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1. STRUCTURĂ
In anul 2017, personalul Centrului a inclus un numar de 26 de persoane, dupa cum urmeaza:


13 medici dintre care 3 cu jumatate de norma



1 Analist IT



2 asistenti medicali



1 biochimist



2 chimisti



1 fizician



5 ingineri



1 referent de specialitate

Infrastuctura Centrului National include echipamente de birou functionale.
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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 2017 Centrul National a coordonat activitatea de elaborare de catre
responsabilii de metodologii, a rapoartelor finale cuprinse in cadrul programului National
pentru anul 2016. Acestea au fost trimise in termen la Ministerul Sanatatii si catre toate
Directiile de Sanatate Publica judetene si a Mun Bucuresti, 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. 377/2017 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 11 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 –
Raportul national privind calitatea apei potabile furnizate in sistem centralizat in zonele
mari de aprovizionare cu apa in anul 2016
Intocmirea Draft-ului pentru Comisia Europeana: Raportul Trianual privind calitatea apei
potabile furnizate in sistem centralizat in zonele mari de aprovizionare, in Romania, in
perioada 2014 – 2015 – 2016
Intocmirea metodologiei pentru Raportul anual 2017 privind calitatea apei potabile
distribuite in sistem centralizat in zonele mari de aprovizionare cu apa
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 Program de comparari interlaboratoare in domeniul calitatii apei –
Conform “ORDIN al Ministrului Sanatatii Nr. 764 din 15 iulie 2005 pentru aprobarea
procedurii de înregistrare la Ministerul Sănătăţii a laboratoarelor care efectuează
monitorizarea calităţii apei potabile în cadrul controlului oficial al apei potabile” – Art 15,
Laboratorul Naţional de Referinţă pentru Supraveghere Calitate Apa din Institutul National de
Sănătate Publică Bucureşti, este responsabil de organizarea de programe de comparări
interlaboratoare.
SCOP
Evaluarea performantelor laboratoarelor aflate in reteaua Ministerului Sanatatii care efectueaza
monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul controlului oficial al apei potabile
OBIECTIVE GENERALE


sustinerea activitatii laboratoarelor participante in implementarea sistemelor de
management al calitatii, in special in domeniul validarii(adecvare la scop) metodelor
de analiza standardizate si al asigurarii calitatii rezultatelor de analiza



identificarea problemelor in laboratoare si initierea de actiuni de imbunatatire

ACTIUNI REALIZATE IN 2017
 CNMRMC elaborator de metodologie si realizator desfasurare program
impreuna cu LNRSCA- compartiment chimie
 derularea efectiva a schemei de testare a competentei –preparare solutii pentru
parametrii din matricea de apa potabila stabiliti- metale (aluminiu, fier, crom,
cadmiu, plumb,bor, mangan), distribuirea probelor catre laboratoarele de
specialitate din cadrul Directiilor de Sanatate Publica Judetene si municipiului
Bucuresti- septembrie 2017
 comunicarea catre DSP-urile teritoriale participante la schema a rezultatelor
obtinute, in vederea analizarii optime a calitatii si capacitatii laboratoarelor27 decembrie 2017
b) Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena aerului
 Evaluarea impactului asupra sanatatii a poluantilor din aerul ambiant in mediul
urban
A fost elaborat raportul national pentru anul 2016 si transmis la MS in luna martie 2017.A
fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anul 2017. 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.
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c) Protejarea sanatatii publice in relatie cu expunerea la contaminanti chimici
 Supravegherea produselor cosmetice in relatie cu sanatatea umana –
A fost coordonata implementarea metodologiei elaborata pentru anul 2017, au fost colectate
rezultatele determinarilor efectuate in laboratoarele DSP judeţene în vederea prelucrării si
interpretarii lor din punctul de vedere al sanatatii consumatorului şi întocmirii sintezei naţionale
pentru 7 actiuni tematice de supraveghere a indicatorilor chimici :
-

Determinarea Pb si Cd din rujuri,

-

Determinarea Hg din produsele de albire a pielii,

-

Determinarea concentratiei individuale si totale a parabenilor din creme care sunt
etichetate cu sintagma “fara parabeni”,

-

Determinarea concentratiei de metilizotiazolinona si metilcloroizotiazolinona, in
combinatie sau separate) in oricare dintre produsele care nu se indeparteaza prin clatire,

-

Determinarea concentratiei de acid salicilic din cremele antiacneice,

-

Determinarea Formaldehidei libere din produse pentru intarirea unghiilor si din produse
pentru ingrijirea părului,

-

Determinarea acidului tioglicolic si a pH-ului din depilatoare, produse pentru
ondularea/ întinderea părului, produse destinate ondulării genelor) si 1 actiune tematica
pentru supravegherea contaminantilor microbiologici din produsele de machiaj.

Raportul anual va fi elaborat in primul trimestru al anului 2018.

Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena habitatului uman
 Elaborarea unor criterii de evaluare a riscurilor generate de obiective socioeconomice asupra starii de sanatate si confort a populatiei
Evaluarea Impactului asupra Sanatatii (EIS) are drept scop reglementarea activitatilor cu
efecte semnificative asupra sanatatii populatiei si a factorilor de mediu, in vederea asigurarii
unei dezvoltari durabile, necesara promovarii si mentinerii starii de sanatate a colectivitatilor
umane. Factorii exogeni, de mediu au un rol important in mentinerea sanatatii deoarece
calitatea lor poate avea impact benefic asupra sanatatii sau rol in aparitia unor imbolnaviri,
datorita unor activitati antropice.
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Scopul studiului:


Elaborarea unor criterii pe baza cărora pot fi evaluate riscurile asupra sanatații pentru
obiective noi, extinderea sau modernzarea celor existente



Identificarea la nivel de județ a principalelor obiective / activități cu efecte
disconfortante asupra populației, prin alterarea calității mediului și a stilului de viață.

Activități:


Elaborarea și aplicarea unor chestionare pentru identificarea / evaluarea riscului generat
de obiective care funcționeaza în baza unor referate de evaluare a impactului asupra
sănătății populației, prin neconformarea la unele prevederi ale OMS 119/2014.



Prelucrarea datelor și prezentarea unui raport național cuprinzând criteriile care vor
sta la baza evaluarii riscurilor la nivelul DSP local și INSP( martie 2018)

 Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea
medicala
A fost coordonata implementarea metodologiei de culegere si raportare a datelor privind
gestionarea deseurilor medicale pentru anul 2017. Monitorizarea sistemului de gestionare a
deseurilor medicale si completarea bazei nationale de date a deseurilor medicale se realizează
printr-un sistem de raportare lunara, trimestrială si anuala a datelor colectate de unităţile sanitare
publice si private, sub coordonarea directiilor de sănătate publică locale si a centrelor regionale
de sanatate publica, pe baza metodologiei de colectare si raportare a datelor. Principalele
obiective ale sintezei şi, implicit, ale bazei naţionale de date sunt: evaluarea periodică a
sistemului de gestionare a deşeurilor, derulat în unităţile sanitare, determinarea calitativă şi
cantitativă a deşeurilor produse în unităţile sanitare, identificarea riscurilor ce pot fi generate de
această categorie de deşeuri, minimizarea cantităţii de deşeuri medicale generate de unităţile
sanitare, precum şi propunerea unor măsuri ce vizează îmbunătăţirea sistemului de gestionare a
deşeurilor produse în unităţile sanitare.

Pentru anul 2017, au fost raportate date referitoare la generarea si gestionarea deseurilor
rezultate din activitatea medicala, de catre 733 de unitati sanitare publice si private, cu si fara
paturi. Raportul anual al sintezei va fi elaborat la sfarsitul lunii martie 2018 si va fi inaintat
Ministerului Sanatatii.
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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
 Expunerea profesionala la radiatii ionizante
In anul 2016 s-au raportat un număr total de obiective in evidenţă laboratoarelor de igiena
radiațiilor de 3908 (fata de 3799 in 2013, 3810 in 2014 si 4022 in 2015) din care 3984autorizate
sanitar, un număr total de expuși profesional la radiații ionizante de 17210, din care 5399
bărbaţi si 7593 femei. Din totalul expușilor raportaţi doar 14537 (adica 84,5%) au fost
clasificaţi pe domenii de activitate (10007, respectiv 58,1% - in domeniul medical si 4530
respectiv 26.3% domeniul nemedical). Dat fiind că nu am primit date complete de la municipiul
Bucureşti (cu 3291 lucrători, adica aproximaiv 19% din total expuși) şi de la jud. Constanţa (cu
1605 lucratori, adica 9%) specific ca eroarea de calcul este legata de numarul mare de lucratori
de la CNE Cernavoda de unde nu avem date complete, apar discordante în calcule (lipsesc 28%
din date). In Bucuresti avem evidente de la o mare parte din unitatile sanitare primite de la
colectivul de medicina muncii. Au fost clasificati pe sexe doar 12992 de lucratori din care 7593
(58,44%) de sex feminin si 5399 de sex masculin (41,5%). Daca dorim o privire pe domenii,
sexul feminin predomină în domeniul de activitate medical – 6875, respectiv 68,70% spre
deosebire de domeniile de activitate cu caracter nemedical unde reprezintă doar 20% (923). Sau raportat 10281 de fise de aptitudine incheiate (din care 9489 APT, 187 apt conditionat si 6
INAPT).
In ceea ce priveşte supraexpunerile raportate am primit informari despre 4 cazuri, doar 2
insotite de fişa de ancheta epidemiologicã (tabelul nr.5) care se completeaza pentru persoanele
la care s-au constatat supraexpuneri reale sau au fost implicate într-un incident nuclear.
In anul 2016 s-a primit dovada unor evidențe mai clare si mai complete la nivel judetean privind
supravegherea stării de sănătate a lucrătorilor expuși la radiații ionizante, a aparaturii detinute,
a surselor de radiații ionizante.
Analiza completitudinii si relevantei datelor a evidentiat:


necesitatea completarii informatiilor generale privind dimensiunile fenomenului, in
acest sens metodologia de colectare a datelor a fost reactualizata si reorientata astfel
încăt sa evite raportarile duplicative si sa furnizeze informatii specifice privind
caracteristicile si efectele expunerii profesionale;



necesitatea cresterii numărului de medici abilitați astfel încăt sa se asigure acoperirea
intregii populatii de expuși profesional, cu precadere in judetele in care nu se
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inregistreaza nici un medic abilitat; totodata trebuie sa interzicem incheierea fiselor de
aptitudine de catre medici neabilitați;


slaba colaborare a medicilor de medicina muncii abilitați cu specialistii din
laboratoarele de igiena radiațiilor ionizante, precum si lipsa de transmitere a
informatiilor in ambele sensuri, mai ales in ceea ce privește numărul de fise de
aptitudine încheiate, a stării de sănătate a expușilor profesional la radiații ionizante pe
care ii au in evidențe, dar si a unităților avute in evidențe;



nevoia de organizare de instruiri ale personalului implicat, deoarece numărul
specialistilor din teritoriu a scazut si nu avem persoane clar desemnate care sa adune si
sa intocmeasca rapoarte.

Nu sunt încă raportate date complete cu privire la supravegherea stării de sănătate a expușilor
profesional la radiații ionizante. Din datele primite reiese ca in domeniul medical sunt cele mai
multe fise de aptitudine neîncheiate.

Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boala profesionala la nivel
national
 Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin
boala profesionala
In cursul anului 2017 s-au centralizat fisele de declarare a bolilor profesionale BP2 (date
primite de la direcţiile de sănătate publică din ţară si din Municipiul Bucuresti, conform
prevederilor Legii nr. 319 din 14 iulie 2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, a HG nr.
1425/2006 privind Normele de aplicare ale acestei legi, cu modificările şi completările din HG
955/2010 si HG 1169/2011); acestea au fost introduse in baza de date si prelucrate in sistem
informatizat, prin programul Microsoft Excel la nivelul Centrului Naţional de Monitorizare a
Riscurilor din Mediul Comunitar.
Pe parcursul intregului an s-a completat si reactualizat continuu baza de date privind cazurile
noi de boală profesională conform metodologiei europene (EODS); s-a verificat completarea
corectă a fişelor de declarare a bolilor profesionale (BP2) conform legislaţiei în vigoare şi
actualizarea acestora potrivit noilor cerinţe.
Prin evaluarea morbidităţii profesionale la nivel naţional, pe activităţi, nivel de expunere
(calculul incidenţei) în vederea evidentierii riscului de îmbolnăvire a lucrătorilor expuşi la
factori de risc profesional de la locul de munca, am obtinut o monitorizare a incidenţei bolilor
profesionale şi a absenteismului medical prin boală profesională.
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Valorificarea rezultatelor obtinute este evidentiata prin rapoarte cuprinzand analiza datelor,
interpretarea tendinţelor evolutive, calculul incidenţelor - intocmite la solicitarea tertilor,
printre care: Inspectia muncii, federatia sindicatelor libere din chimie si petrochimie, Asociatia
Patronala a medicilor de medicina muncii, SC CEZ Romania SA, EU-OSHA – punctul focal
pentru Romania, diferite alte instituţii implicate în activităţi cu impact asupra sănătăţii
lucrătorilor. Datele colectate au fost folosite si in alte metodologii care se desfasoara la nivelul
INSP.
Au avut loc intruniri pentru raportarea europeana privind bolile profesionale (EODOS), dat
fiind ca adaptam baza de date la metodologia pentru transmisia datelor de catre Institutul
National de Statistica. Acest lucru se realizeaza prin comunicari si intalniri periodice cu
reprezentantii Institutului Naţional de Statistică Serviciul de demografie, statistica sănătăţii,
cultură şi justiţie / Direcţia de studii, proiecţii demografice şi recensământul populaţiei, avand
in vedere obligatia de a armoniza statistica referitoare la bolile profesionale cu cea din statele
membre potrivit metodologiei europene (EODS), în vederea obţinerii unor date comparabile
ce sta la baza unei evaluări obiective a impactului şi eficienţei măsurilor luate în cadrul
strategiei comunitare privind sănătatea şi securitatea în muncă.
S-a participat la completarea chestionarul propus de Oficiul de Statistica a Comunitatii
Europene (EUROSTAT) referitor la criteriile de recunoastere a bolilor profesionale, ce va avea
rolul de a facilita comparatiile internationale prin identificarea criteriilor nationale de
recunoastere a bolilor profesionale.

Domeniul privind protejarea sanatatii publice prin prevenirea imbolnavirilor asociate
factorilor de risc alimentari si de nutritie
 Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru consumul uman
A fost intocmit Raportul anual pentru Monitorizarea nivelului de iod din sarea iodata pentru
consumul uman in anul 2016. S-a revizuit metodologia
 Evaluarea valorii nutritive a alimentelor
In anul 2017 s-au pus bazele unui plan de monitorizare privind reformularea alimentelor
pentru anii ce urmeaza.
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 Evaluarea factorilor de risc din material si obiecte care vin in contact cu
alimentele
In cursul anului 2017 a fost elaborat raportul la nivel national, pe bza rezultatelor supravegherii
materialelor in contact cu alimentele, referitor la testarea maselor plastice care vin in contact
cu alimentul, rezultand urmatoarele:
Din totalul de 81 probe de materiale plastice testate 27.16% au fost din polietilena, 28.39% din
polipropilena, 1.23% din poliamida, 1.23% material dublustrat poliamida/polietilena, 9.87%
polistiren, 2.46% multistrat si 20.98% materiale necunoscute.
S-a observat, ca materialul cel mai des testat pentru contactul cu alimentele ramane polietilena
alaturi de polipropilena, in defavoarea materialelor multistrat cu sau fara bariera functionala.
A fost elaborat raportul la nivel national referitor la testrae obiectelor din ceramica care vin in
contact cu alimentul, astfel:
În cursul anului 2016 s-au analizat un numar de 42 probe de ceramica, 13 probe de inox si 29
probe de vase emailate.
Conţinutul de plumb (μg/l) cedat de obiectele din ceramică ce vin în contact cu alimentele.
Plumbul cedat din obiectele de ceramică testate are valori cuprinse intre 0.008 si 108.67 μg/l,
dar cu mult sub limita admisă de legislaţie – 4,0 mg/l (4000 μg/l).
Cadmiul cedat din obiectele de ceramică are valori cuprinse intre 0.007 si 0.19 μg/l, dar cu
mult sub limita admisă de legislaţie – 0,3 mg/l (300 μg/l). În general, valoarea cadmiului cedat
de obiectele din ceramică, este nesemnificativa.
Cuprul cedat din obiectele de ceramică are valori cuprinse intre sld si 0.4 μg/l.
Cromul cedat din obiectele de ceramică are valori cuprinse intre sld si 0.033 μg/l.
In cursul anului 2017, supravegherea materialelor care vin in contact cu alimentele a urmarit:
Monitorizarea obiectelor din ceramica traditionala. Determinarile de plumb, cadmiu, cupru si
crom în urma extracţiilor acide din obiectele de ceramică fabricată în ţară şi/sau
din import. – 1 proba/judet –
Monitorizarea obiectelor emailate sau din inox. Determinarile de plumb, cadmiu, cupru, crom
si zinc în urma extracţiilor acide din obiectele de emailate sau din inox fabricate în ţară şi/sau
din import. – 1 proba/judet –
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Evaluarea obiectelor din hartie si/sau carton care vin in contact cu alimentele. Determinarea
migrarii de metale grele si a formaldehidei – 2 probe/judet –
Evaluarea migrarii globale de componenti pentru obiectele din material plastic care vin în
contact cu alimentele

– 2 probe/judet –

Evaluarea migrarii specifice de componenti – formaldehida din obiectele de melamina care vin
in contact cu alimentele

– 1 proba/judet –

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
apapotabila 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 asigurarea activitatii in domeniul
produselor cosmetice ca si autoritate competenta

-

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
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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 52



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 101



Referat tehnic de evaluare pentru echipamente de tratare prin decontaminare termica la
temperaturi - scazute a deseurilor medicale periculoase: in numar de 1



Referate tehnice privind conformarea echipamentelor generatoare de campuri
electromagnetice : in numar de 136



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 32



Referat de evaluare in vederea avizarii scolilor – notiuni fundamentale de
igiena – in numar de 35



Instruiri privind “Noţiuni fundamentale de utilizare a aparatelor de bronzat şi efectele
asupra sănătăţii generate de expunerea la radiaţiile UV artificiale”: in numar
de 106 persoane



elaborare de certificate de formare profesionala pentru coordonatorii de protectie a
sanatatii in relatie cu mediul din unitatile sanitare publice si private, care au fost instruiti
in prealabil de catre directiile de sanatate publica judetene : in numar de 198
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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 2017 CNMRMC, prin specialistii sai, a raspuns la un numar de 1 892 adrese
inregistrate in registrul propriu dintre care un numar de 413 adrese au fost de la
Ministerul Sanatatii .

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

PUNCTE DE VEDERE :
 In domeniul alimentului:
-

Punct de vedere privind propunerea legislativa referitoare la continutul de acizi grasi
trans nesaturati in produsele alimentare destinate consumului alimentar;

-

Punct de vedere privind modificarea si completarea Ordinului MS/ANSVA/MADR nr.
185/153/2002 privind solventii de extractie utilizati in producerea alimentelor si a
ingredientelor alimentare;

-

Punct de vedere privind propunerea legislativa referitoare la marcarea calitatii
produselor alimentare;

-

Punct de vedere privind proiectul de HG de reglementare a unor aspecte privind
indicatiile care permit identificarea lotului din care face parte un produs alimentar;

-

Punct de vedere privind propunerea legislativa pentru modificarea Legii nr. 217/2016
privind diminuarea risipei alimentare;

-

Punct de vedere privind Ordinul pentru aprobarea Normei pentru siguranta alimentelor
privind cazeinele si cazeinatii destinati consumului uman;

-

Puncte de vedere referitoare la Proiectul de Lege privind suplimentele alimentare;

-

Punct de vedere referitor la Propunerea legislativa de modificare si completare a Legii
nr.

509/2006

privind

acordarea

de

miere

de

albine

la

prescolari

si

elevii din clasele I-IV.
-

Punct de vedere privind actul normativ elaorat in vederea implementarii
Regulamentului CE nr. 2283/2015 privind alimentele noi

-

Punct de vedere privind modificarile si completarile normelor privind solventii de
extractie utilizati in producerea alimentelor

-

Punct de vedere privind riscul la toxicitate al ambalajelor fost-food

-

Punct de vedere privind taxarea produselor cu un continut mare de zahar

-

Punct de vedere privind produsele alimentare de tip – oua fierte si vopsite
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-

Punct de vedere reglementarea productiei circulatiei si comercializarii alimentelor

-

Punct de vedere privind etichetarea condimentelor

-

Punct de vedere privind incadrarea unui produs aditiv alimentar pe baza de smantana
fermentata

-

Punct de vedere privind depasire LMA aditiv E954 – zaharina si sarurile sale in bautura
racoritoare carbogazoasa

-

Punct de vedere privind unele suplimente alimentare care au in compozitie minerale
care provin din ape masive sau lacuri

-

Punct de vedere privind efectele consumului de bauturi energizante

-

Punct de vedere privind produsele fara lactoza

-

Punct de vedere si observatii privind Ghidul prelevare probe alimentare in vederea
analizei microbiologice

-

Punct de vedere privind consumatorii produselor alimentare ieftine de calitate
inferioara pentru care nu se respecta dozajul

-

Punct de vedere cu privire la necesitatea pastrarii probelor din preparatele alimentare
regasite in meniurile restaurantelor

-

Punct de vedere privind beneficiile / riscurile consumului de carne de oaie

-

Punct de vedere privind produsele de planificatie distribuite in scoli

-

Punct de vedere privind o legislatie speciala in domeniul suplimentelor alimentare in
ceea ce priveste publicitatea acestora

-

Punct de vedere privind ustensile si recipiente pentru depozitarea alimentelor

-

Proiectulde modificare a Legii nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

 In domeniul deseurilor medicale:
-

Punct de vedere privind propunerea de abrogare a punctelor c si d din Art. 45 a
Ordinului MS nr. 1226/2012 prin transmiterea unor note justificative catre Ministerul
Sanatatii, referitoare la anumite aspecte legate de testarea deseului medical tratat,
incadrat in codul 18 01 04 - deseuri nepericuloase

-

Puncte de vedere prinvind proiectul de HG pentru aprobarea Strategiei si a Planului de
gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala, la nivel national document
revizuit in nenumarate randuri in decursul anilor 2014-2017;

-

Puncte de vedere privind Planul National de Gestionare a Deseurilor, la solicitarea
Ministerului Mediului.
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-

Punct de vedere cu privire la proiectul de HG de modificare a HG nr.930/2005 pentru
aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara
si hidrogeologica

-

Propunere de revizuire a Ordinului 613/2009 privind aprobarea Metodologiei de
evaluare a autovehiculelor utilizate pentru transportul deseurilor periculoase rezultate
din activitatea medicala.

-

Punct de vedere cu privire la devarsarile de apa uzata contaminata , provenita de la
unitatile sanitare

-

Punct de vedere privind Proiectul legislativ pentru modificarea Ord. nr. 24/2016 privind
organizarea si desfasurarea activitatii de neutralizare a deseurilor de origine animala,
subproduse de origine animala care nu sunt destinate consumului uman

 In domeniul cosmetice:
CNMRMC a analizat si transmis puncte de vedere din partea Romaniei pentru 6 regulamente
europene adoptate in 2017. De asemenea, in cadrul PEMSAC a transmis 12 propuneri de
raspuns, ca urmare a interpelarii din partea unor state membre pentru masuri adoptate in
activitatile de supraveghere a pietei
Pentru aplicarea legislatiei produselor cosmetice, au fost elaborate 14 puncte de vedere la
solicitarea directiilor de specialitate din Ministerul Sanatatii (Inspectia Sanitara de Stat si
Directia Generala de Asistenta Medicala si Sanatate Publica) si la solicitarea DSP judetene in
vederea derularii actiunilor tematice.
-

Propuneri de completare ale OMS nr.1136/2007 referitor la aprobarea Normelor de
igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala

Punct de vedere privind condiții de igienă/ mediu/habitat:
-

Proiect de Ordin pentru modificarea OMS 119/2014

-

Completari OMS nr.1136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele
de infrumusetare corporala

-

Analizarea propunerii legislative pentru proiectul de Lege privind evaluarea impactului
anumitor proiecte publice şi private asupra mediului,

-

Punct de vedere privind propunerea legislativa pentru modificarea si completarea alin.
(5) al art. 65 din Legea nr. 263263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

-

Modificarea si completarea Legii nr.352/2006 privind serviciul public de alimentare cu
energie termica, art. 30 alin(2) lit.d.
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-

Evaluare de mediu a Strategiei miniere a Romaniei 2017-2035 si a Planului de masuri
pentru implementarea Strategiei.

-

Strategia Nationala de Sanatate 2014-2020, aprobata prin HG 1028/2014, a prevazut un
Obiectiv Specific- Protejarea starii de sanatate a populatiei impotriva riscurilor legate
de mediu – prin care Ministerul Sanatatii prin structurile subordonate isi asuma sarcina
de monitorizare şi supraveghere a stării de sănătate în relaţie cu poluanţii din mediu,
caracterizarea riscurilor şi mai ales comunicarea către populaţie a riscurilor legate de
mediu,

-

Strategia Naţională a Locuirii revizuită,

-

Ministerul Cercetarii si Inovarii – Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru
protectia Muncii” Alexandru Darabont pentru Proiect- Consolidarea cunostiintelor si a
gradului de constietizare privind substantele si deseurile periculoase – CONOSCEDE”ID 66 253.

-

Ministerul Mediului - Planuri de management a Riscului la Inundatii aferent celor 11
administratii bazinale de apa si fluviului Dunărea de pe teritoriul Romaniei, aprobate
prin HG. Nr.972/2016.

-

Punct de vedere privind legislatia – distantele minime pentru amplasarea obiectivelor
industriale

-

Punct de vedere privind proiectul propus de CNCAN

-

Punct de vedere privind implementarea proiectului Evaluare Tehnologii Medicale

-

Punct de vedere privind cristalizarea si etichetarea fainii de secara la punga

-

Punct de vedere privind Directiva 2004/37/CE

-

Punct de vedere privind calitatile curative oferite de bijuteriile magnetice

-

Punct de vedere privind aprobarea normelor de igiena pentru cabinetele de
infrumusetare

-

Punct de vedere privind propunerile legislative pentru modificarea alin (5) la art. 65 din
Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

-

Punct de vedere privind modificarea si completarea legii 458/2002 privin calitatea apei
Directiva 2015/1787/CE

-

Punct de vedere privind clasificarea OMS 961/216 cu privire la curatarea , dezinfectia
si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private , metodele de evaluare a procesului
de sterilizare

-

Punct de vedere privind implementarea OMS 119/2014 pentru aprobarea normelor de
igiena referitoare la amplasarea cladirilor de locuit
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-

Punct de vedere privind protectia lucratorilor impotriva riscurilor legate de expunerea
la agentii cancerigeni la locul de munca

-

Punct de vedere privind modul de gestionare a deseurilor medicale si achizitia si
functionarea echipamentelor de sterilizare

-

Punct de vedere privind utilizarea produselor biocide TP5 in unele sisteme de
tratare a apei

-

Punct de vedere privind sesizarile legate de poluarea aerului provenita de la
microcentralele de apartament

-

Punct de vedere privind Diosmina si produsele ce contin aceasta substanta

-

Punct de vedere privind aprobarea negocierii unui amendament la conventia cadru
privind protejarea dezvoltarii durabile a Carpatilor

-

Punct de vedere privind Chestionarul cu privire la implementarea Strategiei Europene
de Adaptare la Schimbari Climatice

-

Punct de vedere privind unele aspecte legate de art. 3 – OMS 119/2014

-

Punct de vedere privind oportunitatea eliberarii unui bilet de determinari prin expertiza
medicilor de medicina muncii in baza carora sunt alocate sporuri de conditii
vatamatoare

-

Punct de vedere privind monitorizarea calitatii apei in spitale

-

Punct de vedere privind monitorizarea calitatii apei potabile in unitatile sanitare cu
paturi

-

Punct de vedere privind comunicarea neconformitatilor cu privire la calitatea apei
potabile

-

Punct de vedere privind notificarea Ucrainei pentru activitatile centralelor nucleare

-

Punct de vedere privind impactul stresului profesional asupra starii de sanatate a
angajatilor

-

Punct de vedere privind aplicabilitatea HG 355/2007 in supravegherea sanatatii
lucratorilor

-

Punct de vedere propunere legislativa pentru completarea Art.7 alin. 10 din Legea
458/2002 privind calitatea apei potabile

-

Punct de vedere privind amplasarea antenelor de telefonie mobila

-

Punct de vedere privind tehnologia care trateaza si sterilizeaza deseurile rezultate din
activitatea medicala

-

Punct de vedere si propuneri privind Legea apelor minerale

-

Punct de vedere privind Proiectul de ordin pentru aprobarea normelor cu privire la
procedura ingredientelor si emisii ale produselor din tutun
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-

Punct de vedere privind Proiectul SN Nuclear Electrica

-

Punct de vedere cu privire la actul normativ de punere in aplicare Art. 38 din
Legea 111/1996 privind desfasurarea in siguranta a activitatilor nucleare

-

Punct de vedere cu privire la distantele care ar trebui impuse pentru spalatoriile auto
deschise

-

Punct de vedere privind amplasarea intraurbana a statiilor de telefonie mobila

-

Punct de vedere privind baza legala pentru analiza unor parametrii ai apei potabile

-

Punct de vedere privind o serie de propuneri a unor prevederi ale OMS 119/2014

-

Punct de vedere privind piata de imbracaminte -substantele care pot avea efecte toxice
asupra sanatatii umane

-

Punct de vedere privind modificarile Ord. 1255/2016 pentru aprobarea Normelor
privind înregistrarea, centralizarea și raportarea informațiilor privind expunerea
medicală a populației la radiații ionizante.

-

Punct de vedere privind eveniment de poluare - concentratii mari de benzen si toluen

-

Informatii privind realizarea recoltarii probelor produse biocide

-

Punct de vedere privind aparatele de distributie apa potabila plata si carbogazoasa
amplasate pe domeniul public

-

Punct de vedere aplicarea Ord. 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igiena privind
unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor

-

Punct de vedere si observatiiprivind Proiectul de Ord. Anexele 1 si 2 nr.
637/2492/50/2012

-

Punct de vedere cu privire la Legea privind gestionarea siturilor potential contaminate
si contaminate

-

Punct de vedere privind furnizarea de date cu privire la starea de sanatate si a fiselor
BP inregistrate la locul de munca

-

Solicitare privind calendarul preconizat pentru elaborarea unui ghid privind educarea si
comportarea populatiei in zonele cu risc de inundatii

-

Punct de vedere si propuneri privind forma finala Legea resurselor hidrominerale

-

Punct de vedere privind protejarea si sprijinirea persoanelor afectate de emisiile
substantelor nocive

-

Punct de vedere privind modificarile si completarile Art. 65 din Legea nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice

-

Punct de vedere si observatii privind Proiectul normativ –Normele privind securitatea
radiologica
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-

Punct de vedere privind Art 7 alin. 8 - eliminarea din proiectul de lege pentru
modificarea si completarea Legii 458/2002

-

Punct de vedere privind Art. 60 alin. 1si 2 proiect - Legea resursele hidrominerale

-

Punct de vedere privind Proiectul de strategie pentru domeniul securitatii si sanatatii in
munca pentru perioada 2017-2020

-

Punct de vedere privind distanta platformele de depozitare a dejectiilor de animale
prevazuta de 500 m in Legea 119/2014

-

Punct de vedere privind actualizarea anexelor Directiva 92/29/CEE privind cerintele
minime de securitate in munca

-

Punct de vedere privind Strategia de Dezvoltare a sectorului energetic al Republicii
Serbia

-

Punct de vedre privind Art.23 din Legea 153/2017 privind salarizarea personalului
platit din fonduri publice

-

Solicitare proiect de Ordin pentru stabilirea Comisiei care sa cuprinda si o Anexa cu
Regulamentul de organizare si functionare a comisiei de apa

-

Punct de vedere si propuneri privind HG 930/2005 pentru aprobarea Normelor speciale
privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara si hidrogeologica

-

Punct de vedere cuprivire la modernizarea Ecluzei de la Portile de Fier

-

Punct de vedere si observatii la Proiectul de Ordonanta de Urgenta a Guvernului pentru
modificarile si completarile cu privire la Legea nr. 278/2013 privind emisiile industriale

-

Punct de vedere privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera

-

Punct de vedere privind cresterea controlata/necontrolata pe spatiile verzi a plantei
Ambrozia

-

Punct de vedere privind modificarea HG nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului
pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru
implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018

-

Punct de vedere cu privire la modificarea si completarea Legii nr. 104/2011 privind
calitatea aerului înconjurător

-

Punct de vedere Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al parlamentului european și al
consiliului din 22 mai 2012 privind punerea la dispozitie pe piata si utilizarea
produselor biocide privind clasificarea, etichetarea , ambalarea substantelor

-

Punct de vedere privind Normele metodologice privind infiintarea, organizarea si
functionarea cabinetelor medicale de medicina dentara precum si cabinetele mobile de
specialitate din ambulatoriu
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-

Punct de vedere propunere legislativa pentru modificarea si completarea
Legii nr. 1/2011 a educatiei nationale.

-

Punct de vedere cu privire la Legea privind limitarea emisiilor in aer a poluantilor
proveniti de la instalatiile de ardere

-

Punct de vedere privind completarea Fisei 29 din Hotararea nr. 1169/2011 pentru
modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea
sanatatii lucratorilor

-

Punct de vedere cu privire la Programul de asistenta tehnica acordat Ministerului
Finantelor de catre CE privind realizarea de analize de eficientizare a cheltuielilor
publice

-

Punct de vedere la Proiectul de Ordin pentru aprobarea metodologiei de încadrare a
riscului infecțios pentru persoanele decedate cu boli infecțioase

2.3.2 – Propuneri noi de acte normative
-

Proiect de Hotarare de Guvern pentru prevenirea şi limitarea efectelor consumului de
băuturi energizante de către populaţie, în special grupurile de vârstă vulnerabile

-

Proiect de Hotărâre privind stabilirea cadrului instituțional și al unor măsuri pentru
punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/2283 al Parlamentului European și al
Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind alimentele noi, de modificare a
Regulamentului (UE) nr. 1169/2011 al Parlamentului European și al Consiliului și de
abrogare a Regulamentului (CE) nr. 258/97 al Parlamentului European și al Consiliului
și a Regulamentului (CE) nr. 1852/2001 al Comisiei

-

propunere de aprobare a Proiectului strategiei si a Planului de gestionare a deseurilor
rezultate din activitatea medicala, la nivel national, document revizuit in nenumarate
randuri in decursul anilor 2014-2018;

-

Ordinul nr. 604/880/78/2017 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului
sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/368/11/2010 privind
aprobarea procedurii de avizare a produselor biocide care sunt plasate pe piață pe
teritoriul României, precum și pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr.
961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și
sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru
testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor
recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de
19

aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a
metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare
-

Ordinul nr. 870/1170/98/2017 pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății, al
ministrului mediului și schimbărilor climatice și al președintelui Autorității Naționale
Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 10/205/19/2013 privind tarifele
pentru plasarea pe piață a produselor biocide și pentru solicitarea privind înscrierea
substanțelor active în anexa nr. I, IA sau IB la Normele metodologice de aplicare a
Hotărârii Guvernului nr. 956/2005 privind plasarea pe piață a produselor biocide,
aprobate prin Ordinul ministrului sănătății publice, al ministrului mediului și
gospodăririi apelor și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor nr. 1.321/2006/280/90/2007

-

Ordinul nr. 871/1300/104/2017 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 2 la Ordinul
ministrului sănătății, al ministrului mediului și pădurilor și al președintelui Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 637/2.492/50/2012
privind aprobarea membrilor Comisiei naționale pentru produse biocide și a
regulamentului de organizare și funcționare a acesteia

-

Ordinul nr. 629/900/82/2017 privind aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 617/2014 privind stabilirea cadrului
instituțional și a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr.
528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 mai 2012 privind punerea
la dispoziție pe piață și utilizarea produselor biocide

-

Proiect de Ordin privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional de riscuri de
mediu

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
- In domeniul alimentului
Nationale:
•

Grupul de lucru privind Programul pentru școli al României în perioada 2017-2023

•

Grupul de lucru privind Programul național de acordare a unui supliment alimentar sub

forma unui pachet alimentar sau a unei mese calde pentru elevii din învățământul primar și
gimnazial de stat
•

Grupul de lucru pentru Legea de limitare a acizilor grasi trans in alimente (lege

notificata la Comisia Europeana)
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•

Grupuri de lucru privind legea suplimentelor alimentare

•

Grupul de lucru pentru derularea intervenției “Profilaxia distrofiei la copiii cu vârsta

cuprinsă între 0-12 luni, care nu beneficiază de late matern prin administrare de lapte praf”
în cadrul Programului National de Sănătate a Femeii și Copilului
•

Grupul de lucru al Comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de achizitie avand

ca obiect achizitia publica centralizata de lapte praf
•

Grupul de lucru privind stabilirea componenței pachetului cu alimente care va fi

distribuit prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAPD)
•

Grupul de lucru al Comisiei tehnice de validare a produselor obtinute conform retetelor

consacrate


Contributie la completarea chestionarului pentru Misiunea generala de audit DG
(SANTE) 2017-6040/DG Health and Food Safety pentru actualizarea profilului de țară,
în perioada 6 – 10 martie 2017



Contributie la grupul de lucru pentru reteau stiintifica privind ingredintele alimentare
si materialele de ambalare EFSA

•

Grupul de lucru organizat la sediul MADR la solicitarea Aliantei pentru Cidru pentru

modificarea Ordinului MADR/ nr. 1541 din 8 octombrie 2014 privind aprobarea Normelor
tehnice de producere, etichetare şi punere în circulaţie a băuturilor alcoolice fermentate,
altele decât berea şi vinul, destinate consumului uman ca atare


Grup de lucru interministerial pentru elaborarea proiectului de modificare a Ordonantei
Guvernului nr. 4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz
fitosanitar pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor din agricultura si
silvicultura



Grupul de lucru interministerial constituit pentru propunerile de reglementare si
capacitatea de implementare pentru organizarea sistemelor de instruire si certificare a
utilizatorilor profesionisti, distribuitori si consilieri in vederea utilizarii durabile a
produselor de protectie a plantelor



Participare la Grupul de lucru privind elaborarea Planului National de Gestionare a
Deseurilor (PNGD) si a Planului National de Prevenire a Generarii Deseurilor –
intalniri organizate de reprezentantii Ministerului Mediului



Participare la Grupul de lucru privind SEA - evaluarea strategica de mediu a Planului
National de Gestionare a Deseurilor (PNGD) si a Planului National de Prevenire a
Generarii deseurilor – intalniri organizate de reprezentantii Ministerului Mediului
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Participare la Grupul de lucru pentru SEA - Evaluarea strategica de mediu a proiectului
„Strategie energetica a Romaniei 2016-2030, cu perspectiva 2050” – intalnire
organizata de reprezentantii Ministerului Energiei



Participare la Grup de lucru – Amenajarea platformei pentru gestionare gunoi de grajd



Grup de lucru: MS, MM, MADR privind modificarea Ord MS 119/2014



Participare grup de lucru interministerial privind Strategia Naţională a Locuirii
revizuită



Grup de lucru privind modificarea anexei la Ordinul ministrului sănătăţii publice şi al
ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. 1.256/443/2008 pentru aprobarea
componenţei şi atribuţiilor Comisiei de experţi de medicina muncii acreditaţi de
Ministerul Sănătăţii şi de Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor
Vârstnice



Grup de lucru interinstituţional pentru transpunerea în legislaţia naţională a Directivei
2013/59/Euratom a Consiliului din 5 decembrie 2013 de stabilire a normelor de
securitate de bază privind protecţia împotriva pericolelor prezentate de expunerea la
radiaţiile ionizante şi de abrogare a Directivelor 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 97/43/Euratom şi 2003/122/Euratom



Grup de lucru interinstituţional pentru revizuirea legislaţiei în domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă şi în domeniul investigării şi diagnosticării bolilor profesionale,
constituit prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1278/10.11.2016.



Grup de lucru privind “Revizuirea legislatiei europene privind sănătatea si securitatea
in munca” – pe perioada Presedentiei României la Consiliul Europei



Grup de lucru initiat de Ministerul Muncii pentru modificarea legislatiei de Securitate
si Sanatate in Munca



Grup de lucru – ASRO pentru Revizuirea Standardului 10.009/1988 – Acustica. Limite
admisibile ale nivelului de zgomot din mediul ambient.



Grup de lucru privind evaluarea dosarelor si elaborarea Referatelor de evaluare a
produselor biocide tip T1 si T2;



Grup de lucru privind notificarea apelor potabile imbuteliate (apelor de masa).



Grup de lucru - Secretariatul Tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii
Secretariat Tehnic al CTPC, comisia de specialitate nr.3 a agrementelor tehnice drumuri, poduri rutiere, porturi si aeroporturi si comisia specialitate nr.1 a agrementelor
tehnice – materiale de constructie.



Comitetul Special Constituit (CSC) in cadrul procedurii SEA privind :
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o POS (Program Operational Sectorial) – Mediu;
o POR – Program Operational Regional;
o “Strategia Nationala a Locuirii”.


Grup de lucru - Comisia de elaborare a Codului Serviciilor comunitare de utilitati
publice.



Grup de lucru - Calitatea aerului, mirosurilor si de discomfort olfactiv – Comisia de
Mediu din Senat.



Grup de lucru privind Strategia Nationala de Dezvoltare a Eco-turismului in
Romania – context, viziune si obiective 2016-2026.



Grup de lucru privind transpunerea Directivei Directiva nr. 1787/2015 de modificare a
anexelor II și III la Directiva 98/83/CE a Consiliului privind calitatea apei destinate
consumului uman

Internationale:
•

Grupul de lucru – Nutritia si activitatea fizica (rapoarte cu privire la reformularea

alimentelor, la Legea nr. 207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor
laptelui matern, la masuri care au in obiectiv reducerea prevalentei obezitatii la copii, etc);
Grupul de lucru cu privire la aditivi alimentari (DG Sante);

•

Grupul de lucru al Comisiei Europeane pentru Alimentele Noi

2.4.

•

Activitatea

specialistilor

urmare

a

responsabilitatilor

rezultate

din

ORD MS 1173/2010 cu modificarile si completarile ulterioare
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
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
Meetings, intalniri ce au loc la Brussels
o Materiale in contact cu alimentul: chim. Gabriela Cilinca participare la intrunirile
Working Group Meetings on Food Contact Materials, intalniri ce au loc la Brussels;
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o Alimente si ingrediente alimentare noi: dr. Daniela Nuta -participare la intrunirile
Working Group Meetings, intalniri ce au loc la Brussels;
o Apa potabila: dr. Anca Tudor
o Deseuri medicale: ing. Oana Curea
o Cosmetice: chim. Irina Tanase
o IHR - Regulamentul sanitar internațional: biochim. Irina Tanase
Contributie la completarea chestionarului transmis de HR Regional Contact Point/WHO
Regional Office for Europe, precum si lista si data primei avizarii a produselor biocide care
contin Fipronil
o Sanatatea in relație cu mediul si schimbarile climatice: dr. Andra Neamtu,
dr. Anca Tudor, biochim. Irina Tanase

Specialistii CNMRMC au intocmit:
o 1 Mandat de reprezentare a Romaniei la Reuniunea reprezentanţilor din partea
autorităţilor competente a Statele Membre care fac parte din Grupul de Lucru PEMSAC
privind Produsele Cosmetice, in cadrul DG GROW – Resources Based, Manufacturing
and Consumer Goods Industries - Health Technology and Cosmetics, 5-6.10.2017
o 4 Mandate de reprezentare a Romaniei la Reuniunea reprezentanţilor din partea
autorităţilor competente a Statele Membre care fac parte din Grupul de Lucru si
Comitetul de Poziţie privind Produsele Cosmetice, in cadrul DG GROW – Resources
Based, Manufacturing and Consumer Goods Industries - Health Technology and
Cosmetics, din 3.07.2017 si 17.11.2017
o Completarea chestionarului EUSurvey- Review of market surveillance activities
transmis de Comisia Europeana pentru colectarea indicatorilor de supraveghere a pietei
referitoare la costurile suportate de Romania in perioada 2014-2016 pentru testarile de
laborator in domeniul produselor cosmetice

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.
CNMRMC a contribuit la elaborarea cuvantarii din partea Romaniei la a VI a Conferinta
Interministeriala de Mediu si Sanatate Ostrava Republica Ceha din 13-15 VI 2017
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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
CNMRMC a asigurat punct de vedere si reprezentare pentru componenta de sanatate in
evaluarea riscurilor (analiza toxicologica pentru clasificare si etichetare produse) la 5 sedinte
de omologare a produselor de protectie a plantelor.
CNMRMC a organizat si a asigurat instruirea expertilor din INSP responsabili cu evaluarea
dosarelor „Criterii generale de clasificare si etichetare dupa Regulamentul CLP” si aplicarea
legislatiei din domeniu
CNMRMC a transmis puncte de vedere privind
-

modificarile propuse la Anexa II a Regulamentului (CE) NR. 1107/2009 al
Parlamentului European si al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind
introducerea pe piata a produselor fitosanitare si de abrogare a Directivelor
79/117/CEE si 91/414/CEE ale Consiliului

-

propuneri ale Comisiei Europene referitor la conditii de aprobare ale unor substante
active (ditianon, metazaclor, bifenazat, tiram)

CNMRMC a asigurat suport pentru Draft Renewal Assessment Report under Regulation
(EC) 1107/2009 pentru Benalaxyl- Annex B.6 “Toxicology and Metabolism”
CNMRMC a elaborat tema Impactul utilizarii neonicotinoidelor asupra sanatatii populatiei
pentru discutiile avute intre Primul Ministru al Romaniei si Comisarul European pentru
sanatate dl Vytenis Andriukaitis
CNMRMC a intocmit 177 devize pentru tarifarea activitatilor de evaluare a produselor
CNMRMC a contributit la completarea chestionarului pentru Misiunea generala de audit DG
(SANTE) 2017-6040/DG Health and Food Safety pentru actualizarea profilului de țară, în
perioada 6 – 10 martie 2017

2.6 Activitati suport in vederea realizarii componentei de evaluare de risc pentru sanatate
in relatie cu produsele biocide.
Prin specialistii sai CNMRMC a participat si participa la diverse activitati support in vederea
realizarii componentei de evaluare de risc pentru sanatate in relatie cu produsele biocide cum
ar fi:
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asigurarea reprezentarea MS in Comisia Natioanala pentru Produse Biocide



evaluarea pentru domeniile ce revin MS pentru aceste produse.

Prin specialistii sai CNMRMC a participat si participa la diverse activitati suport in vederea
realizarii componentei de evaluare de risc pentru sanatate in relatie cu produsele biocide cum
ar fi:


reprezentarea MS in Comisia Natioanala pentru Produse Biocide la 10 sedinte CNPB
(10.01.2017,

13.03.2017,

20.04.2017,

30.05.2017,

30.06.2017,

26.07.2017,

20.09.2017, 26.10.2017, 2.11.2017 si 7.12.2017)


Pentru evaluarea in domeniul de responsabilitate al MS. CNMRMC a organizat si a
asigurat instruirea expertilor din INSP responsabili cu evaluarea dosarelor in cadrul a
doua sesiuni cu urmatoarele tematici:
o Criterii generale de clasificare si etichetare dupa Regulamentul CLP” si
aplicarea legislatiei din domeniu, iunie 2017
o Elaborarea referatelor de evaluare in baza criteriilor stabilite prin Ordinul
910/2016 si prin Ordinul 604/2017, 24-28 aprilie 2017



asistenta de specialitate si dialog cu membrii organizatiilor profesionale pentru
aplicarea legislatiei produselor biocide
o Sustinerea prezentarilor la Seminarul organizat de APDCR si Forumul
European al Produselor Biocide- EBPF, din cadrul Consiliui European al
Industriei Chimice-CEFIC, 8 iunie 2017
o Participare la intalnirea organizata de APDCR si Forumului European
al Produselor Biocide- EBPF, din cadrul Consiliui European al Industriei
Chimice-CEFIC privind proiectul de criterii propuse de Comisia Europeană
pentru identificarea perturbatorilor endocrini, in contextul reglementării
produselor biocide, 23 martie, 2017
o Participare la întâlnirea organizata de catre Ministerul Sanatatii cu asociatia
profesionala de profil, pentru discutarea unor probleme legate de biocide si
cosmetice



Participare colaborativa cu autoritatile responsabile de aplicarea legislatiei produselor
biocide (MS, MM si ANSVSA) la reuniunea organizata de INSP cu autoritatile
implicate in evaluarea produselor biocide, 16.10.2017
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CNMRMC a contribuit la elaborarea unor adrese din partea CNPB rezultate in urma sedintelor
sustinute in perioada 19.01-20.09.2017), ca urmare a retragerii din comisie a secretarului
CNPB.

2.7 Activitati de audit intern in domeniul sigurantei alimentului . S-a organizat programul
de audit pentru anul 2016 la nivel national.
Un specialist din CNMRMC a efectuat audit intern în domeniul siguranţei alimentelor la DSP
Teleorman şi DSP Olt.
2.8 Participare in proiecte de cooperare bilaterala avand co-finanţare prin Mecanismul
Financiar SEE 2009-2014
Participare la intalnirea CONOSCEDE organizata de INCDPM “Alexandru Darabont”, în
cadrul programului post-implementare și de sustenabilitate a proiectului „Consolidarea
cunoștințelor și a gradului de conștientizare privind substanțele și deșeurile periculoase –
CONOSCEDE” - ID 66253 finanțat prin Granturile SEE 2009-2014, 18 decembrie 2017
Participare la Conferinta finala a proiectului TARCHS ''Program R004 Reducerea substantelor
periculoase- proiect: Campanii de formare şi conştientizare cu privire la potenţialele riscuri
asupra mediului şi sănătăţii populaţiei asociate cu substanţele şi deşeurile periculoase
(TARCHS)'' 23 februarie 2017 (Ana-Maria Bratu)
Participare la Conferinta finala a proiectului ROMCAN – Epidemiologia genetica a cancerului
in Romania, 24 aprilie 2017, Hotel Crowne Plaza, Bucuresti, prezentare ”Health status of Roma
ethnics registered in ROMCAN Project” (Violeta Calota, Angelica Voinoiu, Catalin Staicu)
Workshop „Factori de risc genetici, de mediu si etnie asociati cancerului din Romania”, 24-28
aprilie 2017, organizat de Universitatea de Medicina si Farmacie „Carol Davila” in colaborare
cu deCODE GENETICS si Reykjavik University, Hotel Crowne Plaza, Bucuresti (Violeta
Calota, Angelica Voinoiu, Catalin Staicu)

3. VALORIFICAREA REZULTATELOR (RAPOARTE, COMUNICARI, GHIDURI)
 Conferinte si instruiri


CNMRMC a organizat Conferinta Nationala pentru Sanatate si mediu – 28 septembrie
2017 programul acesteia se regaseste pe site-ul INSP – CNMRMC. La Conferinta
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Nationala reprezentantii CNMRMC au avut : prezentari generale, postere, mese
rotunde; instruiri.


CNMRMC a asigurat 2 sesiuni de instruire cu membrii ai asociatiilor profesionale
care introduc date in Registrul de Informare Toxicologica (Retox), 24 Iulie 2017 si 17
noiembrie 2017,
 CNMRMC a organizat Simpozionul medicina muncii : “Actualitati in Medicina
muncii” - 9 iunie 2017

Informatii afisate pe site-ul INSP
 Program Conferinta Nationala pentru Sanatate si Mediu – 27-28 septembrie 2017
 Program Simpozion medicina muncii : “Actualitati in Medicina muncii” - 9 iunie 2017
 Ghid

privind

- PRELEVARE PROBE ALIMENTE ÎN VEDEREA ANALIZEI

MICROBIOLOGICE

 Ghid privind – N-HEXAN
 Raport Exercitiu Mediu chimic 2016
 Raport pentru Sanatate si Mediu 2016
 Raport de activitate CNMRMC 2016
 Raport Apei Potabile in ZAP Mari 2016
 Material informativ – Ce trebuie sa stim despre bauturile energizante
 Organizarea instruirilor pentru cei care gestioneaza saloane de bronzat- site-ul INSP –
communicate
 Reactualizarea periodica a listei cu materiale in contact cu apa care au primit
notificari/avize - site-ul CNMRMC- Actualizarea sectiunii Avize si Notificari
conform ordinului MS 275/2002
 Reactualizarea periodica a listei cu laboratoarele care efectueaza controlul oficial al
alimentului - site-ul CNMRMC
 Reactualizarea periodica a sectiunii ghiduri/informatii a site-ului CNMRMC in functie
de materialele primite de la specialistii INSP
 Reactualizarea periodica a sectiunii instruiri a site-ului CNMRMC in functie de
evenimentele organizate de specialistii INSP
 Reactualizarea periodica a sectiunii rapoarte a site-ului CNMRMC in functie de
materialele primite de la specialistii INSP
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Rapoarte
1. Raportul pentru Sănătate şi Mediu 2016
2. Raport de activitate 2016- Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din Mediul
Comunitar
3. Raport privind 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
2016, în România
4. Raport privind morbiditatea profesională în România, 2016
5. Volumul de rezumate al Conferintei Nationale de Sanatate si Mediu

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 2017
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.
o Completarea raportului de tara privind Apa si Sanatatea pentru perioada 2013 – 2015,
din cadrul Protocolului Water and Health.
o Completare Chestionarului initial solicitat de Curtea de Conturi Europeana in cadrul
auditului desfasurat de aceasta institutie in luna iulie, in vederea constatarii
implementarii la nivel national in mod adecvat a prevederilor Directivei apei potabile.
o

Completarea chestionarului final de confirmare a situatiei constatate de Curtea de
Conturi Europeana la finalul misiunii de audit, in privinta imbunatatiriii actiunilor
intreprinse de Romania in alimentarea cu apa potabila in sistem centralizat.

29

5.ALTE ACTIVITĂŢI


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


COMPARTIMENTUL AUDIT PUBLIC INTERN al INSP a efectuat o misiune de
audit intern cu tema : RESPECTAREA REGULARITATII SI CONFORMITATII IN
REALIZAREA

OBIECTIVELOR

SPECIFICE

CNMRMC

in

perioada

01.10.2014-30.09.2017. Tipul misiunii de audit a fost de regularitate. Tehnicile utilizate
pentru colectarea probelor de audit public intern au fost: verificarea, observarea fizica,
intervievarea, analiza si esantionarea.
Tehnicile utilizate pentru interpretarea probelor de audit intern au fost examinarea
documentara, observarea si analiza cronologica.
Tehnicile utilizate pentru analiza probelor de audit au fost diagnosticul și evaluarea.
Instrumentul de audit public intern folosit a fost foaia de lucru.
Documentele si materialele examinate in timpul derularii misiunii au vizat activitatile care se
desfasoara in cadrul compartimentelor ,,igiena mediului si apa potabila” si ,,igiena
alimentatiei si nutritie” referitoare la îndeplinirea obiectivelor specifice CNMRMC.


CNMRMC are in administrare Registrul electronic national Riscuri de Mediu
(ReSanMed). Scopul acestui registru este identificarea, obtinerea si analiza unor
informatii referitoare la rolul factorilor de mediu in declansarea sau agravarea unor boli in
randul populatiei generale, in vederea aplicarii unor masuri de profilaxie si luarii celor mai
bune decizii pentru imbunatatirea starii de sanatate a populatiei

Obiectivele acestui registru sunt :
-

Crearea unei baze de date privind boli pentru care exista o asociere cauzala directa între
prezenta unor compusi chimici in concentratii mari in factorii de mediu si producerea
intoxicatiilor acute: Methemoglobinemia acuta infantila.

-

Cunoasterea modelului geografic privind repartitia unor boli pentru care exista o
asociere cauzala directa intre absenta unor compusi chimici in factorii de mediu, cu
manifestare endemica in Romania : Gusa endemica prin carenta de Iod in organism

-

Monitorizarea efectelor directe asupra unor categorii de boli influentate de schimbarile
climatice globale si evenimente extreme meteorologice.
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-

Crearea unei machete privind notificarea unor accidente/ incidente de poluare pentru
informarea corecta, in timp real a populatiei expuse riscului acut de aparitie a unor
efecte adverse, datorita producerii unor accidente de poluare, prin deversarea sau
emisia, in factorii de mediu a unor substante periculoase in concetratii mari.

Registrul ReSanMed reprezinta primul instrument specific NOU creat la nivel national , de
gestionare a informatiilor legate de impactul factorilor de mediu asupra sanatatii populatiei.
In anul 2017 , CNMRMC a organizat o sesiune de instruire cu toti furnizorii de date
(reprezentanti DSP- uri) care acceseaza registrul, la sediul INSP in data de 20 iulie 2017.
Scopul instruirii a fost prezentarea situatiei la acel moment a inregistrarii datelor si observarea
unor dificultati in accesarea lui si/sau in furnizarea datelor.
Pentru anul 2017 in ReSanMed au fost inregistrate un numar de :


36 - raportari in modulul methemoglobnemie acuta infantile



333 - raportari in modulul gusa endemica



1293 - raportari in modulul schimbari climatice



14 - raportari in modulul evenimente de mediu.

Raportul registrului pentru anul 2017 va fi postat pe site-ul INSP.
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