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Raport de activitate 2014
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
3 asistenti medicali
1 biochimist
2 chimisti
2 referenti 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 2014 Centrul National a coordonat activitatea de elaborare de catre
responsabilii de metodologii, a rapoartelor finale cuprinse in cadrul programului National pentru
anul 2013. 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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Dupa aceasta data, modificarile metodologiilor din cadrul PN II ( unde a fost cazul) 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 2013 si transmis la MS in luna martie 2014.
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 intocmirii corecte a Raportului trianual 2011-2013 in vederea transmiterii lui la CE
Program de comparari interlaboratoare in domeniul calitatii apei
La nivelul CNMRMC as-a organizat ( impreuna cu CRSPB _ LNRSCA) program de
intercomparari pentru parametrii “metale in apa potabila” in data de 30 oct.2014 la care au
participat DSP teritoriale si CRSP Iasi, Cluj, Timisoar, Tg Mures. A u fost transmise rezultatele
obtinute in urma desfasurarii programului.
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 2013 si transmis la MS in luna martie 2014.A fost
refacuta si reactualizata metodologia pentru anul 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; Fisele de evaluare ale aerului ambiant si
cele referitoare la indicatori de sanatate vor fi transmise de DSP judetene pana la 15 febr 2015 si
apoi vor fi analizate, centralizate si interpretate in vederea transmiterii raportului national pana in
martie 2015
Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii populatiei
A fost elaborat raportul national pentru anul 2013 si transmis la MS in luna martie 2014 A fost
intocmita macheta de analiza a Fiselor pentru fiecare judet care au fost introduse in baza de date..
Raportul in urma centralizarii si prelucrarii datelor va fi finalizat la sfarsitul lunii martie 2015.
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 2013 si transmis la MS in luna martie 2014.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru aniul 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. Au fost elaborate :
 GHID PENTRU CONTROLUL PRODUSELOR COSMETICE, EDITURA Universitara
“Carol Davila”, Bucuresti, 2014, ISBN 978-973-708-787-4
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GHID PENTRU VERIFICAREA DECLRATIILOR PE BAZA CRITERIULUI 3
“ELEMENTE PROBATORII”
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 2013 si transmis la MS in luna martie 2014. In anul
2014 aceasta metodologie nu s-a mai desfasurat
Evaluarea si supravegherea starii de sanatate a populatiei expuse la zgomotul urban
A fost intocmit raportul national pentru anul 2013 si transmis la MS in luna martie 2014.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru aniul 2014, care s-a desfasurat numai in
orasul Bucuresti .Au fost receptionate chestionare de la DSP Bucuresti , 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 2013 si transmis la MS in luna martie 2014.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru aniul 2014, conform reglementarilor
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;
Au fost intocmite planul national de actiune si strategia nationala de gestionare a deseurilor
rezultate din activitatea medicala si au fost transmise la MS. A fost demarat un studio pilot cu
participarea tuturor DSP teritoriale in vederea evaluarii corecte a cantitatii de deseuri rezultate
din activitatea medicala

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
CRSP Iasi si CNMRMC – centralizarea şi prelucrarea datelor transmise prin fişele chestionar de
la cele 41 de judeţe si Mun Bucuresti; si intocmirea raportului final in martie 2014
Evaluarea riscului generat de utilizarea Laser-ului la locul de munca
A fost intocmit raportul national pentru anul 2013 si transmis la MS in luna martie 2014.In anul
2014 aceasta metodologie nu s-a mai desfasurat.
Expunerea profesionala la radiatii ionizante
A fost intocmit raportul national pentru anul 2013 si transmis la MS in luna martie 2014.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anul 2014
S-a reactualizat baza de date in functie de raportarile din teritoriu. Activitate permanenta
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 2013 si transmis la MS in luna martie 2014.
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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 Raportul anual a fost postat pe site-ul CNMRMC

Domeniul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea
imbolnavirilor asociate factorilor de risc alimentari si de nutritie
Evaluarea statusului de iod in randul populatiei prin determinarea TSH-ului neonatal si a
ioduriilor la copilul scolar
Aceasta metodologie a fost demarata la propunerea MS impreuna cu IOMC Alfred Rusescu din
necesitatea de a monitoriza rezultatele programului de iodare a sari folosite pentru consum
alimentar.In anul 2013 nu s-a desfasurat datorita lipsei de fonduri si in anul 2014 s-a demarat
aplicarea ei . DSP Bucuresti a recoltat probe de la copii institutionalizati si acestea au fost
transmise spre analiza la IOMC Bucuresti sub coordonarea responsabilului de sinteza.
Rezultatele sunt in curs de prelucrare in vederea efectuarii raportului care va fi transmis la MS la
sfarsitul lunii martie 2015.
Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman
A fost intocmit raportul pentru anul 2013 si transmis la MS in luna martie 2014.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anul 2014
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 transmisa DSP teritoriale spre aplicare. Rezultatele
sunt in curs de analiza si prelucrare in vederea transmiterii la MS in martie 2014
a) Evaluarea factorilor de risc din material si obiecte care vin in contact cu alimentele
A fost intocmit raportul national pentru anul 2013 si transmis la MS in luna martie 2014.A fost
refacuta si reactualizata metodologia pentru anul 2014, conform noilor reglementari legislative
In urma desemnarii laboratorului national de referinta in cadrul programului Evaluarea factorilor
de risc din materiale ce vin în contact cu alimentele, probele colectate de obiecte din ceramica
vor fi transmise in vederea determinarii migrarii de metale cu potential toxic. Laboratorul a
efectuat testarea pentru toate probele colectate la nivel national. – 1 probe/judet Evaluarea
migrarii globale de componenti pentru obiectele din material plastic care vin în contact cu
alimentele. Colectarea s-a facut de catre LNR pentru materiale in contact cu alimentul din
cadrul Centrului Regional de Sanatate Publica Bucuresti pentru un numar de 8 judete in vederea
acreditatrii LNR-ul pe metoda de determinare a migrarii globale de componenti.– 2 probe/judet
Evaluarea migrarii monomerului clorura de vinil pentru obiectele din material plastic care vin în
contact cu alimentele. Colectarea s-a facut de catre Laboratorul din cadrul Centrului Regional de
Sanatate Publica Iasi pentru toatea judetele (acolo unde s-au putut recolta probe de PVC) in
vederea incercarii de determinare a migrarii monomerului clorura de vinil.– 1 proba/judet
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 efectuate la punctele de intrare de pe teritoriul Romaniei –
raportarea s-a facut la trimestrial (4 raportari) in 2014
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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
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 mbientt
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 cursul anului 2014 s-au facut propuneri de finantare in vederea desfasurarii in anul 2015 a
PN II , precum si propuneri de aplicare a normelor in vederea desfasurarii PN II in anul 2015.
In acelasi timp PNII asigura aplicarea si desfasurarea unor metodologii care pot identifica noi
factori de risc din domeniul mediului mbient, 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 – 50
certificate de sanatate – 6
referat tehnic de evaluare a autovehiculelor pentru transportul deseurilor periculoase
rezultate din activitatea medicala: 106
referat tehnic de evaluare pentru echipamente de tratare prin decontaminare termica la
temperaturi - scazute a deseurilor medicale periculoase: 3
Referate tehnice privind conformarea echipamentelor generatoare de campuri
electromagnetice.- 114
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.- 73
Consultanta de specialitate in domeniul apei potabile – 4
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Referat de evaluare in vederea avizarii scolilor – notiuni fundamentale de igiena - 10

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 – puncte de vedere:
-

-

-

Pct . de ved privind comercializarea produselor de panificatie
Pct. de ved. la ordonanta Guv. Nr 4/1995- privind fabricarea, comercializarea şi utilizarea
produselor de uz fitosanitar pentru combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor în
agricultură şi silvicultură
Pct. de ved privind Proiect de HG fabricarea magiunului de prune
Pct de ved Proiect de HG privind comercializarea produselor alimentare
Pct de ved Proiect de Ord. privind atestarea produselor alimentare
Pct de ved privind reglemenatrea valorilor limita de expunere
-Pct. de ved.privind reglementarile pentru mentiuni nutritonale si de sanatate
Pct. de ved privind Regulamenmtul 1308/2013 , 1306/2013- fructe si legume in scoli
Pct. de ved privind Legea etichetarii
Pct. de ved privind Regulamentul 2003/ CE cu privire la ingrasaminte
Pct. de ved privind modificarile si aplicarea Ordin MS 119/2014
-Pct. de ved privind notificarea suplimentelor alimentare P
Pct. de vedere pentru Proiect de lege privind organizarea si functionarea sistemului
sanitar
Pct. de ved Min. Ec. - Propuneri plan national deseuri radioactive
-Pct. de ved privind aditivii alimentari
Pct. de ved privind aplicarea in Romania a Conventiei de la Minamata – mercur
Pct. de ved privind aplicarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor
Pct. de ved privind aplicarea Ord. 21/1992 privind Protectia consumatorilor
Pct. de ved privind modificarea Ord MS nr . 17/2012- desfasurarea activitatii de audit
Punct de vedere ORDIN nr. 566 / 2014 pentru aprobarea Listei produselor de protecţie a
plantelor autorizate în vederea aplicării prin pulverizare aeriană
OUG 34/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei nr. 21/1992 privind
protectia consumatorilor
Proiect de modificare si completare a HG nr. 360/2013 pentru modificarea anexei de la
HG nr. 1559/2004 privind procedura de omologare a produselor de protectie a plantelor
in vederea plasarii pe piata si autorizarii pe teritoriul Romaniei
Pct. de ved pentru proiect de Ordin- lista PPP ref la autorizarea pulverizarii aeriene
Pct. de ved Ordin nr. 763 /455 /2004 JTI
Pct. de ved privind aplicarea OUG 97/2001 comercializarea alimentelor
Pct. de ved Memorandum ref. la energia atomica – Acord de asociere UE
Pct. de ved privind Ord.869/2006- Pigmenti utilizati la mat. in contact cu alimentul
Pct. de ved ref. la utilizarea citratului trisodic in bauturi racoritoare
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-

Pct. de ved Propunere Ordin autorizare sanitara a caminelor de batrani
Pct. de ved Ord. Nr.474/426/137/2014 etichetare bauturi alcoolice fermentate
MADR Pct. de ved. Raport de mediu 2014 – 2020 PNDR
Pct. de ved implementare Directivei 2009/128

Elaborare proiecte legislative si initiative noi.
1. elaborarea proiectului de hotărâre nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului
instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a
regulamentului (ue) nr. 528/2012 al parlamentului european şi al
consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispoziţie pe piaţă şi
utilizarea produselor biocide
2. elaborarea proiectului de ordin nr. 433/1042/92/2014 pentru modificarea şi
completarea ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi
pădurilor şi al preşedintelui autorităţii naţionale sanitare veterinare şi
pentru siguranţa alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind aprobarea
procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe
teritoriul româniei
3. elaborarea proiectului de ordin pentru modificarea şi completarea ordinului
ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi pădurilor şi al preşedintelui
autorităţii naţionale sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor nr.
637/2492/50/2012 privind aprobarea membrilor comisiei naţionale pentru
produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia
4. elaborarea proiectului de ordin pentru modificarea şi completarea ordinului
nr. 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
5. elaborarea proiectului de ordin de modificare a 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
6. proiect de ordin privind aprobarea normelor de igiena pentru saloanele de
bronzat
7. proiect de ordin pentru aprobarea metodologiei de abilitare a medicilor
specialisti si primari in specialitatea medicina muncii in vederea desfasurarii
de supravegherii medicale speciale a persoanelor expuse profesional la
radiaţii ionizante
8. proiect de ordin pentru aprobarea metodologiei de efectuare a studiilor de
impact asupra sănătăţii populaţiei,
9. proiect de hotarare a guvernului pentru adoptarea unor măsuri pentru
aplicarea prevederilor regulamentului (ce) nr. 1223/2009 al parlamentului
european şi al consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice
(reformare) şi ale regulamentului (ue) nr. 655/2013 al comisiei de stabilire a
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unor criterii comune pentru justificarea declarațiilor utilizate în legătură cu
produsele cosmetice (inclusiv analizarea observatiilor transmise de la 5
autoritati implicate in semnarea normativului)
10. proiect de ordin pentru aprobarea normelor privind organizarea sistemului de
cosmetovigilenta si de comunicare a efectelor nedorite grave

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 354 adrese au fost de la
Ministerul Sanatatii (aproximativ 2/zi)

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
1. Grup de lucru ANSVSA misiunea de evaluare a FVO privind controlul contaminantilor
in alimente
2. Grup de lucru ANSVSA privind clonarea
3. Grup de lucru MMSC privind implementarea Reg. REACH si CLP
4. Grup de lucru MS privind gestionarea si depozitarea deseurilor periculoase
5. Grup de lucru MS privind Directiva 2013/59/Euratom privind protectia impotriva
pericolelor la radiatii ionizante
6. Comisia pentru Securitate si Sanatate in Munca privind agentii periculosi
7. Grup de lucru privind Directiva 2013/30/UE privind operatiuni petroliere
8. Grup de lucru privind ratificarea Conventiei de la Minamata in domeniul substantelor
periculoase – mercur
9. Grup de lucru MMSC privind disruptorii endocrini
10. Grup de lucru MS privind produsele cosmetice –Comisia Europeana
11. Grup de lucru privind agrementele tehnice MDRAP
12. Grup de lucru MS privind produsele biocide
13. Grup de lucru ANSVSA „Coordonarea sigurantei alimentelor la nivel national „
14. Grup de lucru Min. Transporturilor privind Programul operational Competitivitate 20142020
15. Grup de lucru Min. Transporturilor Master Plan
16. Grup de lucru Min. Fondurilor europene Program operational infrastructura
17. Grup de lucru MS Raport de audit a misiunii DG-SANCO
18. Grup de lucru Min. Med. Ord. 119/2014
19. Grup de lucru MADR Evaluare strategica de mediu
20. Grup de lucru Min. Med. Schimbari climatice
21. Grup de lucru SEA Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria
22. Grup de lucru pentru elaborarea unui ghid de control privind mentiunile de sanatate
23. Grup de lucru pentru Evaluarea strategica de mediu a Prog. Operational 2014-2020
24. MS Grup de lucru privind instalatiile de ardere
25. MS Grup de lucru MS Gestionarea situatiilor de criza generate de consumul de alimente
cu impact asupra sanatatii publice
8

26. Grup de lucru MMSC privind planurile de actiune in domeniul apei
27. Grup de lucru MDRAP privind agrementele tehnice – produse ptr. constructii
28. Grup de lucru MDRAP privind agrementele tehnice – produse cu impact pe sanatate si
mediu
29. Grup de lucru MS Accesare fonduri structurale
30. Grup de lucru MS privind comercializarea produselor de tutun
31. Grup de lucru MS privind comercializarea produselor cosmetice –CE
32. Grup de lucru –Plan de masuri- statistica si migrare internationala

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




Grup de lucru - Tutun: -chim. Gabriela Cilinca - Institutul National de Sanatate
Publica - 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 27 companii – raportarea s-a
facut la 15 decembrie 2014; 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 si la domeniul Tutun. ;
Participare la Prima intalnire a Subgrupului pentru ingrediente infiintat de Grupul
Expertilor in Politica Tutunului, intalnire ce au loc la Brussels – 7 noiembrie 2014;
Medicina muncii: -dr. Adriana Todea



Radiatii ionizante si neionizante: dr. Lavinia Calugareanu; fiz. Violeta Calota



Etichetare nutritionala, mentiuni nutritionale si de sanatate: dr. Camelia Parvan- lunar , sa 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 )



Alimente cu destinatie nutritionala speciala: dr. Daniela Nuta - participare la intrunirile
Working Group Meetings, intalniri ce au loc la Brussels



Aditivi, enzime, arome – dr Corina Zugravu –participare la intrunirile Working Group
Meetings, intalniri ce au loc la Brussels



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. participare la misiune de audit a FVO 2014-7016 – 26 noiembrie 2014 –
pentru domeniul materialelor in contact cu alimentele – solicitare Ministerul Sanatatii ;
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Aplicarea prevederilor ORDIN- ului Nr. 1126 din 13 septembrie 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.


Alimente si ingrediente alimentare noi: dr. Daniela Nuta -participare la intrunirile
Working Group Meetings, intalniri ce au loc la Brussels



Apa potabila: 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 Medical ;3 mandate pentru reuniunea
Grupurilor de lucru; 3 mandate pentru reuniunea Comitetului de Poziţie; Analiza utilizarii
terminologiei corecte in traducerea in limba romana a legislatiei aplicabile direct,
referitoare la cosmetice (5 regulamente)

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: 27 februarie, 13 mai, 29
septembrie, 3 octombrie)
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.
S-a participat la elaborarea procedurilor aplicabile camerei securizate in vederea indeplinirii
atributiilor de instituttie manadata in relatie ECHA – a INSP – atributii in baza HG 617/2014
A fost elaborata Procedura Operationala de Lucru privind derularea actiunii tematice de
control pentru produse biocide – la solicitarea Ministerului Sanatatii _ Inspactia Sanitara de
Stat
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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 ; Dr
Nuta
CNMRMC a coordonat desfasurarea activitatii de audit la nivel national, a propus calendarul
acestei activitati si a urmarit respectarea acestuia.

3. Instruiri si participari la manifestari stiintifice
3.1 Instruiri
1.Participare in calitate de lectori la 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 la sediul INSP, in iulie 2014.
2. Instruirea operatorilor economici RUCODEM – 1.04.2014 - aspecte privind
legislatia din domeniul cosmeticelor;Situatia actelor legislative nationale privind
implementarea Regulamentului 1223/2009
3.Organizarea instruirii cu tema "suplimente alimentare , alimente cu adaos de
vitamine, minerale şi alte substanţe, mentiuni nutritionale si de sanatate asociate
alimentelor - 29.05.2014
4. Organizare a Conferinţei Naţionale pentru Sănătate şi Mediu a Institutului
Naţional de Sănătate Publică – 30 Octombrie 2014 ( tematica , agenda si
prezentarile se afala pe site-ul INSP – CNMRMC); organizare mese rotunde
conform agendei
Sesiunile de instruire si Conferinta s-au adresat tuturor specialistilor din domeniu din reteaua
3.2 Participari la exercitii internationale
Asigurarea participarii Romaniei la exercitiul de interventie - EXERCISE
QUICKSILVER, organizat de - The Consumers, Health and , Food Executive Agency,
European Commission, PHE Exercises Design and Delivery Team, September 2014

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




CNMRMC a organizat Conferinta Nationala pentru Sanatate si mediu –30 Octombrieprogramul acesteia se regaseste pe site-ul INSP – CNMRMC
La Conferinta Nationala reprezentantii CNMRMC au avut : prezentari generale; postere
A fost publicat Volumul de rezumate al Conferintei Nationale – se regaseste pe site-ul
INSP – CNMRMC
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Au fost redactate posterele, care au facut obiectul sesiunii de postere a Conferintei
nationale
A fost publicat : Raportul pentru Sanatate si Mediu 2013– se regaseste pe site-ul INSP –
CNMRMC
S- a asigurat indrumarea ,tehnoredactarea si elaborarea (trei din patru) in vederea
publicarii a urmatoarelor ghiduri :
1. Ghidul privind supravegherea apei din piscine si bazine de inot.
2. Ghidul privind controlul produselor cosmetice
3. Ghidul privind siguranta utilizarii aditivilor alimentari in produsele alimentare
4. Ghidul privind supravegherea medicala speciala a lucratorilor expusi profesional la
radiatii ionizante

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 2013
A fost reactualizat in permanenta site-ul CNMRMC cu informatiile necsare si de
actualitate.
Alte publicatii

5. Asigurarea
internationale







raportarii

catre

institutii

nationale

si

Misiune de audit DG (SANCO)2014-7179 (18-26 martie 2014 in vederea evaluarii
controlului produselor de protectie a plantelor Participare si completarea chestionarelor;
Contribution COS national activities 2013:EDQM-2014-01586 (doc.PA/PH/COS (09) 5
R) - European Directorate for the Quality of Medicines & HealthCare
COMENTARII SI OBSERVATII cu privire la Raportul FVO pentru elaborarea si
implementarea PNA in Romania
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 27 companii – raportarea s-a facut la 15 decembrie 2012
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 2014
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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 27 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 .


S-a organizat studiul pilot cu privire la evaluarea corecta a cantitatii generate de
deseuri din activitati medicale din Romania , incluzand cabinet medicale si alte
forme de organizare sanitara generatoare de deseuri medicale in afara spitalelor. Au
fost gestionate un numar de 1227 de chestionare completate, transmise. Dintre
acestea 440 medici de familie, 191 chirurgie, 210 stomatologii, 203 specialitate
clinica medicala si 207 specialitate paraclinica. Obiectivele studiului au
fost: evaluarea sietmului de gestionare a deseurilor la nivelul cabinetelor medicale;determinarea cantitativa si calitativa a deseurilor medicale generate;- evaluarea
gradului de responsivitate, accesibilitate si complianta in vederea implementarii unui
sistem de gestionare corect si eficient;- identificarea masurilor si minimizare a
cantitatii de deseuri la nivelul cabinetelor medicale;- identificarea solutiilor care vor
imbunatati sistemul de gestionare a deseurilor periculoase rezultate din
activitatea cabinetelor medicale.
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S-a organizat studiul privind centralizarea 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:
-

-

-

Comitetului National pentru Alimentatie si Nutritie infiintat prin Ord. MSP nr
687/10.04.2008 – un vicepresedinte si un membru titular;
Comisia de abilitare a medicilor de medicina muncii pentru supravegherea medicală
specială a expuşilor profesional la radiaţii ionizante
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
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