe site-ul CNMRMC raportul morbiditatii profesionale pentru anul 2012
A fost reactualizat in permanenta site-ul CNMRMC cu informatiile necsare si de
actualitate.
Alte publicatii :
Coautor poster “Some recommended practices for the evaluation and measurement of
electromagnetic field levels in work and living environment, Cristian Goiceanu, Razvan
Danulescu, Eugenia Danulescu and Violeta Calota, acceptat la IRPA Conference 2014
Conferinta Nationala a Societatii Romane de Radioprotectie cu tema “Monitorizarea
individuala si dozimetria de mediu – componente importante ale culturii de
radioprotectie”/Individual monitoring and environmental dosimetry – as important
components of the radiation protection culture,Hotel RAMADA PARC ,13 Noiembrie
2013 , Moderatori : Felicia Steliana POPESCU si Vasile SIMIONOV
Seminarul regional: „Promovarea unui loc de muncă sănătos pentru angajaţii cu boli
16ornice” Hotel Continental Bucureşti cu lucrarea: Elemente definitorii privind bolilor
profesionale din România – prezentare orală;

5. Asigurarea
internationale
-

raportarii

catre

institutii

nationale

si

raport FAO – ghiduri nationale privind alimentatia ;
raport EFSA – controlul mentiunilor nutritionale si de sanatate ;
raspuns chestionarul EFSA privind recomandarile referitoare la consumul de peste in
tarile UE
rapoarte pentru misiunile in Romania ale DG SANCO ( Oct.2013);
Completarea chestionarului CE privind modificarea conceptului de raportare a calităţii
apei potabile distribuite în sistem centralizat;
Raportare - Calitatea apei de îmbăiere în anul 2012.
Completarea chestionarului (PA/PH/COS (09) 5 3R) pentru raportul de tara (cosmetice)
in vederea aplicării prevederilor art. 11 alin. 1 ale Ordinului nr. 1349 din 22 iulie 2008,
informaţiile cuprinse în anexa nr. 3 s-a transmis Comisiei Europene în format electronic
tabelele prevăzute în anexa nr. 3 la ordin, respectiv raportarea ingredientelor pentru
produsele din tutun – au raportat 21 companii – raportarea s-a facut la 15 decembrie
2012
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-

-

in vederea aplicării prevederilor art. 13 ale Ordinului Nr. 1224/46136 din 29 iulie 2011
privind măsurile pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 284/2011 al Comisiei, s-a
efectuat raportarea catre Comisia Europeana a controlelor pentru materiale in contact cu
alimentul efectuate la punctele de intrare de pe teritoriul Romaniei – raportarea s-a facut
la trimestrial (4 raportari) in 2012
raportarea cantitatii de deseuri rezultate din activitatea medicala – Ministerului Mediului
si Schimbarilor Climatice si Inst. National De Statistica
Raportarea morbiditatii prin boli profesionale – INS si Inspectia Muncii – Ministerul
Muncii si protectiei Sociale

6. Alte activităţi:
6.1 – indeplinirea obligatiilor INSP ce revin fata de produsele din tutun
- aplicarea prevederilor Ordinului MSP nr. 1349/2008 privind stabilirea Normelor pentru
aplicarea prevederilor Art. 3^4 alin. 1 – 4 din Legea nr. 349/2002 pentru prevenirea si
combaterea efectelor consumului produselor din tutun
Activitatea a constat in verificarea ingredientilor utilizati in produselor din tutun in ceea ce
priveste conformitatea lor cu lista de ingredienti utilizati la fabricarea acestora şi in ceea ce
priveste respectarea modului de raportare de catre producatori/importatori de produse din tutun.
Au fost analizate un numar de 21 dosare de produse din tutun.
In vederea aplicarii ordinului, pe langa raportarea la CE s-au transmis datele cu privire la
utilizarea ingredientelor produselor din tutun pentru publicarea pe www.ms.ro .
6.2 – indeplinirea obligatiilor de control medical preventiv
-organizarea si desfasurarea examenelor preventive de medicina muncii din INSP Bucuresti –
profiluri de investigare, analiza dosare medicale, incheiere fise de aptitudine
6.3- demararea unor activitati de supraveghere a unor factori de mediu care pot avea
impact asupra sanatatii populatiei .
-

-

organizarea activitatii de masuratori de campuri electromagnetice la 10 scoli/gradinite
din Bucuresti in colaborare cu ANCOM si DSP Bucuresti – rezultatele se afla pe site-ul
CNMRMC
demararea activitatii de centralizare si analiza la nivel national a asigurarii aprovizionarii
cu apa si sanitatie a copiilor din institutiile de invatamant prescolar, scolar si gimnazial.

6.4. Participari in comisii altele decat cele prevazute in ORD MS 1173/2010:
-

Comisia Min.Agriculturii privind implementarea programului “ Fructe in scoli”;
Comisia de la nivelul Cabinetului primului-ministru - Program de promovare a unei
alimentatii sanatoase in scoli
Comitetului National pentru Alimentatie si Nutritie infiintat prin Ord. MSP nr
687/10.04.2008 – un vicepresedinte si un membru titular;
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-

-

-

-

Consiliul Stiintific al proiectul MS/MEC cu scopul prevenirii obezitatii infantile la copii
si promovarea unui stil de viata sanatos in rindul familiilor din Romania “Si eu traiesc
sanatos” (SETS) ;
Comisia de abilitare a medicilor de medicina muncii pentru supravegherea medicală
specială a expuşilor profesional la radiaţii ionizante
Societatatea Romana de Radioprotectie – vicepresedinte
persoana de contact din partea INSP pentru WHO – REMPAN (Radiation Emergency
Medical Preparedness and Assistance Network of WHO) din 11 octombrie 2011
Comisia pentru reevaluarea locurilor de muncă în condiţii speciale (conform HG
1284/2011 privind stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiţii
speciale prevăzute la art. 30 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar
de pensii publice şi a Ordinului 155/110/2012);
Comisia de experţi medicina muncii (conform Ordinului Nr. 1256/443 din 2008 pentru
aprobarea componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi
de Ministerul Sănătăţii Publice şi de Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse);
Comisia de experţi SCOEL - privind discutarea cu Stalele Membre a recomandărilor
privind stabilirea limitelor de expunere profesională la agenţi chimici;
Comisia de medicina muncii (conform Ordinului MS Nr. 398 din 21 martie 2013 pentru
înfiinţarea comisiilor consultative ale Ministerului Sănătăţii)
Comisia Nationala pentru Autorizarea Produselor Biocide – presedintele si un membru
titular
Comisia Nationala de Omologare a Produselor Pesticide – un vicepresedinte si un
membru titular

Director CNMRMC
Dr Andra Neamtu

CNMRMC – RAPORT DE ACTIVITATE 2013

