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1. STRUCTURĂ
In anul 2018, personalul Centrului a inclus un numar de 25 de persoane, dupa cum urmeaza:
- 13 medici dintre care
2 cu jumatate de norma
- 1 Analist IT
- 2 asistenti medicali
- 1 biochimist
- 2 chimisti
- 1 referent de specialitate
- 1 fizician
- 5 ingineri
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 2018 Centrul National a coordonat activitatea de elaborare de catre
responsabilii de metodologii, a rapoartelor finale cuprinse in cadrul programului National
pentru anul 2017. 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 10 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 –
Au fost centralizate datele din toate judetele si Mun Bucuresti si a fost intocmit raportul
national privind calitatea apei potabile furnizate in sistem centralizat in zonele mari de
aprovizionare cu apa in anul 2017
Intocmirea metodologiei pentru Raportul anual 2018 privind calitatea apei potabile
distribuite in sistem centralizat in zonele mari de aprovizionare cu apa.
Au fost transmise observatii si puncte de vedere asupra textului noii Directive a apei
potabile care este in dezbatere la CE
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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. Programul are ca si scop, evaluarea performantelor laboratoarelor aflate in
reteaua Ministerului Sanatatii care efectueaza monitorizarea calitatii apei potabile in cadrul
controlului oficial al apei potabile in vederea sustinerii 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 si identificarii problemelor in laboratoare si initierea de actiuni de
imbunatatire
In anul 2018, CNMRMC a elaborat metodologia si a realizat desfasurarea programului
impreuna cu LNRSCA- compartiment chimie

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 2017 si transmis la MS in luna martie 2018.
A fost refacuta si reactualizata metodologia pentru anul 2018. 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.
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 2018, 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 :
-

Supravegherea mercurului din produsele de albire a pielii

-

Supravegherea parabenilor din creme care sunt etichetate cu sintagma “fara
parabeni”
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-

Supravegherea metilizotiazolinonei si metilcloroizotiazolinonei, in combinatie
sau separate) in oricare dintre produsele care nu se indeparteaza prin clatire

-

Supravegherea acidului salicilic din cremele antiacneice si transmiterea
rezultatelor

-

Supravegherea formaldehidei libere din produse pentru intarirea unghiilor,
produse pentru ingrijirea părului

-

Supravegherea acidului tioglicolic si a pH-ului din depilatoare, produse pentru
ondularea/ întinderea părului, produse destinate ondulării genelor

-

Supravegherea contaminantilor microbiologici din produsele de machiaj

A fost elaborat raportul anual.

Protejarea sanatatii publice in relatie cu igiena habitatului uman
 Monitorizarea sistemului de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea
medicala
Institutul National de Sanatate Publica Bucuresti prin Centrul National de Monitorizare a
Riscului din Mediul Comunitat, elaboreaza anual sinteza nationala “Monitorizarea sistemului
de gestionare a deseurilor rezultate din activitatea medicala” si actualizeaza baza nationala de
date privind deseurile rezultate din activitatea medicala. Sinteza face parte din PN II Programul national de monitorizare a factorilor determinanti din mediul de viata si munca,
respectiv domeniul - Protejarea sanatatii si prevenirea imbolnăvirilor asociate factorilor de
risc din mediul de viata, activitatea – in conformitate cu Ordinul MS nr. 377/2017 aprobarea
Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi
2018. Actualizarea bazei de date a deseurilor medicale se realizează prin raportare lunara,
trimestrială si anuala a datelor colectate de unităţile sanitare publice si private, sub
coordonarea directiilor de sănătate publică locale, a centrelor regionale de sanatate publica si
ministerelor cu retea sanitara proprie, pe baza Metodologie de culegere si raportare a datelor,
aprobata prin Ordinul MS nr. 1226/2012.
In luna martie 2018, a fost elaborat raportul final al sintezei pentru datele culese si raportate
in anul 2017, date provenite de la 807 unitati sanitare cu si fara paturi, dintre care 64% sunt
unitati sanitare publice, 29% - unitati care isi desfasoara activitatea in mediul si privat, iar 9%
- unitati sanitare care intra in subordinea ministerelor cu retea sanitara proprie. La sfarsitul
lunii martie a anului 2019 va fi elaborat raportul final al sintezei nationale, pentru anul 2018,
care va fi inaintat Ministerului Sanatatii.

4

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
Putem observa o mare variatie a numărului de unități faţă de anii anteriori (4422 in 2002,
2992 in 2003, 1678 in 2006, 2060 in 2008, 2149 in 2009, 3691 in 2011, cu o mica diferenta in
2012 – 3607, 3891 in 2014, 4022 in 2015, 3908 in 2016, 2053 in 2017 si 3880 in 2018).
Numărul de expuși raportaţi diferă mult de la un an la altul, dupa cum urmează: 14161 în
2002, 9371 în 2006, 15267 în 2008, 15086 în 2009 , 14853 ăn 2011 , 14914 în 2012, 15731
în 2013, 16445 în 2014, 17159 în 2015, 17210 in 2016, 13180 in 2017 si 16048 in 2018.
In anul 2018 s-au raportat un număr total de obiective in evidenţă laboratoarelor de igiena
radiațiilor de 3880 (fata de 3799 in 2013, 3810 in 2014, 4022 in 2015, 3908 in 2016, 2105 in
2017), un număr total de expuși profesional la radiații ionizante de 16048 , din care 5338
(4996 in 2017) bărbaţi si 8006 (6056 in 2017) femei. Din totalul expușilor raportaţi doar
13344 (adica 83,15%) au fost clasificaţi pe sexe. Din totalul expușilor raportaţi doar 13122
(adica 81,77%) au fost clasificaţi domenii de activitate (10103, respectiv 77 % - in domeniul
medical si 3019 respectiv 23% domeniul nemedical). Dat fiind că nu am primit date
complete de la municipiul Bucureşti şi nici o raportare de la jud. Constanţa lipsesc
aproximativ 28% din date.
Si in acest an datele primite sunt incomplete, unele dintre motivele fiind trecute in text la
fiecare judet in parte. S-au raportat 11403 de fise de aptitudine incheiate (din care 9892 apt,
243 apt conditionat si 37 inapt sau inapt temporar).
In total sunt 218 medici abilitati in supravegherea medicala a expusului profesional la radiații
ionizante din care 11 sunt plecati din tara. In 39 de judeţe (faţă de 31 in 2013) avem medici
de medicina muncii abilitați în supravegherea medicala a expusului profesional la radiații
ionizante. In continuare nu exista medici abilitati in judetele Covasna, Giurgiu, Tulcea si
Vaslui, distributia lor fiind neuniforma in tara. Cel mai mare număr de medici abilitați este in
București (83), urmat la mare distanta de judeţul Constanta (11), judetul Timis (10), judeţul
Dolj (9), judetul Prahova (9) si Cluj (7) judetele Bacau (7), judetul Arges (7), Iasi (7).
 Expunerea profesională la radiaţii neionizante
In anul 2017 au raspuns in total 25 judete, la ambele obiective sau doar la unul dintre
acestea: Arad, Arges, Bacau, Bihor, Bistrita-Nasaud, Botosani, Calarasi, Caras-Severin, Cluj,
Dambovita, Dolj, Galati, Hunedoara, Ialomita, Iasi, Maramures, Mehedinti, Mures, Prahova,
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Sibiu, Suceava, Teleorman, Timis, Valcea, Vrancea. In anul 2018, dintre judetele care nu au
transmis date in 2017, doar judetul Ifov a raspuns iar 10 judete au trimis completari la datele
din 2017: Arad, Bihor, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin, Dambovita, Galati, Hunedoara,
Prahova, Teleorman, Timis.
In urma compararii tipurilor de echipamente sau a locurilor de munca in care este necesara o
evaluare specifica la campuri electromagnetice, a rezultat un numar de 44 unitati. Restul de
156 unitati selectate de DSP-uri se incadreaza in activitati sau utililizeaza echipamente care
nu necesita evaluare specifica la campuri electromagnetice.
In nici una din unitati nu sunt lucratori cu riscuri deosebite (cu exceptia celor 3 angajate
gravide de la Penitenciarul Arad). Au fost raportate 65 unitati medicale care au in dotare
echipamente RMN. Sursele de date utilizate pentru evaluarea riscului au fost datele tehnice
furnizate de producator si buletinele de determinari. Valorile masurate sunt mai mici decat
AL(E) sau (B) sau mai mici decat ELV senzoriale.
Din rezultatele obtinute se observa ca cele mai multe masuratori s-au efectuat la unitatile in
care, conform Ghidului, nu era necesara o evaluare de acest tip. Mai mult, rezultatele
masuratorilor au indicat depasirea AL(E) sau AL(B) sau chiar a ELV. Subliniem importanta
efectuarii corecte a masuratorilor, conform standardelor in vigoare si necesitatea verificarii
acestor masuratori, mai ales in situatia in care rezultatele sunt in contradictie cu legislatia din
domeniu. Pentru echipamentele RMN din tara nu este necesara solicitarea unei derogari de la
limitele specificate in HG 520/2016.
Valorificarea rezultatelor rapoartelor privind cazurile noi de boala profesionala la nivel
national
 Monitorizarea incidentei bolilor profesionale si a absenteismului medical prin
boala profesionala
Centralizarea datelor se efectuează la nivelul Centrului naţional de monitorizare a riscurilor
din mediul comunitar - Compartimentul sănătate ocupaţională şi mediul de muncă prin
prelucrarea informatizată lunară a datelor din Fişele BP2 de declarare a cazurilor noi de boală
profesională (trimise de către Direcţiile de sănătate publică pe suport de hârtie) si
centralizarea fişelor BP2 la nivel naţional, care se operează în Registrul operativ naţional
informatizat al bolilor profesionale cu o periodicitate lunară.
Numărul de cazuri de boli profesionale declarate în România în 2018 este de 568, cu
menţiunea că în anul 2018 se menţine tendinţa de scădere a numărului de cazuri înregistrată
în ultimii ani. Bolile profesionale provocate de suprasolicitarea aparatului locomotor au
crescut numeric în comparaţie cu anul precedent (269 faţă de 257), situându-se, în
concordanţă cu tendinţele mondiale, pe primul loc ca şi pondere în morbiditatea generală.
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Silicoza înregistrează o uşoară scădere ca şi număr total de cazuri: 149 faţă de 167 în anul
2017 şi se situează pe locul doi în structura morbidităţii generale. Patologia pulmonară,
incluzând bronşita acută şi cronică, BPOC, astmul bronşic alergic şi non-alergic, precum şi
alte afecţiuni pulmonare benigne reprezintă 11,79% din total, cu un număr de 67 de cazuri.
Au fost declarate 11 cazuri de azbestoză, faţă de un numar maxim inregistrat de 249 de cazuri
în 2014. In anul 2018, pentru a doua oară consecutiv in perioada luată în consideraţie, nu a
fost declarat nici un caz de cancer profesional.
Situaţia pe judeţe a bolilor profesionale arată faptul că în anul 2018, un număr de 9 judeţe au
declarat mai mult de jumătate dintre cazuri – 402 cazuri (70,77%) dintre cazurile de boală
profesională– Hunedoara (90 de cazuri), Olt (57 de cazuri), Bucureşti (52 de cazuri), Bacău
(47 de cazuri), Sălaj (43 de cazuri), Mureş (38 de cazuri) şi Maramureş (28 de cazuri). Un
număr de 9 judeţe nu au declarat niciun caz de boală profesională: Alba, Călăraşi, Caraş,
Covasna, Galaţi, Giurgiu, Ialomiţa, Satu-Mare, Teleorman, Tulcea, Vaslui şi Vrancea.
Repartiţia cazurilor noi de boală profesională pe ocupaţii evidenţiază faptul că profesiile
la care s-au înregistrat cele mai numeroase cazuri de boală profesională au fost reprezentate
de: miner în subteran (83 de cazuri), lăcătuş mecanic de întreţinere (60 de cazuri), turnător
formator (30 de cazuri), şofer de autobuz (23 de cazuri), fasonator cherestea (22 de cazuri),
sudor (16 cazuri), maşinist pod rulant (15 cazuri), pe primele doua locuri menţinându-se
aceleaşi ocupaţii ca şi în anii precedenţi. Cele mai multe cazuri de îmbolnăvire au fost
declarate în ramura extracţiei cărbunelui superior şi inferior (112), în industria metalurgică
(72), în domeniul fabricării produselor din minerale nemetalice (52), activităţi referitoare la
sănătatea umană (48), silvicultura si exploatare forestiera (41). Se remarcă menţinerea pe
primele locuri a aceloraşi ramuri de activitate ca şi în anii precedenţi. Clasificarea în funcţie
de agentul cauzal al îmbolnăvirilor profesionale nou înregistrate arată faptul că în anul 2018,
suprasolicitarea diferitelor aparate şi sisteme se menţine pe primul loc printre cauze, urmată
de expunerea la SiO2l.c.
Menţionăm faptul că au fost înregistrate şi prelucrate toate fişele BP2, chiar şi cele care nu
corespund cerinţelor legale în ceea ce priveşte formularea diagnosticului sau completarea
datelor, modul de întocmire a acestor fişe fiind responsabilitatea directă a emiţătorului (ca
exemple: 2 diagnostice de boală profesională într-o singură fişă BP2, formularea diferită a
diagnosticului fără a se respecta lista oficială cu boli profesionale declarabile, neconcordanţa
diagnostic/expunere profesională, folosirea codificarilor altele decât cele solicitate prin
metodologie, codificarea greşită, atât CAEN cât şi COR, s.a.). Numărul final de boli
profesionale declarate în România în 2018 va fi modificat în funcţie de modul de rezolvare a
contestaţiilor, fie din partea angajatorului, a asiguratorului, sau a lucrătorului însuşi.
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Evidenţa bolilor profesionale, ca şi a bolilor multifactoriale, constituie documentaţia de bază
în evaluarea stării de sănătate a lucrătorilor în raport cu factorii de risc, precum şi în vederea
stabilirii unor măsuri eficiente de profilaxie.

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 2018 pentru 2017. S-a revizuit metodologia
 Evaluarea valorii nutritive a alimentelor
In anul 2018 s-au colectat date precise cu privire la prezenta sarii in alimente de larg consum.
Alimentele urmarite au intrat in doua categorii: produse ambalate, la care eticheta are in mod
obligatoriu inscrisa cantitatea de sare si produse neambalate, fie de catering, fie gatite acasa,
unde sarea a fost masurata in laborator.
Rezultatele urmeaza a fi centralizate in prima perioada a anului 2019 si comparate cu evaluari
similare facute in 2011, pentru a se vedea in ce masura prezenta sarii in alimente a crescut sau
s-a diminuat. Aceasta va permite, prin extrapolare, o apreciere a evolutiei consumului de sare
de catre romani.
 Evaluarea factorilor de risc din material si obiecte care vin in contact cu
alimentele
In cursul anului 2018, responsabilul de sinteză din cadrul CNMRMC a coordonat
implementarea metodologiei la nivelul DSP judeţene, a colectat datele receptionate de la DSP
judeţene în vederea prelucrării lor şi întocmirii sintezei naţionale, urmarind:
a. 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 –
b. 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 –
c. Evaluarea obiectelor din hartie si/sau carton care vin in contact cu alimentele.
Determinarea migrarii de metale grele si a formaldehidei – 2 probe/judet –
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d. Evaluarea migrarii globale de componenti pentru obiectele din material plastic care
vin în contact cu alimentele – 2 probe/judet –
e. Evaluarea migrarii specifice de componenti – formaldehida din obiectele de melamina
care vin in contact cu alimentele – 1 proba/judet –
A fost elaborat raportul la nivel national, pe baza rezultatelor supravegherii materialelor in
contact cu alimentele, referitor la testarea maselor plastice care vin in contact cu alimentul,
rezultand urmatoarele:
-

Valoarea migrărilor globale de componenţi din obiectele de masa plastica testate,
înainte de contactul cu alimentele folosind ca simulant alcool etilic 10% (A), solutie
de acid acetic 3% (B) si etanol/izooctan nu depăşeste limitele impuse de legislaţie de
10 mg/dm2.

-

Din totalul de 83 probe de materiale plastice testate 26.5% au fost din polietilena,
27.71% din polipropilena, 1.2% din pvc, 4.81% material multistrat, 6.02% polistiren,
8.43% din PET si 25.3% materiale necunoscute. Se observa, ca materialul cel mai des
testat pentru contactul cu alimentele ramane polietilena alaturi de polipropilena, in
defavoarea materialelor multistrat cu sau fara bariera functionala.

-

Avand in vedere limita de cupru de 5 mg/kg aliment, plasticele testate nu au
inregistrat valori depasite pentru 21 probe de masa plastica.

-

Avand in vedere LMS (T) [mg/kg] = 15 pentru formaldehida, nu s-au inregistrat
depasiri ale limitei de migrare specifica mentionata de legislatie pentru 41 probe de
melamine.

-

În cursul anului 2018 s-au analizat un numar de 42 probe de ceramica, 17 probe de
inox si 26 probe de vase emailate. Valorile metalelor grele cedate nu au inregistrat
depasiri

-

Pentru 42 probe de carton ce vin în contact direct cu alimentele, valorile migrărilor de
plumb, cadmiu, şi formaldehida nu au inregistrat depasiri fata de limitele mentionate
in legislatiile specifice ale SM.

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.
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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

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 108



Referat tehnic de evaluare a autovehiculelor pentru transportul deseurilor periculoase
rezultate din activitatea medicala: in numar de 130
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Referate tehnice de evaluare microbiologica privind echipamentele de tratare prin
decontaminare termica la temperature scazute, utilizate pentru deseurile periculoase
rezultate din activitatea medicala: 1 referat.



Eliberare certificate de formare profesionala a coordonatorilor de protectie a sanatatii
in relatie cu mediul din cadrul unitatilor sanitare: 123 certificate.



Referate de evaluare in vederea emiterii certificatelor de sanatate pentru export in tari
nemembre ale UE a materialelor care vin in contact cu alimentele, conform ORDINului Nr. 1126 din 13 septembrie 2006, in numar de 4



Schimbare de titular pentru ape de masa deja notificate 2



Managementul dosarelor n vederea evaluarii produselor de protectie a plantelor 161



Referat de evaluare in vederea avizarii scolilor – notiuni fundamentale de
igiena – in numar de 20



Referate tehnice privind conformarea echipamentelor generatoare de campuri
electromagnetice: in numar de 222



Instruiri privind “Noţiuni fundamentale de utilizare a aparatelor de bronzat şi efectele
asupra sănătăţii generate de expunerea la radiaţiile UV artificiale”: 25 persoane la
instruiri/5 instruiri/2018 Bucuresti

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 2018 CNMRMC, prin specialistii sai, a raspuns la un numar de 1443 adrese
inregistrate in registrul propriu dintre care un numar de 402 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 referitor la proiectul de Hotarare a Guvernului privind abrogarea unor
acte normative din domeniul sanitar-veterinar si pentru siguranta alimentelor

-

Punct de vedere asupra proiectului de Ordin pentru aprobarea normelor de aplicare a
Regulamentului (UE) nr. 251/2014 al Parlamentului European privind definirea,
descrierea, prezentarea, etichetarea si protejarea indicatiilor geografice ale produselor
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vitivinicole, aromatizate si de abrogare a Regulamentului CEE nr. 1601/1991 al
Consiliului
-

Punct de vedere privind Proiectul de ordin pentru desemnarea componentei si pentru
aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Comisiei Nationale pentru
Alimente Noi

-

Punct de vedere privind necesitatea obtinerii de avize suplimentare pentru adaos de
ingrediente naturale in retetarul berii

-

Puncte de vedere privind notificarea suplimentelor alimentare

-

Puncte de vedere privind alimentele destinate unor grupuri specifice

-

Puncte de vedere privind alimentele cu adaos de vitamine si minerale

-

Puncte de vedere referitoare la mentiuni nutritionale si de sanatate inscrise pe eticheta
unor produse alimentare

-

Punct de vedere privind limitele superioare sigure a concentratiilor de vitamine,
stabilite in Europa pentru consumul zilnic in suplimentele alimentare

-

Puncte de vedere privind alimentele noi

-

Puncte de vedere referitoare la aditivi alimentari, arome, enzime

-

Punct de vedere pentru completarea chestionarului referitor la fortificarea sarii cu iod

-

Puncte de vedere referitoare la Proiectul de Hotarare de Guvern privind stabilirea unor
masuri pentru prevenirea si limitarea efectelor consumului de bauturi energizante de
catre populatie

-

Punct de vedere cu privire la aplicarea HG 1197/2002 pentru aprobarea normelor
privind materialele si obiectele care vin in contact cu alimentele pentru instalatiile de
tip alambic

-

Punct de vedere referitor la Proiectul de Ordin pentru modificarea si completarea Ord.
MADR/MS/ANPC nr. 724/1082/360/2013 privind atestarea produselor traditionale

-

Puncte de vedere privind demersul “Grupului de prieteni” pe langa Directorul General
al OMS in ceea ce priveste dietele sanatoase si sustenabile

-

Puncte de vedere privind notificarea informativa prin Sistemul Rapid de Alerta pentru
alimente si furaje (SRAAF)

-

Puncte de vedere privind clarificari asupra subiectului privind pesta porcina

-

Punct de vedere referitor la aplicarea Regulamentului (UE) 284/2011 al Comisiei de
stabilirea a conditiilor specifice si a procedurilor detaliate pentru importul de articole
de bucatarie din material plastic pe baza de poliamida si melamina
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-

Punct de vedere pentru modificarea si completarea Ordinului MS nr. 1955/1995
pentru aprobarea normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea si
instruirea copiilor si tinerilor

-

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

-

Punct de vedere privind proiectul de Ordonanta de urgenta a Guvernului pentru
aprobarea Programului pilot de acordare a unui suport alimentar pentru prescolari si
elevi din 50 de unitati de invatamant preuniversitar

-

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

-

Punct de vedere privind proiectul de Lege pentru modificarea si completarea Legii
apiculturii nr. 383/2013

-

Punct de vedere asupra propunerii legislative pentru modificarea si completarea Legii
95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii

-

Punct de vedere cu privire la propunerea legislativa pentru modificarea si completarea
Legii 227/2015 privind Codul fiscal privind oportunitatea suprataxarii bauturilor
racoritoare indulcite

-

Punct de vedere cu privire la incadrarea in categora adjuvantilor tehnologici a unor
ingrediente alimentare (amidon si faina de orez)

-

Punct de vedere privind fortifierea fainii cu acid folic

-

Puncte de vedere cu privire la aplicarea recomandarilor OCDE in privinta unor
prevederi legislative cu impact anticoncurential in domeniul agro-alimentar

-

Puncte de vedere privind notificarea produselor din tutun

-

Punct de vedere privind Decretul Regal privind utilizarea siglei NUTRI-SCORE,
elaborat de Belgia

-

Punct de vedere privind Decretul Regal privind smantana, elaborat de Belgia

-

Punct de vedere privind proiectul de Lege pentru stabilirea nivelurilor maxime pentru
continutul de sare din paine, elaborat de Portugalia

-

Punct de vedere privind proiectul de reglementare tehnica elaborat de Croatia “Norme
privind uleiurile si grasimile comestibile”

 In domeniul produselor cosmetice:
Pentru aplicarea legislatiei produselor cosmetice, au fost elaborate puncte de vedere la
solicitarea directiilor de specialitate din Ministerul Sanatatii (Inspectia Sanitara de Stat si
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Directia Generala de Asistenta Medicala si Sanatate Publica) si la solicitarea DSP judetene in
vederea derularii actiunilor tematice.
 Punct de vedere privind supravegherea mercurului din produsele de albire a pielii
 Punct de vedere privind supravegherea parabenilor din creme care sunt etichetate cu
sintagma “fara parabeni”
 Punct

de

vedere

privind

supravegherea

metilizotiazolinonei

si

metilcloroizotiazolinonei, in combinatie sau separate) in oricare dintre produsele care
nu se indeparteaza prin clatire
 Punct de vedere privind supravegherea acidului salicilic din cremele antiacneice si
transmiterea rezultatelor
 Punct de vedere privind supravegherea formaldehidei libere din produse pentru
intarirea unghiilor, produse pentru ingrijirea părului
 Punct de vedere privind supravegherea acidului tioglicolic si a pH-ului din
depilatoare, produse pentru ondularea/ întinderea părului, produse destinate ondulării
genelor
 Punct de vedere privind supravegherea contaminantilor microbiologici din produsele
de machiaj
Punct de vedere privind condiții de igienă/ mediu/habitat:


Punct de vedere cu privire la completarea si modificarea Ordonantei Guvernului nr.
4/1995 privind fabricarea, comercializarea si utilizarea produselor de uz fitosanitar
pentru combaterea bolilor, daunatorilor si buruienilor din agricultura si silvicultura,



Punct de vedere cu privire proiectul de reexaminare a Planului national de actiune
privind diminuarea riscurilor asociate utilizarii produselor de protectie a plantelor



Punct de vedere cu privire la proiectul de Ordonanţă de Urgență privind fabricarea,
reambalarea, depozitarea, comercializarea şi utilizarea produselor de protecție a
plantelor pe teritoriul României



Punct de vedere cu privire la proiectul de Hotărâre pentru aprobarea normelor
metodologice de Punct de vedere cu privire la aplicare a Legii nr. 62/2018 privind
combaterea buruienii ambrozia



Punct de vedere cu privire la proiect de ordin pentru instituirea sistemelor de instruire
și certificare în domeniul utilizării durabile a produselor de protecție a plantelor

14



Punct de vedere cu privire la proiectul de modificare a Ordinului Nr. 1136 din 27
iunie 2007 privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinetele de înfrumuseţare
corporală



Punct de vedere cu privire la propunerea legislativa de modificare a Ordinului
10/2010;



Punct de vedere cu privire la propunerea legislativă privind facilitarea încheierii
contractelor de donație între operatorii economici și instituțiile sociale (Bp. 476/2018)



Punct de vedere asupra Ghidului de utilizare a portalul de notificare a produselor
cosmetice (CPNP),



Completarea chestionarelor Enquiry to cosmetic products competent authorities
pentru reuniunea PEMSAC, aferente intrebarilor legate de: cosmetice cu alegaţia
„probiotic”, utilizarea alegaţiei „sensibil”, utilizarea colorantilor care nu sunt inclusi
in Anexa IV a Regulamentului (CE) nr. 1223/2009;



Raspunsuri privind informarea populatiei referitor la disconfortul produs de mirosuri
si efectele H2S asupra sanatatii populatiei, referitor la depozitele de gunoi.



Puncte de vedere referitoare la revizuirea ORD. MS nr.119/2014 privind Norme de
igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei.



Puncte de vedere privind propuneri de modificare a art.11. din Ord. MS nr.119/2014
si Ord. MS nr.994/2018

privind: - distantele pentru ferme mici, amenajare a

platformelor pentru gestionarea gunoiului de grajd.


Punct de vedere privind Proiectul de Hotarare a Guvernului pentru aprobarea
Regulamentului privind controlul de stat al calitatii in constructii



Memoriul inaintat d-nei Ministru al Sanatatii, pentru descrierea situatiei existente
(evaluarea resurselor nationale disponibile si propuneri de imbunatatire a activitatii) la
intalnirea organizata de DGAMSP din MS pentru discutarea masurilor ce se impun
Romaniei in calitate de stat membru de referinta pentru autorizarea produselor
biocide.



Punct de vedere privind proiectul de modificare a Ordinlui pentru modificarea
Anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinului ministrului sănătăţii, al ministrului mediului, apelor
şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranţa Alimentelor nr. 637/2492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei
naţionale pentru produse biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a
acesteia
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 Puncte de vedere privind identificarea actiunilor care conduc la neconformitati ale
parametrilor de calitate ai apei potabile distribuite in sistem centralizat si
actiunile/masurile transmise DSP teritoriale


Puncte de vedere/raspunsuri/observatii transmise catre MS in domeniul revizuirii
Directivei Apa Potabila



Puncte de vedere privind analiza si modificarea proiectului Legii 241/2006



Puncte de vedere si elaborarea planului de actiune pentru stabilirea tintelor de atins in
cadrul conformarii la standardele de calitate ale apei potabile



Punct de vedere pentru componenta de toxicologie pentru propuneri ale Comisiei
Europene de aprobare a 7 substante active (tribenuron-metil, dicamba, clorprofam,
propiconazol, clorotalonil, prothioconazole, dimetenamid-p)

2.3.2

Propuneri noi de acte normative

Proiect de Hotărâre privind înfiinţarea şi funcţionarea Registrului naţional al riscurilor

-

pentru sănătate în relaţie cu factorii de mediu (elaborare, transmitere punctede vedere
catre MS, MAI, MApN, MJ, MM)
-

Proiect de Ordin pentru aprobarea Metodologiei de organizare a studiilor de impact ale
anumitor proiecte publice şi private asupra asupra sănătății populaţiei
Proiect de elaborare a Registrului operativ national informatizat al bolilor profesionale –

-

metodologie specifica in cadrul Programului National de Monitorizare a Factorilor de
Risc din Mediul de Viata si Munca
-

proiect de elaborare a registrului electronic al calitatii apei potabile

-

proiect de elaborare a registrului electronic privind gestionarea deseurilor rezultate din
activitatea medicala

-

Propunere in vederea elaborarii unor reglementari suplimentare pentru folosirea
laserului, in special in tratamentul cosmetic, atat din prisma pregatirii profesionale a
persoanei care foloseste laserul cat si din punct de vedere a protejarii sanatatii populatiei
care solicita astfel de servicii.

-

Propunere de HG in vederea reglementarii alimentelor noi

Propunere modificări/completări acte legislative existente:
-

Proiectul de Hotarare a Guvernului privind stabilirea procedurii de reevaluare a
locurilor de munca incadrate in conditii special prevazute la art. 30 alin. (1), lit.e) din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice
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-

Hotarare pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de
muncă,a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiţii de
muncă prevăzut în anexa nr.II la Legea-cadru nr.153/2017 precum şi a condiţiilor de
acordare a acestuia - se aplică unităţilor sanitare din reţeaua Ministerului Sănătăţii,
direcţiilor de sănătate publică, unităţilor sanitare din subordinea ministerelor şi
instituţiilor cu reţea sanitară proprie, Institutului Naţional de Expertiză Medicală şi
Recuperare a Capacităţii de Muncă şi serviciilor/cabinetelor de expertiză a capacităţii
de muncă, unităţilor de asistenţă socială/centre cu sau fără personalitate
juridică/serviciilor sociale cu sau fără cazare, unităţilor de asistenţă medico-socială,
precum şi unităţilor şi structurilor sanitare al căror management a fost transferat către
autorităţile administraţiei publice locale

-

Proiect HG pentru aprobarea regulamentului privind stabilirea locurilor de munca, a
categoriilor de personal, marimea concreta a sporului pentru conditii pentru familia
ocupationala Administratie, din Administratia publica centrala modificarea alin.(5) al
art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul sanitar de pensii publice

-

Modificari legislative la HG 1425

-

Propuneri de modificare a Legii 319/2006

-

Modificari legislative la HG 355, 1169.

-

Propunere de modificare/completare a Ordinului nr.291/2016 privind aprobarea
Normelor de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare

-

Proiectul de modificare a Ordinlui pentru modificarea Anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinului
ministrului sănătăţii, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui
Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr.
637/2492/50/2012 privind aprobarea membrilor Comisiei naţionale pentru produse
biocide şi a regulamentului de organizare şi funcţionare a acesteia

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
Nationale:


Grup de lucru stabilit in baza Ordinului nr. 1/2018 al ministrului agriculturii și
dezvoltării rurale și adresa privind reuniunea grupului tehnic de lucru pentru
reexaminarea Planului național de acțiune privind diminuarea riscurilor asociate
produselor de protecție a plantelor
17



Grup de lucru pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 4/1995



Grup de lucru pentru elaborarea metodologice de aplicare a Legii nr. 62/2018



Grup de lucru interinstitutional pentru evaluarea de mediu a proiectului „Strategie
energetică a României 2018-2030, cu perspectiva anului 2050” (SEN), organizat de
Ministerul Energiei



Grup de lucru interministerial pentru elaborarea Proiectului de act normativ pentru
transpunerea Directivei nr. 86/278/CE din 12 iunie 1986 privind protecția mediului,
și în special a solurilor, când se utilizează nămoluri de epurare

în

agricultură,organizat de Ministerul Mediului


Grup de lucru interministerial referitor la propunerea de modificare/completare a
Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localitatilor, organizat de Ministerul
Mediului



Grup de lucru pentru modificarea ORD. MS nr.119/2014 privind Norme de igiena si
sanatate publica



Reuniunea Comitetului Special constituit pentru Programul National de Dezvoltare
Rurala 2014-2020



Grup de lucru pentru modificarea si completarea OUG nr.195/2005 privind protectia
mediului, aprobata cu modificari prin Legea nr.265/2006 (Bp.693/2017);



Grup de lucru pentru proiectul de Hotarare de Guvern privind stabilirea unor masuri
pentru aplicarea prevederilor Regulamentului UE nr.598/2014 al Parlamentului
European si al Consiliului de stabilire a normelor cu privire la introducerea
restrictiilor de operare referitoare la zgomot pe aeroporturile din Uniune, in vederea
abrogarii Directivei 2002/30/CE;



Comisia de Mediu din Senat - Grup de lucru pentru claritatea aerului, mirosurilor si
de discomfort olfactiv – reglementari referitoare la monitorizarea si masurarea
disconfortului olfactiv, in vederea initierii legislative a Legii mirosurilor;



Grup de lucru pentru proiectul: “Evaluarea ghidurilor necesare imbunatatirii
capacitatii administrative a autoritatilor pentru protectia mediului in scopul derularii
unitare a procedurii de evaluare a Impactului asupra mediului (EGEIA)”, cod
SIPOCA 19, din cadrul Programului Operational Capacitate Administrativa 20142020 (POCA).



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



Expert MS in cadrul Secretariatului Tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru
Constructii Secretariat Tehnic al CTPC, comisia de specialitate nr.3 a agrementelor
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tehnice - drumuri, poduri rutiere, porturi si aeroporturi si comisia specialitate nr.1 a
agrementelor tehnice – materiale de constructive


Intalnirea organizata de DGAMSP din MS pentru discutarea masurilor ce se impun
Romaniei in calitate de stat membru de referinta pentru autorizarea produselor
biocide. Contributie la elaborarea Memoriului inaintat d-nei Ministru al Sanatatii,
pentru descrierea situatiei existente (evaluarea resurselor nationale disponibile si
propuneri de imbunatatire a activitatii)



Grup de lucru pentru 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 (expert numit prin Ordinul nr. 100/189/2014)



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 pentru “Revizuirea legislatiei europene privind sănătatea si securitatea
in munca – pe perioada Presedentiei României la Consiliul Europei (propunere
expert)



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



Grupul de lucru MS - INSP - ROMALIMENTA, care au dus la incheiera unui
protocol comun de colaborare in ceea ce priveste promovarea unei alimentatii
sanatoase prin educare si reformularea produselor alimentare



Grupul de lucru pentru elaborarea unui plan de actiune si de stabilirea a unor obiective
concrete in cadrul Protocolului de colaborare intre Ministerul Sanatatii si
Romalimenta



Participari la consultarile MS-industrie referitoare la implementarea unei prevederi
legislative care sa taxeze bauturile cu zahar adaugat.



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



Grupul de lucru privind Programul national de acordare a unui supliment alimentar
sub forma unui pachet alimentar sau a unei mese calde pentru elevii din învătământul
primar si gimnazial de stat



Grupul de lucru pentru transpunerea Directivei 412/2015 a Parlamentului European si
a Consiliului de modificare a Directivei 2001/18/CEE in ceea ce priveste posibilitatea
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statelor membre de a restrictiona sau de a interzice cultivarea organimselor modificate
genetic pe teritoriul lor


Grupuri de lucru privind legea suplimentelor alimentare



Grupul de lucru pentru derularea interventiei “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 si 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 pentru completarea si modificarea textului legii nr. 207/2016 privind
marketingul inlocuitorilor de lapte matern



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



Grupul de lucru privind sesiunea de instruire specifica pentru Codex Alimentarius
dedicata Presedentiei Romaniei la Consiliul Europei pe domeniul aditivilor alimentari.



Grupul de lucru pe tema controlului oficial al contaminantilor alimentari, organizat de
ANSVSA



Grupul de lucru MADR/MS/ANPC cu privire la normele de implementare ale Legii
nr. 217/2016 privind diminuarea risipei alimentare



Participare la ”Programul de formare a functionarilor din administratia publica
centrala in vederea exercitarii Presedintiei Romaniei a Consiliului Uniunii Europene
2019” in perioada iunie-iulie 2018.



Participare la evenimentul Punctului Focal EFSA în România – “Contribuţia RO la
evaluarea riscurilor în Uniunea Europeană”.



Participare la Programul “Ce are romanul in farfurie” (ANSVSA/INSP), program
finantat de EFSA



Participare la intalnirea de lucru cu reprezentantul Comisiei Europene –DG SANTE,
Jan Hoffmann, avand ca tema “Trasabilitatea si elementele de siguranta pentru
produsele de tutun”



Pregatire (analiza referate, documente solicitari) si participare in calitate de presedinte
la 9 sedinte CNPB (29.01.2018, 26.02.2018, 12.04.2018, 6.06.2018, 17.07.2018,
07.09.2018, 01.11.2018 si 12.12.2018



Grupul de lucru Drinking Water Recast – impactul financiar , introducerea de noi
parametrii de calitate pentru monitorizare, etc



Grupul de lucru pentru conformarea Directivelor Apei Potabile si Apelor Reziduale
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Informari catre MS si alte organisme centrale privind statutul de conformitate a
Directivei Apei Potabile in Romania



Participarea la sedintele de lucru privind Protocolul Apa si Sanatatea



Elaborare chestionar pentru examinarea operatorilor economici in baza Ordinului Nr.
1136/2007



Participare la Exercitiul chimic ALUTUS 18, tip EXCOM

Internationale:
•

Grupul de lucru – Nutritia si activitatea fizica (High Level Group for Nutrition and
Physical Activity)

•

Participari la grupul de sanatate publica al Consiliului, care a elaborat documentului
“Healthy nutrition for children”

•

Grupul de lucru al Comisiei Europene cu privire la grasimile trans, ale carui lucrari au
fost concretizate intr-un act care limiteaza nivelul permis in Uniune la 2 g%

•

Grupul de lucru cu privire la aditivi alimentari, arome si enzime ale Comisiei
Europene (DG Sante)

•

2.4.

Grupul de lucru al Comisiei Europeane pentru Alimentele Noi

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;
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
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o Deseuri medicale: ing. Oana Curea
o Cosmetice: chim. Irina Tanase
o IHR - Regulamentul sanitar internațional: biochim. Irina Tanase

Specialistii CNMRMC au intocmit:


Contribuitie la 1 Mandat de reprezentare a Romaniei (PEMSAC) la Reuniunea
reprezentanţilor din partea autorităţilor competente a Statele Membre care fac parte
din Grupul de Lucru privind Produsele Cosmetice, in cadrul DG GROW – Resources
Based, Manufacturing and Consumer Goods Industries - Health Technology and
Cosmetics, oct.2018



3 Mandate de reprezentare a Romaniei la Reuniunea reprezentanţilor din partea
autorităţilor competente a Statele Membre care fac parte din Comitetul de Poziţie
privind Produsele Cosmetice, in cadrul DG GROW – Resources Based,
Manufacturing and Consumer Goods Industries - Health Technology and Cosmetics,
din 28.02; 22.06 si 10.12.2018)



3 Mandate de reprezentare a Romaniei la Reuniunea reprezentanţilor din partea
autorităţilor competente a Statele Membre care fac parte din Grupul de Lucru privind
Produsele Cosmetice, in cadrul DG GROW – Resources Based, Manufacturing and
Consumer Goods Industries - Health Technology and Cosmetics, din 28.02; 22.06 si
10.12.2018)



Desemnare in WHO Global Chemicals and Health Network



4 Mandate de reprezentare a Romaniei la Reuniunea reprezentanţilor din partea
autorităţilor competente a Statele Membre care fac parte din Grupul de Lucru privind
Materialele in contact cu alimentele, in cadrul DIRECTORATUL GENERAL
PENTRU SANATATE SI PROTECTIA CONSUMATORULUI Directorat E - Food
and Feed Safety, innovation, COMISIA EUROPEANA, din 22.02.2018, 3-4.05.2018,
5-6.07.2018 si 09.11.2018.



2 Mandate de reprezentare a Romaniei la Standing Committee on Plants,
Animals, Food and Feed Section Toxicologicul Safety of the Food Chain privind
Materialele in contact cu alimentele, din mai 2018- pozitie de vot pentru sedintele din
20.02.2018 si 17.09.2018.

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.
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CNMRMC a participat la pregatirea si la sedintele misiunii de audit a Comisiei Europene
“Food labeling nutrition and health claims” in perioada 10.09.2018 -21.09.2018.
CNMRMC a contributit la elaborarea unui document de pozitie privind “Viitorul sanatos al
Europei: Nutritia sanatoasa la copii” (engleza si romana), in vederea prezentarii la Reuniunea
Ministrilor Sanatatii din UE, in perioada 22-23 aprilie 2018.

2.5 Activitati suport in vederea realizarii componentei de evaluare de risc pentru
sanatate in relatie cu PPP.
-

Pregatire (analiza toxicologica pentru clasificare si etichetare produse) si participare
in calitate de membru permanent la 3 sedinte CNPPP de omologare a produselor
(28.02; 5.06; 15.11)

-

suport pentru Draft Renewal Assessment Report under Regulation (EC) 1107/2009
pentru Benalaxyl- Annex B.6 “Toxicology and Metabolism”

-

completarea chetionarului PEST Committee Meeting of 28 June 2018- EU
Authorisation Procedure for Pesticides - Authorisation of Plant Protection Products
by Member States;

-

Completarea chestionarului Central Zone National Requirements, revision June 2018
pentru componenta de toxicologie

-

Completarea chestionarului „National Standard Phrase for safety precautions (initial
version)”

-

CNMRMC participa in cadrul Comisiei Nationale de Omologare a Produselor pentru
Protectia Plantelor cu un vicepresedinte si un membru permanent

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:
- asigurarea reprezentarea MS in Comisia Natioanala pentru Produse Biocide prin
presedinte, membru si experti
- evaluarea pentru domeniile ce revin MS pentru aceste produse.
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- Pregatire (analiza referate, documente solicitari) si participare in calitate de presedinte la 9
sedinte CNPB (29.01.2018, 26.02.2018, 12.04.2018, 6.06.2018, 17.07.2018, 074.09.2018,
01.11.2018 si 12.12.2018)
- Contributie 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.
- Participare la intalnirea organizata de DGAMSP din MS pentru discutarea masurilor ce se
impun Romaniei in calitate de stat membru de referinta pentru autorizarea produselor
biocide. Contributie la elaborarea Memoriului inaintat d-nei Ministru al Sanatatii, pentru
descrierea situatiei existente (evaluarea resurselor nationale disponibile si propuneri de
imbunatatire a activitatii)
- In calitate de presedinte CNPB in permanenta s-a oferit suport pentru activitatea
Secretariatului Tehnic pentru Produse biocide, pentru operatorii economici din domeniul
produselor biocide.
- De asemenea, s-au elaborat puncte de vedere in vederea redactarii intampirilor inaintate de
catre MS instantelor judecatoresti ca urmare a actionarii in judecata de catre operatori
economici din domeniul biocidelor.
- asistenta de specialitate si dialog cu membrii organizatiilor profesionale pentru aplicarea
legislatiei produselor biocide
- Participare colaborativa cu autoritatile responsabile de aplicarea legislatiei produselor
biocide (MS, MM si ANSVSA) la reuniunea organizata de MS cu autoritatile implicate in
evaluarea produselor biocide,

2.7 Activitati de audit intern in domeniul sigurantei alimentului . S-a organizat programul
de audit pentru anul 2018 la nivel national.
Un specialist din CNMRMC a efectuat audit intern în domeniul siguranţei alimentelor la DSP
Arges şi DSP Prahova.

3. VALORIFICAREA REZULTATELOR (RAPOARTE, COMUNICARI, GHIDURI)
 Conferinte si instruiri
CNMRMC a organizat Conferinta Nationala pentru Sanatate si mediu “100 de ani de
Sanatate si Mediu in Romania” – 26-27 septembrie 2018, programul acesteia se regaseste pe
site-ul INSP – CNMRMC. La Conferinta Nationala reprezentantii CNMRMC au avut:
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prezentari generale, postere. In cadrul Conferntei a fost elaborate Volumul de rezumate
(afisat pe site-ul CNMRMC) si reprezentantii CNMRMC au organizat :
MESE ROTUNDE
-Analiza și diagnoza situației și a resurselor pentru realizarea strategiei naționale în
domeniul securității și sănătății în muncă
Moderatori: Felicia Steliana Popescu, Lavinia Delia Călugăreanu –INSP CNMRMC
-Reglementari tehnice și legislative în domeniul gestionării deșeurilor medicale
Moderatori: Oana Curea, Ana –Maria Bratu, Mădălina Constantin - INSP – CNMRMC

ATELIERE DE LUCRU
-

Noile reglementări europene în domeniul dezinfectanților pentru apa potabilă:
implicații pentru producătorii de produs biocid, producătorii de apa potabilă și
autorități

Moderatori: Gabriela Cilincă, Irina Tanase
-

Implementarea actelor de punere în aplicare a regulamentelor europene și a
legislatiei naționale în domeniul alimentului (suplimente alimentare, alimente cu
adaos de vitamine/minerale, alimente noi, mențiuni nutriționale/de sănătate,
ingrediente alimentare, alimente destinate unor grupuri specifice

Moderatori: Daniela Nuță; Corina Zugravu, Mirela Nedelescu -INSP-CNMRMC, Gabriela
Garban –INSP –CRSP Timișoara, Mariana Vlad-INSP-CRSP Cluj, Nicoleta Florescu –INSPCRSP Iași
 Participare la Programul National de Supraveghere si limitare a infectiilor asociate
asistentei medicale si a rezistentei microbiene, precum si de monitorizare a utilizarii
antibioticelor (PNI.5) cu tema: Importanta si rolul sistemului sentinela in
supravegherea infectiilor asociate asistentei medicale si a antibiotipului tulpinilor
microbiene care determina infectii invazive” – INSP 18.09.2018.
 Participare la Seminarul privind abordarea multidisciplinară a Campaniei EU OSHA
2018-2019 „Managementul substanțelor periculoase” organizat de Punctul Focal al
Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă - România şi Institutul
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Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Protecţia Muncii „Alexandru Darabont”
(INCDPM), noiembrie 2018
 Participare

la

conferinta

“Noile

reglementari

europene

in

domeniul

dezinfectantilor pentru apa potabila: implicatii pentru producatorii de produs biocid,
producatorii de apa potabila si autoritati”.
 Participare la

Congresul Universitatii de Medicina si Farmacie Carol-Davila

Bucuresti, editia a VI-a , 7-9 iunie 2018
 Participare la workshopul organizat de CE si OECD 9-10 10.2018 privind directivele
de apa uzata si apa potabila, necesar de finantare pentru indeplinirea conformitatilor
 Participare la workshop - Consolidarea reglementarii economice in domeniul apelor
si canalizarii din Romania - organizat de CE in colaborare cu Water Industry
Commission for Scotland
 Participare la workshopul organizat de Ministerul Apelor si Padurilor pentru aplicarea
Planurilor de Actiune in vederea protectiei poluarii apei cu nitrati
 Participare la seminarul Pissa Berd - Consolidarea sectorului de apa si apa uzata
 Participare la Seminarul Strategia de conștientizare publica si sprijin pentru informare
in cadrul Proiectului controlul integrat al poluarii cu nutrienti
 Participare la webinarul Exposure, Hazard and Risk Assessment Approaches and
Tools for Existing Substances at Health Canada, 6 December 2018
 Specialistii CNMRMC au participat la programul de formare a functionarilor din
administratia publica centrala in vederea exercitarii presedentiei Romaniei a
Consiliului UE 2019.

Instruiri
 Instruirea DSP-urilor in domeniul mentiunilor nutritionale si de sanatate inscrise pe
produsele alimentare, in perioada 08.01.-11.07.2018.
 Instruirea inspectorilor sanitari din cadrul directilor de control in sanatate publica
judetene si a municipiului bucuresti in domeniul produselor biocide si a produselor
cosmetice, Gura-Humorului 21-24.10.2019

Informatii afisate pe site-ul INSP
 Program Conferinta Nationala pentru Sanatate si Mediu – 26-28 septembrie 2018
 Material informativ –“ Intoxicatiile acute cu ciuperci datorate consumului neavizat”.
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 Raport pentru Sanatate si Mediu 2017
 Raport de activitate CNMRMC 2017
 Raport Apei Potabile in ZAP Mari 2017
 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
 contributie si afisare a Ghidului practice pentru evaluarea conformităţii cu normele
naţionale de expunerea lucrătorilor la câmpuri electromagnetice (adoptate prin HG
520/2016)

Rapoarte
1. Raportul pentru Sănătate şi Mediu 2017
2. Raport de activitate 2017 - 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
2017, în România
4. Raport privind morbiditatea profesională în România, 2017
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
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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 2018
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 Raportului National privind Calitatea Apei Potabile distribuite in Sistem Centralizat in
ZAP mari in anul 2017
o Elaborarea documentului privind sistemul de supraveghere a bolilor asociate apei si a
sistemului de raspuns operational la nivel judetean
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


CNMRMC are in administrare Registrul electronic national Riscuri de Mediu
(ReSanMed). Scopul acestui registru este identificarea, obținerea și analiza unor
informații referitoare la rolul factorilor de mediu în declanșarea sau agravarea unor boli
în rândul populației generale, în vederea aplicării unor măsuri de profilaxie și luării celor
mai bune decizii pentru îmbunătățirea stării de sănătate a populației

Obiectivele acestui registru sunt :
-Crearea unei baze de date privind boli pentru care există o asociere cauzală directă între
prezența unor compuși chimici în concentrații mari în factorii de mediu și producerea
intoxicațiilor acute: Methemoglobinemia acută infantilă.
-Cunoașterea modelului geografic privind repartiția unor boli pentru care există o asociere
cauzală directă între absența unor compuși chimici în factorii de mediu, cu manifestare
endemică în România : Gușa endemică prin carența de Iod în organism
-Monitorizarea efectelor directe asupra unor categorii de boli influențate de schimbările
climatice globale și evenimente extreme meteorologice.
-Crearea unei machete privind notificarea unor accidente/ incidente de poluare

pentru

informarea corectă, în timp real a populației expuse riscului acut de apariție a unor efecte
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adverse, datorită producerii unor accidente de poluare, prin deversarea sau emisia, în factorii
de mediu a unor substanțe periculoase în concetrații mari.
Registrul ReSanMed reprezintă primul instrument specific NOU creat la nivel național , de
gestionare a informațiilor legate de impactul factorilor de mediu asupra sănătății populației
In anul 2017 , CNMRMC a organizat o sesiune de instruire cu toti furnizorii de date
(reprezentanti DSPuri) care acceseaza registrul, la sediul INSP in data de 28 septembrie
Scopul instruirii a fost prezentarea situatiei la acel moment a inregistrarii datelor si
observarea unor dificultat in accesarea lui si/sau in furnizarea datelor.
Pentru anul 2018 in ReSanMed au fost inregistrate un numar de:
-

49 raportari in modulul methemoglobnemie acuta infantile

-

419 raportari in modulul gusa endemica

-

1750 raportari in modulul schimbari climatice

-

33 raportari in modulul evenimente de mediu.
Raportul registrului pentru anul 2018 va fi postat pe site-ul INSP.
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