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CENTRUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A RISCURILOR DIN MEDIUL
COMUNITAR

1. STRUCTURĂ
In anul 2016, personalul Centrului a inclus un numar de 27 de persoane, dupa cum urmeaza:
- 13 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
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 2016 Centrul National a coordonat activitatea de elaborare de catre
responsabilii de metodologii, a rapoartelor finale cuprinse in cadrul programului National
pentru anul 2015. 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.
CNMRMC a coordonat activitatea de centralizare a tuturor metodologiilor aprobate prin
Ordinul MS nr. 386/2015 cu modificarile si completarile ulterioare, si le-a distribuit in timp
util catre unitatile de implementare ( DSP teritoriale si a Municipiului Bucuresti si Centrele
Regionale de Sanatate Publica ) 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
Program de comparari interlaboratoare in domeniul calitatii apei

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

Impactul schimbarilor climatice asupra sanatatii populatiei

c) Protejarea sanatatii publice in relatie cu expunerea la contaminanti chimici
Supravegherea produselor cosmetice in relatie cu sanatatea umana
Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena habitatului uman
Aprovizionarea cu apa, sanitația și
institutionalizați

helmintiazele transmise prin sol la copiii

Evaluarea efectelor induse de expunerea organismului la alergeni, prezenti în mediul
de viață și muncă
Monitorizarea sistemului de gestionare 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

Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boala profesionala la nivel
national
Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin boala
profesionala

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

Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman

Evaluarea valorii nutritive a alimentelor

a) Evaluarea factorilor de risc din material si obiecte care vin in contact cu alimentele
CNMRMC coordoneaza la nivel national activitatea tuturor unitatilor de implementare
(Directiile de Sanatate Publica teritoriale si structurile de specialitate din cadrul Institutului
National de Sanatate Publica), in vederea indeplinirii obligatiilor ce revin 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 OMS ) 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 competenta
- 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
Metodologiile Programului National de Monitorizare a factorilor determinanti din Mediul de
viata si munca, au fost aplicate atat de structurile INSP cat si de DSP teritoriale si a
Municipiului Bucuresti- compartimentele de supraveghere in sanatate publica, cu sprijinul
compartimentelor locale de inspectie sanitara de stat.

2.2 Prestatii si servicii de sanatate publica la cererea tertilor










Referate de evaluare a impactului asupra sanatatii populatiei pentru diferite obiective –
in numar de 66
Certificate de sanatate pentru materiale si obiecte care vin in contact cu alimentele
destinate exportului in tarile nemembre UE – in numar de 4
Referat tehnic de evaluare a autovehiculelor pentru transportul deseurilor periculoase
rezultate din activitatea medicala: in numar de 123
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 183
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 150
Referat de evaluare in vederea avizarii scolilor – notiuni fundamentale de igiena – in
numar de 43
Instruiri privind “Noţiuni fundamentale de utilizare a aparatelor de bronzat şi efectele
asupra sănătăţii generate de expunerea la radiaţiile UV artificiale” – in numar de 189

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 2016 CNMRMC, prin specialistii sai, a raspuns la un numar de 1979 adrese
inregistrate in registrul propriu dintre care un numar de 405 adrese au fost de la
Ministerul Sanatatii.
2.3.1 Elaborare puncte de vedere la proiecte legislative si initiative noi.
 Observatii si actualizarea listei de acte normative din domeniul alimentului
 Punct de vedere cu privire la Strategia de Implementare a programului de incurajare a
consumului de fructe in scoli
 Punct de vedere cu privire la Ord. MSP 1193/2006 privind aprobarea Normelor privind
limitarea expunerii populatiei la campurile electromagnetice
 Actualizare Lista Laboratoarelor pentru controlul oficial al alimentelor
 Punct de vedere cu privire la Raportul de Mediu si Strategia apelor pe teritoriul Serbiei
 Punct de vedere cu privire la punerea pe piata si utilizarea produselor Biocide (UE)
528/2012
 Punct de vedere cu privire la la Reglementarea productiei, circulatiei si comercializarea
alimentelor
 Punct de vedere privind produsele alimentare dietetice
 Lista privind pesticidele in apa
 Punct de vedere privind Planul Strategic si Planul e gestionare al Deseurilor Medicale
 Punct de vedere privind Interpretarea mai multor dispozitii din Directiva 2002/46/CE
privind suplimentele alimentare
 Punct de vedere privind clasificarea , ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata
a substantelor periculoase
 Punct de vedere privind substituenţilor laptelui matern
 Punct de vedere privind nivelul maxim de pesticide si doza zilnica in alimentatia
sugarilor
 Punct de vedere privind un nou sistem de colectare integrala a deseurilor medicale
 Punct de vedere privind programele de instruire a notiunilor fundamentale de igiena
 Punct de vedere privind elaborarea unui ghid pentru activitatea de inspectie a
instalatiilor de emisii industriale
 Punct de vedere privind Ord./ MS nr. 976/1998 pentru aprobarea Normelor de igiena
privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea
alimentelor
 Punct de vedere privind bauturile energizante si analiza acestor produse privind
incadrarea in categoria alimentelor
 Punct de vedere privind starea de sanatate a populatiei , fondurile alocate si programele
de preventie derulate la nivel national
 Punct de vedere privind modificare proiect Lege 104/2008 – trafic ilicit substante
dopante cu risc mare
 Punct de vedere privind datele necesare intocmirii Raportului pentru Planul National al
Bazinului Hidrografic al Fluviului Dunare in perioada 2009-2015





























Punct de vedere privind ambalajele pe baza de aluminiu folosite pentru laptele distribuit
in scoli
Propunere de completare a art. 9 din 2 din OMS 1030/2009
Punct de vedere privind normele metodologice de aplicare OG. 14/2007 privind
produsele cosmetice
Punct de vedere privind Proiectul Rosia Montana
Punct de vedere propunere legislativa privind emisiile de pulberi
Punct de vedere privind fisa de proiet TWIMMIMG cu Republica Georgia
Punct de vedere Asociatiei Producatorilor de Zahar din Sfecla din Transilvania,
Federatia Cultivatorilor de Sfecla de Zahar din Romania si Patronatul Zaharului din
Romania, cu privire la “Foaia de parcurs privind imbunatatirea produselor alimentare”
document propus de Ministerul Sanatatii din Olanda
Punct de vedere cu privire la reducerea riscurilor asupra sanatatii populatiei determinat
de pesticide si alte substante toxice prezente in fructe si legume
Punct de vedere cu privire la alimentele care pot fi conservate prin iradiere
Punct de vedere referitor la argumentele formulate de catre Romalimenta cu privire la
propunerea legislativa privind etichetarea produselor alimentare procesate pentru
reducerea riscului de boala cardiovasculara
Punct de vedere la propunerea legislativa privind diferentierea substantelor toxice de
cele comestibile pentru a reduce riscurile de otravire
Punct de vedere cu privire la evaluarea germenilor admisi in apa potabila imbuteliata si
apa de izvor
Aplicarea Ord. MS 433/04.04 privind desemnarea comisiei de elaborare privind
Spitalele de Urgenta din localitatile Cluj. Craiova, Iasi
Punct de vedere privind strategiile de prevenire si combatere a obezitatii
Actualizare observatii metodologia revizuita privind instruirea personalului din
saloanele de bronzat
Punct de vedere privind posibilitatea utilizarii fotoliilor de pat pentru clinicile avand
activitatea spitalizare/zi
Punctul de vedere, referitor la adresa Instituţiei Prefectului din jud. Buzău, pentru
asigurarea confortului si protecţia sanataţii populaţiei, conform prevederilor Ordinului
MS 119/2014
Punct de vedere – efectele determinate de montarea antenelor de telefonie mobila
asupra sanatatii
Punct de vedere privind dificultatile la implementarea Directivei UE privind ambalajele
si deseuri de ambalaj
Punct de vedere privind activitatile desfasurate pentru implementarea Directivei
2007/2/CE – informatii spatiale
Punct de vedere privind limitarea emisiilor de compusi volatili
Punct de vedere Proiectul “ANRE “ Norma tehnica pentru statii umplere butelii de uz
casnic
Solicitare informatii privind Laboratoarele din Romania si alte state membre care pot
efectua analize produse biocide TP1 si TP2
Punct de vedere - Planul de amenajare privind stabilirea procedurii de realizare a
evaluării de mediu pentru planuri şi programe, HG 1076/2004































Propuneri de modificare HG infiintarea Sistemului National pentru emisii antropice de
la surse si eliminarea gazelor de sera
Punct de vedere privind implementarea HG 579/2015 si 38/2016
Punct de vedere privind aplicarea prin pulverizare aeriana pentru produsele de protectie
a plantelor
Punct de vedere privind unitatile de productie in sensul incadrarii/neincadrarii
patiseriilor in aceasta categorie
Punct de vedere privind atributiile si responsabilitatile cosmetologului licentiat
Punct de vedere - propunerile legislative privind interzicerea tehnologiilor de minerit
pe baza de cianuri
Punct de vedere referitor la limitarea consumului excesiv de zahar
Punct de vedere referitor la expertizarea locurilor de munca in conditii periculoase
Punct de vedere cu privire la prevenirea cancerului la locul de munca
Punct de vedere privind solicitarea Comisiei Europene in parteneriat cu OMS cu privire
la analizele de calitate a apei potabile
Punct de vedere privind interpretarea Ordinului 250/2002 calitatea fainii de grau
comercializata pentru consumul uman
Punct de vedere cu privire la aditivii alimentari si enzimele la fabricarea berii destinata
consumului uman
Propuneri si observatii Ordinul privind punerea in aplicare a Regulamentului 617/2014
Punct de vedere privind organizarea la nivel National a unei actiuni tematice privind
verificarea legislatiei privind apele potabile
Punct de vedere privind Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Normelor
tehnice și sanitare ale serviciilor funerare, înhumării, transportului și deshumării
cadavrelor umane, cimitirelor, crematoriilor umane
Punct de vedere privind clasificarea , ambalarea si etichetarea la introducerea pe piata
a substantelor periculoase
Punct de vedere privind modificarea Legii 211/2011 privind regimul deseurilor
Punct de vedere - modificarea Ordinului 10/368/11/2010 privind avizarea produselor
biocide
Punct de vedere la observatiile transmise de MMAP la proiectul cu privire la Strategia
Nationala a Deseurilor Medicale
Punct de vedere privind intrarea in vigoare a Regulamentului CE 609/2013 – alimentele
destinate sugarilor
Punct de vedere privind Legea locuintei 144/1996
Punct de vedere privind observatiile pentru stabilirea unor masuri suplimentare pentru
etichetarea laptelui proaspat pentru consum
Punct de vedere HG Plan de management bazinul hidrografic Dunarea
Punct de vedere privind sterilizarea deseurilor medicale
Punct de vedere privind Uleiurile minerale folosite in industria de planificatie
Punct de vedere referitor la HG privind importul si exportul de produse chimice
Punct de vedere referitor la HG privind conditiile pentru comercializarea produselor
pentru constructii
Punct de vedere privind valorile limita de expunere profesionala la formaldehida














Propuneri referitoare la proiectul de HG pentru aprobarea Strategiei Nationale in
domeniul Sanatatii si Securitatii in Munca
Punct de vedere proiect de Ord. de Urgenta pentru modificarea Legii nr. 211/2011
Punct de vedere privind produsele cosmetice alcaline
Punct e vedere privind propunerea legislativa , activitatea de preventie in sanatate
Punct de vedere privind proiectul de lege asupra poluantilor atmosferici transfrontalieri
pe distante lungi
Punct de vedere privind Proiect de hotatare de guvern pentru aprobarea cadrului privind
normele igienico-sanitare in domeniul functionarii piscinelor de uz public
Punct de vedre HG 321/2005 privind evaluarea,gestionarea zgomotului ambiant
Punct de vedere proiectul de hotarare de Guvern privind aprobarea Strategiei Nationale
a Ecoturismului in Romania
Punct de vedere modificarea alin.(6) art. 65 din legea 263/2010 privind sistemul de
pensii publice
Punct de vedere privind investigarea sanatatii elevilor si studentilor care participa la
stadiile de practica in unitati cu profiluri diferite
Punct de vedere referitor la acordul privind cooperarea in domeniul prevenirii
depozitelor
Punct de vedere privind modificarile Ord. 1136/2007 – Norme igiena cabinete de
infrumusetare

2.3.2 – Propuneri noi de acte normative
- Metodologie Studii de Impact asupra snatatii
- Ordin MS functionare ReSanMed
- inlocuire anexa 4 Ordin MS 914
2.3.3 Participari la grupuri de lucru (nationale si internationale) Participare la grupuri
de lucru interministeriale pentru diferite domenii de activitate reprezentanti din partea
MS











Grup de lucru – Ord. MS 1173/2010 - Nutritie si Activitate fizica privind
“zaharul”
Plan de actiune 2014-2016 – Strategia Nationala de Sanatate si Mediu
Grup de lucru - “ Cea de-a doua Reuniune Regionala Est-Europeana privind Cadrul
decenal al programelor de consum si productie durabile (10YFP)”
Grup de lucru – Directia Resurselor de Apa
Grup de lucru – Indeplinirea recomandarilor Curtii de Conturi privnd gestionarea
deseurilor rezultate din activitatea medicala
Solicitarea stadiilor incluse in Planul National 2016-2020 privind Schimbarile
Climatice
Grup de lucru – Raport asupra activitatii inteprinse pentru implementarea Directivei
INSPIRE in Romania
Grup de lucru – Igiena alimentatiei si promovarea sanatatii
Grup de lucru - Propunere Act Normativ monitorizare BPL
Grup de lucru - Nutritie si Activitati Fizice






















Grup de lucru - suplimente alimentare - ingrediente noi
Grup de lucru - produse din tutun
Grup de lucru - organizat de MENCS in vederea elaborarii proiectului Regulamentului
Nomenclatorului bolilor profesionale si a incompatibilitatilor de ordin medical cu
functia didactica, prevazut de art. 53 din Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel
de Sector de Activitate Invatamant Preuniversitar
Grup de lucru - elaborarea Normelor privind proiectarea, construirea functionarea si
securitatea bazinelor de inot si a piscinelor din Romania, in urma solicitarii Ministerului
Tineretului si Sportului
Grup de lucru - organizat de Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si
Persoanelor Varstnice pentru imbunatatirea legislatiei in domeniul sanatatii si
securitatii in munca (Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319/2009 cu modificarile
ulterioare si Hotararea Guvernului nr 1425/2006 pentru aprobarea normelor
metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca
319/2006).
Grup de lucru – Ord. MS 433/2016
Grup de lucru - privind actele normative de avizare interministeriale referitoare la
produsele biocide
Grup de lucru - Intrunirea Comisiei Nationale privind Schimbarile Climatice
Grup de lucru – RUCODEM aspecte privind produsele biocide
Grup de lucru – Evaluare Strategie de Mediu
Grup de lucru – Ministerul Fondurilor Europene - deseuri rezultate din activitatea
medicala
Grup de lucru – Proiect de ordin comun MADR privind produsele de protectie a
plantelor
Grup de lucru privind Programule lapele si cornul ; laptele si fructele in scoli
Grup de lucru – Promovarea alaptarii
Grup de lucru – Aprobarea Programelor Nationale de acordare a unui suport alimentar,
constand intr-un pachet alimentar sau masa calda pentru elevi si prescolari
Grup de lucru – auditul performantei de punere in aplicare a Directivei 98/83/CE
Grup de lucru – Elaborare legislatie secundara la Legea de transpunere Directiva
2014/40/CE

2.4. Activitatea specialistilor urmare a responsabilitatilor rezultate din ORD
MS 1173/2010 cu modificarile si completarile ulterioarePuncte 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
o Grup de lucru - Tutun: - chim. Gabriela Cilinca
o Medicina muncii: -dr. Felicia Popescu Steliana, Dr. Calugareanu Lavinia
o Radiatii ionizante si neionizante: dr. Bunghez Cristina; fiz. Violeta Calota
o Alimente cu destinatie nutritionala speciala: dr. Daniela Nuta
o Aditivi, enzime, arome – dr Corina Zugravu –participare la intrunirile Working Group

o
o
o
o
o
o

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;
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; chim.Gabriela Cilinca
Cosmetice: chim. Irina Tanase

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.

2.5 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 Reprezentari la sedintele de omologare
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.
2.6 Activitati de audit intern in domeniul sigurantei alimentului . S-a respectat programul
de audit intern–din partea CNMRMC –Dr Nuta 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 - RO 19.05 “ Inițiative în sănătatea publică” lărgirea gamei și
îmbunătățirea planificării serviciilor acordate pacientului prin registre de boli îmbunătățite un coordonator de registru; un asistent de registru; noua experti; secretar echipa manageriala
B. ROMCAN – EPIDEMIOLOGIA GENETICA A CANCERULUI IN ROMANIAProgramul de cercetare România – EEA 2012 – 2017Proiect finantat prin Mecanismul SEE –
trei experti

3. VALORIFICAREA REZULTATELOR (RAPOARTE, COMUNICARI,
GHIDURI)
 Conferinte si instruiri
CNMRMC a organizat Conferinta Nationala pentru Sanatate si mediu – 26 octombrie 2016
programul acesteia se regaseste pe site-ul INSP – CNMRMC. La Conferinta Nationala
reprezentantii CNMRMC au avut : prezentari generale, postere, mese rotunde.
Sesiune de instruire in domeniul gestionarii deseurilor rezultate din activitatea medicala – 23
noiembrie 2016
Instruire Actualitati in legislatie - HG nr. 520/2016 - privind cerintele minime de securitate si
sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice si
aplicarea Ord. MS nr. 291/2016 privind aprobarea Normelor de igiena pentru saloanele/centrele
de bronzare – 28 septembrie 2016
 Ghiduri
1. Material informativ cu privire la deseurile rezultate din activitatea medicala
 Informatii
1. Atentionare cu privire la expunerea populatiei la ozonul din aerul ambient
 Raporte
1. Raportul pentru Sănătate şi Mediu 2015
2. Raport de activitate 2015 Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul
Comunitar
3. Calitatea apei potabile distribuită în sistem centralizat în zonele cu peste 5000 de
locuitori sau cu un volum de distribuţie de peste 1000mc/zi, în anul 2015, în România
4. Morbiditatea profesională în România, 2016

4.ASIGURAREA RAPORTARII CATRE INSTITUTII NATIONALE
SI INTERNATIONALE
o 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 controalelor pentru materiale in contact
cu alimentul efectuate la punctele de intrare de pe teritoriul Romaniei – raportarea s-a
facut la trimestrial (4 raportari) in 2016
o Raportarea cantitatii de deseuri rezultate din activitatea medicala – Ministerului
Mediului si Schimbarilor Climatice si Inst. National De Statistica

o Raportarea morbiditatii prin boli profesionale – INS si Inspectia Muncii – Ministerul
Muncii si protectiei Sociale
o A fost reactualizat in permanenta site-ul CNMRMC cu informatiile necesare si de
actualitate.

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

5.Alte activităţi


CNMRMC a organizat un Studiu de perceptie a populatiei din grupe de varsta
vulnerabile (ca si consumatori) cu privire la bauturile energizante comercializate in
Romania. În vederea realizării obiectivelor propuse a fost realizat un studiu
observațional de tip descriptiv în abordare transversală, pe 2 loturi propuse pentru 2
grupe de varsta. S-a propus completarea unui chestionar care contine 14 intrebari
referitoare la perceptia intervievatilor cu privire la consumul de bauturi energizante.
Loturile de studiu au fost constituite din cate 10 persoane/judet si Municipiul Bucuresti
pentru fiecare grupa de varsta si anume: 421 persoane la grupa de varsta 16-18 ani si
421 persoane la grupa de varsta peste 55 ani.
Aplicarea chestionarelor s-a realizat în perioada iunie – septembrie 2016, iar
respondenții au fost esantionati de catre DSP-uri, din cadrul populatiei din orasele
capitala de judet, pe cele 2 categorii de varsta. Din conținutul chestionarului
participanții au fost asigurați de caracterul anonim și confidențial al chestionarului.
Numarul final de chestionare validate si luate in studiu au fost: 421 chestionare pentru
grupa de varsta 16-18 ani si 421 chestionare pentru grupa de varsta peste 55 ani.
Centralizarea și prelucrarea datelor s-a facut cu ajutorul programului Excel.
Rezultatele studiului au fost expuse la Conferinta Nationala anuala de Sanatate si
Mediu. Au fost transmise propuneri legislative la MS A fost efectuat material
informative care se regaseste pe site-ul INSP - CNMRMC



CNMRMC , a organizat Exercitiul National de Poluare Chimica a unui Factor de
Mediu, desfasurat in data de 16 noiembrie 2016.

