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Raport de activitate 2015
CENTRUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A RISCURILOR DIN MEDIUL
COMUNITAR
1. STRUCTURĂ
In anul 2015, personalul Centrului a inclus un numar de 29 de persoane, dupa cum urmeaza:
- 14 medici dintre care 3 cu jumatate de norma
- 1 Analist IT
- 3 asistenti medicali
- 1 biochimist
- 2 chimisti
- 1 referent de specialitate
- 1 fizician
- 5 ingineri
- 1 arhitect
Infrastuctura Centrului National 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 2015 Centrul National a coordonat activitatea de elaborare de catre
responsabilii de metodologii, a rapoartelor finale cuprinse in cadrul programului National pentru

anul 2014. Acestea au fost trimise in termen la Ministerul Sanatatii si catre toate Directiile de
Sanatate Publica teritoriale, astfel incat in urma concluziilor sa se poata lua masurile tehnice,
organizatorice si legislative la nivel local si national.
Prin Ordinul nr. 386/2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor
naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016 si prin aparitia Normelor tehnice de
realizare a programelor naţionalede sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, din31.03.2015, au
fost aprobate domeniile si interventiile din cadrul PN II pentru anii 2015 si 2016, astfel incat
CNMRMC a coordonat activitatea de centralizare a tuturor metodologiilor si distribuire in timp
util a acestora catre unitatile de implementare ( DSP teritoriale si a Municipiului Bucuresti) astfel
incat aplicarea si desfasurarea lor sa se poata face in timp util,in vederea indeplinirii indicatorilor
fizici si de rezultat prevazuti.
In cadrul PN II, pentru un numar de 13 metodologii specialisti din cadrul CNMRMC sunt
responsabili tehnici, astfel incat au elaborat metodologiile si au coordonat aplicarea acestora la
nivel national.

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 2014 si transmis la MS in luna martie 2015.
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.
A fost elaborat GHIDUL: “ Integrarea in machete de raportare catre CE a datelor privind
calitatea pei potabile distribuite in sistem centralizat in zonele de aprovizionare cu apa”. Acesta a
fost distribuit tuturor responsabililor din DSP teritoriale care efectueaza raportarea datelor
privind calitatea apei potabile.
Program de comparari interlaboratoare in domeniul calitatii apei
La nivelul CNMRMC s-a organizat ( impreuna cu CRSPBucuresti - LNRSCA) programul de
intercomparari laboratoare . Acesta a debutat in data de 28 oct.2015 si s-a desfasurat in prima
parte a lunii noiembrie , rezultatele final fiind transmise tuturor participantilor in data de
18.noiembrie. La acest exercitiu au participat DSP teritoriale si CRSP Iasi, Cluj, Timisoara, Tg
Mures.
b) 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 2014 si transmis la MS in luna martie 2015.A fost
refacuta si reactualizata metodologia pentru anul 2015 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.
Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii populatiei

A fost elaborat raportul national pentru anul 2014 si transmis la MS in luna martie 2015 A fost
intocmita macheta de analiza a Fiselor pentru fiecare judet. Informatiile au fost introduse in baza
de date.
CNMRMC a organizat un studiu de perceptie a populatiei legat de folosirea si montarea
centralelor termice de apartament. Acesta a fost necesar datorita adreselor MS efectuate in urma
reclamatiilor si petitiilor Institutiei avocatul poporului. Rezultatul studiului a fost transmis MS si
au fost comunicat la Conferinta Nationala din luna octombrie.
CNMRMC a intocmit si transmis spre aplicare, metodologia unui studiu de perceptie a
populatiei legat de posibilul impact al poluarii aerului in Mun. Sebes. Necesitatea unui astfel de
studiu a fost determinata de reclamatiile Primariei Municipiului Sebes .
c) 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 2014 si transmis la MS in luna martie 2015.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anul 2015
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.
Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena habitatului uman
Evaluarea si supravegherea starii de sanatate a populatiei expuse la zgomotul urban
A fost intocmit raportul national pentru anul 2014 si transmis la MS in luna martie 2015.
Aprovizionarea cu apa, sanitația și
helmintiazele transmise prin sol la copiii
institutionalizați – este o metodologie propusa si demarata in anul 2015 si are urmatoarele
obiective : Evaluarea situatiei actuale a numarului de imbolnaviri – helmintiaze transmise prin
sol ; Studiu de perceptie a populatiei (parinti) asupra subiectului ca si problema de sanatate
publica ;Identificarea necesitatii instituirii unui program de administrare de medicatie
antihelmintica la nivel national sau regional; Educarea si constientizarea populatiei asupra
relatiei dintre conditiile de sanitatie si aprovizionare cu apa si aparitia helmintiazelor transmise
prin sol. Metodologia a fost intocmita si transmisa spre aplicare DSP teritoriale.
Evaluarea efectelor induse de expunerea organismului la alergeni, prezenti în mediul de
viață și muncă
Este o metodologie nou propusa in anul 2015. A fost elaborata metodologia spre aplicare la DSP
teritoriale. Au fost receptionate la CNMRMC un numar de 2000 fise care au fost validate,
centralizate, prelucrate.
Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala
A fost intocmit raportul national pentru anul 2014 si transmis la MS in luna martie 2015.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru aniul 2015, 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;
A fost realizat un studiu pilot cu participarea tuturor DSP teritoriale in vederea evaluarii corecte
a cantitatii de deseuri rezultate din activitatea medicala, prin estimarea cantitatii de deseuri
medicale care este generate la nivelul cabinetelor medicale pentru diferite specialitati. Datorita
faptului ca procedeul de reglementare legislativa a fost intarziat, au fost reactualizate planul
national de actiune si strategia nationala de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea
medicala si au fost transmise la MS. A fost analizat gradul de indeplinire a obligatiilor care
decurg din Ordinul MS 1226/2012, la nivel national si au fost initiate si realizate : supravegherea
obligatiei de instruire la nivel local a responsabililor de mediu de catre DSP teritoriale; analiza
dotarilor pe care le detin unitatile sanitare cu paturi din punct de vedere al tratarii prin
decontaminare termica a deseurilor rezultate din activitatea medicala.

Domeniul privind protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor asociate
factorilor de risc din mediul de munca
Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnavirilor in expunerea la radiatii ionizante,
neionizante si laser
Expunerea profesionala la radiatii ionizante
A fost intocmit raportul national pentru anul 2014 si transmis la MS in luna martie 2015.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anul 2015
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 2014 si transmis la MS in luna martie 2015.
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 .
Pntru anul 2015 au fost centralizate un numar de 850 de fise de declarare BP2

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
A fost elaborat raportul rezultat in urma aplicarii metodologiei in anul 2014 si transmis MS si
DSP teritoriale. A fost reactualizata metodologia pentru anul 2015 si transmisa spre aplicare DSP
teritoriale. A fost organizata o sesiune de instruire cu reprezentantii DSP si IOMC in vederea
aplicarii corecte a metodologiei. In cadrul metodologiei a fost prezentata si esantionarea
populatiei pentru ca studiul sa poata fi reprezentativ, astfel incat s-au stability un numar de 331
de determinari pentru 9 judete: 70 Arges, 30 Sibiu, 41 Dolj, 16 Ilfov, 42 Cluj, 41 Hunedoara,
41 Arad, 30 Sibiu, 20 Buzau.
Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman

A fost intocmit raportul pentru anul 2014 si transmis la MS in luna martie 2015.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anul 2015
Actualizarea bazei de date in functie de rezultatele transmise de DSP teritoriale; acordarea de
asistenta in teritoriu in vederea aplicarii corecte a metodologiei.
Evaluarea valorii nutritive a alimentelor
A fost elaborata metodologia pentru anul 2015 si transmisa spre aplicare DSP teritoriale S-au
primit rezultate de la 35 de judete, de la fiecare judet fiind cate 3 probe de produse instant de
ceai, cacao, ness, la care s.a determinat continutul de zahar si s-au examinat etichetele. In total au
fost examinate 105 probe.
a) Evaluarea factorilor de risc din material si obiecte care vin in contact cu alimentele
A fost intocmit raportul national pentru anul 2014 si transmis la MS in luna martie 2015.A fost
refacuta si reactualizata metodologia pentru anul 2015, conform noilor reglementari legislative
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
trimestrial catre Comisia Europeana a controlelor efectuate la punctele de intrare de pe teritoriul
Romaniei – raportarea s-a facut la trimestrial (4 raportari)
In concluzie, CNMRMC coordoneaza la nivel national desfasurarea si indeplinirea obligatiilor
care revin tuturor unitatilor de implementare (Directiile de Sanatate Publica teritoriale si
structurile de specialitate din cadrul Institutului National de Sanatate Publica), conform normelor
de aplicare a Programului National de Monitorizare a factorilor determinanti din Mediul de viata
si munca. Existenta si derularea acestui program National 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 Integrat Unic de Control in domeniul alimentelor – ca si cosemnatar.

In cursul anului 2015 s-au facut propuneri de finantare in vederea desfasurarii in anul 2016 a
PN II , precum si propuneri de modificare a normelor in vederea desfasurarii PN II in anii
2015-2016.

Deasemenea de la nivelul CNMRMC s-au indeplinit obligatiile de raportare trimestriala si
anuala catre MS- Agentia Programe de Sanatate - a activitatii derulate de INSP prin
structurile sale, in cadrul PN II , precum si obligatiile de raportare trimestriale si anuala, a
indicatorilor fizici si de eficienta corespunzatoare activitatii derulate de INSP ca si unitate
implementatoare.
In acelasi timp PNII asigura aplicarea si desfasurarea unor metodologii care pot identifica noi
factori de risc din domeniile: mediului ambiant, 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 – in
numar de 87
certificate de sanatate pentru materiale si obiecte care vin in contact cu alimentele
destinate exportului in tarile nemembre UE – in numar de 7
referat tehnic de evaluare a autovehiculelor pentru transportul deseurilor periculoase
rezultate din activitatea medicala: in numar de 76
referat tehnic de evaluare pentru echipamente de tratare prin decontaminare termica la
temperaturi - scazute a deseurilor medicale periculoase: in numar de 3
Referate tehnice privind conformarea echipamentelor generatoare de campuri
electromagnetice.- in numar de 126
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.- in numar de 77
Consultanta de specialitate in domeniul apei potabile (notificari apa imbuteliata de masa)
– in numar de 10
Referat de evaluare in vederea avizarii scolilor – notiuni fundamentale de igiena – in
numar de 40
Referate de acordare a celei de a doua derogari de la parametrii chimici de calitate ai apei
potabile pentru 2 sisteme de aprovizionare cu apa potabila in sistem centralizat din
judetul Constanta: Movila Verde si Mircea Voda Gara.

2.3. Elaborarea de proiecte de acte normative, puncte de vedere si asistenta
tehnica pentru MS (raspunsuri la adrese, puncte de vedere, etc)
In anul 2015 CNMRMC, prin specialistii sai, a raspuns la un numar de 1710 adrese
inregistrate in registrul propriu dintre care un numar de 334 adrese au fost de la
Ministerul Sanatatii (aproximativ 2/zi)

2.3.1.Elaborare puncte de vedere la proiecte legislative si initiative noi.
1.

elaborarea observatii privind proiectul de modificare a Hotărârii Guvernului nr. 617/2014
privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a

2.

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
elaborarea observatii privind proiectul de ORDIN pentru modificarea şi completarea Ordinului

3.

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
elaborarea observatii privind proiectul de ORDIN privind aprobarea Normelor

metodologice pentru aplicarea prevederilor Hotărârii 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 si pentru completarea Art.4 din
Ordinul10/368/2010 al ministrului sănătăţii, al ministrului mediului şi padurilor şi al
preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor
privind aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piaţă pe
teritoriul României
4. elaborarea observatii privind proiectul de Ordin pentru modificarea 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.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

elaborarea observatii privind proiectul de Lege privind stabilirea condiţiilor pentru
fabricarea, prezentarea şi vânzarea produselor din tutun şi a produselor conexe
elaborare observatii privind proiect de ordin privind aprobarea normelor de igiena pentru
saloanele de bronzat
proiect de ordin pentru aprobarea metodologiei de efectuare a studiilor de impact asupra
sănătăţii populaţiei
observatii si reactualizare a Strategiei Nationale de gestionare a deseurilor rezultate din
activitatea medicala si a Planului National de actiune
proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a Legii 102/2014
ref. la cimitire, crematorii umane si servicii funerare
Proiect de Ordin privind controalele oficiale ale prevederilor art. 12 Regulament
nr.882/2004 . Misiune de audit FVO
Observatii propunere legislativa : Consum redus bauturi carbogazoase la minori 16 ani;
Observatii la la forma finala a Directivei de modificare a anexelor II si III ale Directivei
98/83/CE Apa potabila;
Observatii la - Raport preliminar la Proiectul de Lege privind reglementarea marketingului
substituentilor de lapte matern;
Punct de vedere cu privire la Modificarile MADR la Proiectul de Ordin pt. aprobarea
normelor tehnice de producere, etichetare si punere in circulatie a bauturilor alcoolice
fermentate, altele decat berea si vinul
Propuneri si observatii la materialele pt. modificarea HG nr. 1020/2005- Ape minerale
naturale;
Punct de vedere cu privire la Proiectul de Lege despre controlul asupra pericolelor de
accident major in care sunt implicate substante periculoase

17. Punct de vedere cu privire la Proiectul de HG pentru aplicarea Regulamentului UE
1169/2011- Informarea consumatorilor cu privire la produsele alimentare
18. p Punct de vedere cu privire la Proiectul de Ordin pentru modificarea Ordinului
134/197/412/2006- Procedura de omologare a PPP
19. Punct de vedere cu privire la Proiectul de HG privind distribuirea fructelor in scoli;
20. Punct de vedere cu privire la Proiectul HG: Reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera
pana in anul 2020
21. Proiect de Ordin privind utilizarea durabila a PPP
22. Punct de vedere cu privire la Propunerea legislativa pentru modificarea alin.5 art. 65 din
Legea 263/2010;
23. observatii si propuneri referitor la Propunerea legislativa pentru modificarea Legii
154/2012
24. Observatii si propunere modificare Ord 1226/2012
25. Observatii si propunere modificare H.G. 1425/2006 cu modificarile si completarile
ulterioare
26. Observatii si propunere modificare LEGEA SECURITATII SI SANATATII IN MUNCA
NR. 319/2006
27. Punct de vedere.pentru modificarea unor acte legislative in domeniul omologarii
produselor de protectie a plantelor, si anume: HG nr. 1559/2004, Ord nr. 134/197/412/2006
si Ord nr.60/512/1258/2013;
28. propunere de modificare/abrogare a Ordinului nr.1946/2014 emis de MADR justificata de
existent unor prevederi care contravening legislatiei europene in domeniul supliementelor
alimentare si a produselor cosmetice (participare la grup de lucru interministerial)

2.3.2. Elaborare puncte de vedere la cererea MS si a altor autoritati :
CNMRMC a elaborat un numar de 105 puncte de vedere, la probleme ridicate de : Ministerul
Sanatatii (DGAMSP si ISS); Ministerul Mediului; Ministerul Afacerilor Externe; Agentia
Nationala de Protectie a Mediului; Societati Comerciale; Inspectorat Teritorial de Munca;
interpelari Parlamentare (Deputati si Senatori). Tematica abordata a fost din toate domeniile
Sanatatii in relatie cu Mediul: factori de risc (apa, poluarea aerului, produse cosmetice, produse
din tutun, produse biocide, produse alimentare, radiatii ionizante si neionizante, etc) ; legislatie;
masuri si obiective, etc

2.3.3. Participari la grupuri de lucru (nationale si internationale)
A. Participare la grupuri de lucru interministeriale pentru diferite domenii de activitatereprezentanti din partea MS






grup de lucru privind aprobarea Normelor cu privire la comercializarea produselor din
carne;
grup de lucru – dezbaterea Proiectului de Lege privind suplimentele alimentare
grup de lucru discutarea Proiectului de HG privind delimitarea atributiilor de control pe
intreg lantul alimentar;
grup de lucru pentru discutarea legislatiei referitoare la importul produselor alimentare
grup de lucru pentru implementarea Regulamentului 665/2014 privind “produsul
montan”;










grup de lucru la MS pentru proiectul de Lege de transpunere a Directivei 2014/40/UE
Tutun
grupul de lucru pentru elaborarea Strategiei Nationale in domeniul securitatii si sanatatii
in munca;
ASRO- participare comitet tehnic de standardizare
grup de lucru- Programul Operational Comun Romania- Ucraina 2014/2020
grup de lucru - Programul Operational Comun Romania- Moldova;
grupul de lucru pentru Proiectul “ Strategia Nationala privind schimbarile
climatice”;participare CAT
grup de lucru Planul: Managementul Riscului la Inundatii
grup de lucru “ Strategia Nationala pentru Siguranta Rutiera 2015- 2020”

Deasemenea CNMRMC a transmis la solicitarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor si a
Ministerului Sanatatii, materialele privind contributia MS in elaborarea Raportului anual privind
Starea Mediului în România pentru anul 2014.
B. 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 – raportarea s-a facut la 15 decembrie 2015; raspuns solicitarilor DG
SANCO, prin care se cere Statelor Membre sa comunice catre Commission Services
observatii la diverse materiale referitoare la domeniul Tutun. ;
 Medicina muncii: -dr. Adriana Todea
 Radiatii ionizante si neionizante: dr. Lavinia Calugareanu; fiz. Violeta Calota
 Alimente cu destinatie nutritionala speciala: dr. Daniela Nuta –
 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.
 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 Medicale

C. CNMRMC prin specialistii din diferite domenii de activitate, a participat la cererea MS
(birou relatii cu presa) si a conducerii INSP, la elaborarea si/sau la reprezentarea punctelor de
vedere solicitate de mass media.
2.4 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 Reprezentari la sedintele de omologare

2.5 Activitati suport in vederea realizarii componentei de evaluare de risc pentru sanatate
in relatie cu produsele biocide
INSP asigura reprezentarea MS pentru tematica Biocide atat prin organizarea secretariatului
tehnic al comisiei pentru produse biocide, cat si cu evaluatori 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
2.6 Activitati de audit intern in domeniul sigurantei alimentului
S-a respectat programul de audit intern–din partea CNMRMC –Dr Nuta
CNMRMC a coordonat desfasurarea activitatii de audit la nivel national, a propus calendarul
acestei activitati si a urmarit respectarea acestuia.
2.7. Participare in proiecte de cooperare bilaterala avand co-finanţare prin Mecanismul
Financiar SEE 2009-2014
A. In cadrul Programului RO04 ‘ “Reducerea Substantelor Periculoase”
a.CONOSCEDE Consolidarea cunoştinţelor şi a gradului de conştientizare privind substanţele şi
deşeurile periculoase - implementat de de INCDPM “Alexandru Darabont” Bucureşti in
parteneriat cu Universitatea din Oslo, Institutul Vestlandsforking din Sogndal şi Institutul
Naţional de Sănătate Publică din Oslo. – 3 specialisti (curs de 6 luni)
b. ProExpert - Promovarea expertizei în evaluarea și monitoringul substanțelor periculoase din
mediu implementat Universitatea Bucuresti și Institutul Norvegian de Sănătate Publică din Oslo–
2 specialisti (curs de 6 luni)
c. TARCHS - Campanii de formare si conștientizare cu privire la potențialele riscuri asupra
mediului și sănătății populației asociate cu substanțele și deșeurile periculoase implementat de
Institutul Național de Cercetare Dezvoltare pentru Protecția Mediului București in parteneriat cu

Agenția pentru Protecția Mediului Vrancea; Athene Prosjektledelse AS, Noevegia; InErgeo,
Norvegia; Hjelness Consult, Norvegia – 1 specialist (curs de 6 luni)
B. ROMCAN – EPIDEMIOLOGIA GENETICA A CANCERULUI IN ROMANIA- Programul
de cercetare România – EEA 2012 – 2017Proiect finantat prin Mecanismul SEE – 2 experti
C. In cadrul programului -RO 19.05 “ Inițiative în sănătatea publică” lărgirea gamei și
îmbunătățirea planificării serviciilor acordate pacientului prin registre de boli îmbunătățite – un
coordonator de registru; trei asistenti de registru; noua experti; secretar echipa manageriala

3. VALORIFICAREA REZULTATELOR (RAPOARTE,
COMUNICARI, GHIDURI, PUBLICATII ETC)
 CNMRMC a organizat Conferinta Nationala pentru Sanatate si mediu –28 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
 A fost publicat : Raportul pentru Sanatate si Mediu 2014– se regaseste pe site-ul INSP –
CNMRMC
 S-a asigurat indrumarea, tehnoredactarea si elaborarea in vederea publicarii a GHIDULUI :
“Integrarea in machete de raportare catre CE a datelor privind calitatea pei potabile distribuite
in sistem centralizat in zonele de aprovizionare cu apa”.
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, respectiv 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 2014
 A fost reactualizat in permanenta site-ul CNMRMC cu informatiile necsare si de actualitate.
 Alte publicatii

4. ASIGURAREA RAPORTARII CATRE INSTITUTII NATIONALE SI
INTERNATIONALE
 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 –raportarea s-a facut la 15 decembrie 2015

 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 2015
 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

5. PARTICIPARI LA EXERCITII INTERNATIONALE
 Asigurarea participarii Romaniei la exercitiul de interventie - EXERCISE
QUICKSILVER PLUS, organizat de - The Consumers, Health and , Food Executive
Agency, European Commission, PHE Exercises Design and Delivery Team, September 2015
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.
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 .
 CNMRMC a organizat un studiu de perceptie a populatiei legat de folosirea si montarea
centralelor termice de apartament. Acesta a fost necesar datorita adreselor MS efectuate in
urma reclamatiilor si petitiilor Institutiei avocatul poporului. Rezultatul studiului a fost
transmis MS si au fost comunicat la Conferinta Nationala din luna octombrie.
 CNMRMC, a organizat un studiu de perceptie a populatiei legat de posibilul impact al
poluarii aerului in Mun. Sebes . Acesta este in curs de desfasurare si necesitatea lui a fost data
de reclamatiile Primariei Mun. Sebes.

6.4 – Aplicare pentru competitii in vederea obtinerii de fonduri externe
In vederea indeplinirii obligatiilor viitoare care vor revenii MS, in vederea indeplinirii
indicatorilor prevazuti in Planul de actiune care insoteste Strategia Nationala de Sanatate Publica
si in vederea imbunatatirii aplicarii normativelor/legislatiei Europene, CNMRMC a transmis la
MS:
-

-

Fisa POCU-proiecte necompetitive- Axa prioritara 4, Obiectivul specific 4.8 ̋ Imbunatatirea
nivelului de competente al profesionistilor din domeniul sanatatii in relatie cu mediul pentru
implementarea programelor prioritare de sanatate la nivel national si local – obiectiv apa
potabila
Fisa necesar infrastructura pentru implementarea cerintelor legate de protejarea sanatatii in
raport cu calitatea apei potabile –propunere elaborata in colaborare cu MS ca urmare a
ofertei de sprijin din partea Ministerului Mediului.

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 Produse Biocide – presedintele si un membru titular
Comisia Nationala de Omologare a Produselor Pentru Protectia Plantelor – un
vicepresedinte si un membru titular
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