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PARTEA I: STUDIU BIBLIOGRAFIC 

 

INTRODUCERE 

 

Având  în  vedere  arealul  puternic  poluant  al  depresiunii  Baia Mare, în  special  
cu  poluanţi  industriali (metale grele, metaloizi),  mă  consider  îndreptăţită  să  constat  că  
avem  de  a  face  şi  în  acest  areal  cu  o  gamă  foarte  variată  a  diversităţii  metalelor, pe  
care  în  funcţie  de  rolul ce  îl  îndeplinesc  în  organism pot fi  clasificate  astfel:   

• metale  cu  rol  substanţial  în  procesele  fiziologice – pentru  care  
organismul  are  o  toleranţă    crescută (Na, Fe); 

• micronutrienţi–cu  toleranţă  limitată  în  organism; 
• metale  pentru  care  nu  s-a  determinat  o  funcţie  biologică  cunoscută  şi  a  

căror  prezenţă,  chiar  în  concentraţii  scăzute  este  toxică  pentru  organism 
(Pb,Cd,Hg)–numite  substanţe  xenobiotice – posedă  capacitate  de  
acumulare  şi  concentrare  de-a  lungul  lanţurilor  trofice ce  face  ca  efectul  
cel  mai  nociv  să  se înregistreze  la  consumatorul  din   vârful   piramidei  
trofice ,  care  de  cele  mai  multe  ori  este  OMUL.  

Plumbul  se  numără  printre  poluanţii  majori  ai  mediului  şi  în  regiunea  Baia 
Mare cu o industrie specifică,  tocmai  datorită  caracterului  său  cumulativ, cu efecte  
toxice  binecunoscute  şi  a  cărui concentraţie  a  crescut  îngrijorător  în  ultimele  decenii. 
Plumbul, este  considerat  poluantul  numărul unu  din  grupa  oligomineralelor  
xenobiotice,  datorită  numărului  mare  de  intoxicaţii   la  animale.   

 
SURSE DE POLUARE ALE MEDIULUI CU PLUMB 

 
Principalele  surse  de  poluare  majoră  cu  plumb  din  depresiunea  Baia Mare  sunt  

reprezentate  de: S.C. Romplumb SA; S.C. Cuprom SA Bucureşti – filiala Baia Mare; 
Uzina  de  prelucrare  a  minereurilor  neferoase ; Flotaţia  centrală ; S.C. Aurul SA, 
actualmente SC Romaltyn SA; exploataţiile miniere,haldele de steril neprotejate ; unităţi 
care  prelucrează  metale  neferoase  degajând  în  atmosferă  şi  deversând  în  apele  
curgătoare,  în  special  în  râul  Săsar,  cantităţi  apreciabile  de  ioni  de:  Pb, Cu, Zn, Mn, 
Cd, Ni, Fe, etc. Studii  şi  cercetări  anterioare  au  evidenţiat  faptul  că  acumularea  acestor  
elemente  în  organismul  animalelor,  poate  determina  atât  intoxicaţii  acute,  cât  şi  
intoxicaţii  cronice, cumulative,  manifestate  prin  creşterea  morbidităţii  şi  mortalităţii,  
scăderea  natalităţii  şi  producţiei,  creşterea  incidenţei  tulburărilor  de  reproducţie,  
acţiuni  toxice  la  nivel  subcelular,  alterarea  funcţiilor  şi  structurilor  organitelor  
celulare  ale  enzimelor  care  stau  la  baza  metabolismului  şi  biosintezei  organice, dar  şi  
prin  distrugeri  sau  alterări  cromozomiale  ce  culminează  apoi  cu  apariţia  efectelor  
mutagene  şi  teratogene  pe  termen  lung. 
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Astfel  putem  concluziona,  referitor  la  impactul  poluării  mediului  cu  plumb,  că  
prin  poluarea  lanţurilor  trofice  iniţiată  de  OM, se  determină  în  final  poluarea  
alimentelor  destinate  consumului  uman. OMUL,  veriga  principală  a  acestui  ciclu  este  
responsabil  de  impurificarea  mediului  înconjurător  dar  în  acelaşi  timp , este  victimă  a  
poluării,  fie  în  mod  direct,  fie  prin  intermediul  alimentelor  poluate  pe  care  le  
consumă.  

 
Poluarea apei 

Industria metalurgică, consumă volume uriaşe de apă în procesul de răcire 
tehnologică şi evacuează cantităţi mari de substanţe anorganice poluante. Cercetările 
proprii, efectuate în zona Baia Mare privind impurificarea emisarilor au arătat că există 
depăşiri în conţinutul de ioni metalici impurificatori provenind atât din lucrări geologice şi 
miniere cât şi din unităţi de flotaţie depăşindu-se în felul acesta concentraţiile în compuşi  
de plumb pe râul Săsar, Lăpuş şi Someş. 

Poluarea aerului 

În ţara noastră printre zonele cele mai afectate de poluarea cu plumb se numără 
Copşa Mică şi Baia Mare, zone unde prezenţa plumbului în atmosferă se datorează în 
principal metalurgiei neferoase. În România, STAS 12574/1987 stabileşte o valoare de 0,7 
μg plumb/m3 aer. 

Poluarea solului 

La nivelul municipiului Baia Mare principala sursă de poluare chimică a solului o 
constituie uzina SC Romplumb SA, SC Cuprom SA Bucureşti – filiala Baia Mare, SC 
Aurul SA, care în funcţie de specificul lor de activitate determină o poluare masivă a solului 
cu metale grele atât direct cât şi indirect prin intermediul aerului şi a apei. 

 

Poluarea produselor alimentare 

La adulţi cantitatea majoră de plumb preluată prin hrană provine din alimentele de 
origine vegetală (60%), în timp ce, prin produsele lactate doar o cantitate redusă (8%). În 
cazul alimentelor de origine vegetală, cantitatea diferă semnificativ de modul de acumulare a 
plumbului, respectiv depunerea plumbului atmosferic pe suprafaţa plantei, mai ales în cazul 
vegetaţiei de lângă şosele (care se poate elimina prin spălare) sau plumbul acumulat în 
plantă prin absorbţie radiculară, deşi această cantitate este minoră. Sursă importantă de 
plumb ingerat prin intermediul alimentelor este reprezentată de moluşte, în special în cazul 
consumului în cantităţi semnificative. Date obţinute prin studii efectuate în zone poluate 
arată că nivelul de plumb în organismul moluştelor poate atinge 64 mg/g substanţă uscată. 
Altă sursă semnificativă de plumb este reprezentată de organele interne ale speciilor de 
abator, în special rinichii şi ficatul.  
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Calea de pătrundere a plumbului în organism 

• prin ingestie odată cu hrana sau apa contaminată; 

• prin inhalare; 

• transcutanat. 

 

PARTEA II: CERCETĂRI PROPRII 

OBIECTIVELE CERCETĂRII 

1. Determinarea şi incidenţa plumbului (Pb) în aer; 

2. Determinarea şi incidenţa plumbului (Pb) în sol; 

3. Determinarea şi incidenţa plumbului (Pb) în apă; 

4. Determinarea şi incidenţa plumbului (Pb) în unele produse alimentare (carne, 
preparate de carne, lapte, produse lactate); 

5. Determinarea şi incidenţa altor metale grele în unele produse alimentare; 

6. Incidenţa intoxicaţiei cronice cu plumb la om în zona Baia Mare. 

 

MATERIAL ŞI METODĂ DE CERCETARE 

Material 

Cercetările s-au intreprins pe numărul total de probe de 2381 din care: 828 probe de 
aer, 304 probe de sol,258 probe de apă, 620 probe de carne, organe şi preparate de carne şi 
371 probe de lapte şi produse lactate. 

Metoda de cercetare 

Metoda de determinare a plumbului din aer: spectrofotometrie de absorbţie atomică cu 
flacără de aer – acetilenă; 

Metoda de determinare a plumbului din sol: spectrofotometrie  de  absorbţie  atomică; 

Metoda de determinare a plumbului din apă: metoda de spectrometrie de  absorbţie  atomică  
în  flacără. 
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Metoda de determinare a plumbului din carne şi preparate de carne: Probele au fost 
prelucrate prin metoda spectrofotometriei de absorbţie atomică, cu flacără de aer acetilenă, 
şi cuptor de grafit, utilizând AAS UNICAM 939 cu program solar şi AAS 50 PLUS 
VARIAN, prin metoda mineralizării pe cale umedă. 

Metoda de determinare a arsenului din carne şi preparate de carne: metoda 
spectrofometrică; 

Metoda de determinare a plumbului din lapte  şi produse lactate: metoda spectrofotometrică 
cu ditizonă; 

Metoda de determinare a cuprului din lapte  şi produse lactate: metoda spectrofotometrică 
cu dietilditiocarbamat de sodiu. 

REZULTATE ŞI DISCUŢII 

Incidenţa plumbului în aer în perioada 2004 – 2008 

SC Romplumb SA Baia Mare şi SC Cuprom Bucureşti–sucursala Baia Mare, deţin 
coşuri de dispersie a poluanţilor de 120 m şi respectiv 351,5 m echipate cu sisteme de 
automonitorizare şi transmitere continuă on-line la APM Maramureş a datelor înregistrate.  
Datele obţinute pe parcursul anilor 2004 – 2008, au rezultat din însumarea lunară a valorilor 
concentraţiilor medii lunare, a valorilor concentraţiilor maxime şi minime zilnice şi prin 
corelarea nivelului pragurilor de depăşire a valorilor concentraţiilor maxime admise(CMA). 

 

Tabel 1  

Valorile unor parametri la indicatorul plumb din aer măsurate la SC. Romplumb SA 
(punct.4), SC Cuprom SA (pct.16), sediul SGA (pct 36) şi sediul APM (pct. 31), în   

intervalul 2004–2006. 

2004 2005 2006 
Nr. 
Crt. Parametri 

Unitate 
de 

măsură Punct 
4 

Punct 
16 

Punct 
36 

Punct 
4 

Punct 
16 

Punct 
31 

Punct 
4 

Punct 
16 

Punct 
31 

1 Concentraţii  
medii anuale µg/m3 2,668 1,718 0,715 3,789 2,216 0,3 3,425 2,366 0,241 

2 
Concentraţii 

maxime 
zilnice 

µg/m3 21,6 23,609 6,971 17,44 16,782 3,64 28,28 22,796 3,656 

3 Frecvenţa 
depăşirilor % 71 52 25 93 81 10 77,8 71,5 8,4 

4 CMA µg/m3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 
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Tabel 2 

Valorile unor parametri la indicatorul plumb din aer măsurate la SC. Romplumb SA (pct.4), 
SC Cuprom SA (pct.16), sediul SGA (pct 36) şi sediul APM (pct 31),  

în intervalul 2007 – 2008. 

2007 2008 
Nr. 
Crt. Parametri Unitate de 

măsură Punct 4 Punct 
16 

Punct 
31 Punct 4 Punct 

16 
Punct 

31 

1 Concentraţii  
medii anuale µg/m3 1,906 1,429 0,148 0,754 0,492 0,438 

2 
Concentraţii 

maxime 
zilnice 

µg/m3 14,81 13,92 4,205 4,707 4,24 0,846 

3 Frecvenţa 
depăşirilor % 75,2 66,2 4,2 39 24 0,3 

4 CMA µg/m3 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 

 

0,7 

 

Incidenţa plumbului în sol în perioada 2004 – 2008 

 

Rezultatele au  fost obţinute în urma determinărilor concentraţiilor de plumb din 
probele de sol în laboratorul Agenţiei de  Protecţie a Mediului  Baia Mare,  unde în urma 
analizei calităţii  solului  pe  parcursul  anilor 2004 – 2008 s-au determinat valori ridicate 
raportat la concentraţiile maxime admise.(CMA=20 mg/kg) 

Zona cu valorile cele mai ridicate ale concentraţiilor de plumb din sol este Baia Mare 
şi Ferneziu, inclusiv perimetrele limitrofe municipiului, în cadrul acestei zone ieşind în 
evidenţă probele de sol din vecinătatea S.C. Romplumb SA şi S.C. Cuprom SA, ceea ce 
conduce la concluzia influenţei, în timp, a surselor de poluare asupra calităţii solului.        
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Tabel 3 

Valori minime si maxime ale plumbului din soluri de folosinta sensibila, din zona Baia Mare 

Soluri de folosinţă sensibilă 
Adâncimea 

AD1 (0-5cm) AD2 (20-30cm) 
Concentraţii (mg/kg) Concentraţii (mg/kg) 

Element Zona Anul 

Minim Maxim Minim Maxim 

2004 212,75 1341,57 340,76 889,38 

2005 367,38 1362,45 177,20 1101,28 

2006 308,45 2024,13 170,19 1712,47 

2007 313,50 1702,86 195,31 1373,98 

Baia Mare 

2008 187,88 1635,06 153,03 1237,27 

2004 65,69 653,57 66,89 473,19 

2005 135,87 327,22 116,94 301,92 

2006 50,74 1058,03 94,32 964,29 

2007 38,63 408,90 55,59 522,52 

Plumb 

Zone limitrofe 

2008 65,81 658,85 82,06 
 

444,04 

Incidenţa plumbului în apă 

 
Datele  privind  nivelurile de  poluare  a  apelor  de  suprafaţă au  fost obţinute în urma 

determinărilor de laborator efectuate cu sprijinul:  Companiei Naţionale Apele  Române  
prin  Sistemul de Gospodărire a Apelor (S.G.A.  Baia Mare).  

Pentru indicatorul plumb, limita de detecţie a spectrofotometrului de absorbţie 
atomică nu permite clasificarea calităţii (valorile pentru acest metal sunt date: SLD = sub 
limita de detecţie. Studiul  calităţii  apei  şi  în  mod  expres  de  determinare  a  
concentraţiilor  de  plumb   în  apă, a  fost  realizat  în  bazinul  hidrografic  Someş. 

Pe parcursul anilor 2004 – 2008, în urma interpretării analizelor efectuate în secţiunile 
de râu interesate, valorile concentraţiilor de plumb sunt următoarele: 
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Tabel 4 

Valorile concentraţiilor de plumb în secţiunile monitorizate. 
Valori (mg/l)   Anul Referinţe râu 

Minime Maxime 
Săsar–amonte Baia  Mare 0,011 0,249 

Lăpuş–amonte Buşag 0,007 0,044 2004 

Someş–Cicârlău 0,009 0,04 

Săsar–amonte Baia  Mare 0,008 0,05 

Lăpuş–amonte Buşag 0,01 0,07 2005 

Someş–Cicârlău 0,001 0,027 

Săsar–amonte Baia  Mare 0,028 0,006 

Lăpuş–amonte Buşag 0,003 0,029 2006 

Someş–Cicârlău 0,002 0,02 

Săsar–amonte Baia  Mare 0,001 0,035 

Lăpuş–amonte Buşag 0,003 0,032 2007 

Someş–Cicârlău 0,005 0,03 

Săsar–amonte Baia  Mare 0,005 0,04 

Lăpuş–amonte Buşag 0,003 0,032 2008 

0,009 0,04 Someş–Cicârlău 
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Fig. 1 Concentraţia medie anuală a plumbului şi variaţia concentraţiilor mediilor anuale pe 
secţiunile monitorizate pe parcursul anilor 2004 – 2008. 
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Incidenţa metalelor grele în preparate de carne 
Tabel 5 

Situaţia sintetică a probelor neconforme în privinţa conţinutului de  metale grele (ppm) 

Unitatea 
de 

procesare 

Nr. probe 
recoltate 

Procentul şi 
nr. de probe 
neconforme 

As Cd Pb Zn Cu Sn Hg 

Prospături  
Unitatea A 30 13,33% (4) 0 1 1 2 0 0 0
Unitatea B 39 10,25% (4) 2 0 0 0 1 1 0
Unitatea C 50 6% (3) 1 0 1 0 1 0 0
Unitatea D 40 7,5% (3) 1 0 1 0 0 1 0

Total 159 8,8% (14) 4 1 3 2 2 2 0
Semiafumate  

Unitatea A 47 4,25%(2) 0 0 1 0 1 0 0 
Unitatea B 35 2,85%(1) 1 0 0 0 0 0 0 
Unitatea C 25 20% (5) 2 0 1 0 2 0 0 
Unitatea D 40 5% (2) 0 1 0 0 1 0 0 

Total 147 6,12%(10) 3 1 2 0 4 0 0 
Specialităţi  

Unitatea A 30 3,33%(1) 0 0 1 0 0 0 0 
Unitatea B 35 2,85%(1) 0 0 0 1 0 0 0 
Unitatea C 40 10%(4) 0 0 2 0 2 0 0 
Unitatea D 29 3,45%(1) 1 0 0 0 0 0 0 

Total 134 5,22%(7) 1 0 3 1 2 0 0 

Total 
general 440 7,04%(31) 8 2 8 3 8 2 0 
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Fig. 2 Situaţia sintetică a probelor de produse de carne neconforme în privinţa conţinutului 
în metale grele (în procente din totalul probelor recoltate) 

Tabel 6 
Prezentarea sintetică a situaţiei mediilor conţinutului în metale grele 

a probelor de preparate de carne în unităţile monitorizate 

Categoria Unitatea 
Arsen       

Maxim 0,150 
ppm 

Zinc          
Maxim 50 

ppm 
Cupru       

Maxim 5ppm 

Staniu     
Maxim 150 

ppm 
Unitatea A 0,075 26,65 2,68 55,71 
Unitatea B 0,089 25,825 3,32 60,41 
Unitatea C 0,10 28,17 3,38 70,14 

Prospături 

Unitatea D 0,086 21,62 3,15 62,275 
Unitatea A 0,086 18,725 2,375 22,74 
Unitatea B 0,083 13,06 2,46 35,835 
Unitatea C 0,096 13,96 1,75 28,635 

Semiafumate 

Unitatea D 0,092 13,625 1,55 24,85 
Unitatea A 0,055 17,15 1,44 34,38 
Unitatea B 0,08 13,43 2,97 38,3 
Unitatea C 0,083 13,14 1,78 36,6 

Specialităţi 

Unitatea D 0,058 20,56 1,725 32,88 
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Incidenţa plumbului şi cuprului la produsele lactate 

Tabel 7 

Concentraţia de plumb şi cupru în lapte şi produse lactate 

 Plumb (mg/kg) Cupru (mg/kg) 
Produs Nr. Probe Media Minim Maxim Media Minim Maxim 

Lapte dulce 37 - SLD SLD - SLD 0,92 
Lapte bătut 6 - SLD SLD - SLD SLD 
Smântână 30 - SLD SLD - SLD 1,3 

Iaurt simplu 31 - SLD SLD - SLD 2,5 
Iaurt cu adaos 9 - SLD SLD - SLD SLD 

Brânză telemea 106 - SLD 0,1 - SLD 1,246 
Brânză topită 102 - SLD 0,060 - SLD 1,524 

Brânză de vaci 6 - SLD SLD - SLD SLD 
Caşcaval 24 - SLD SLD - SLD SLD 

Lapte praf 20 - SLD SLD - SLD 0,56 
Total 371 - - - - - - 
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Fig. 3 Valori medii şi maxime ale plumbului în lapte şi produse lactate 

 10



 

0,920

0,500

1,300

2,500

1,246

2,500

1,524

3,000

0,560

3,000

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

C
up

ru
 (m

g/
kg

)

Lapte dulce Lapte bătut Smântână Iaurt
simplu

Iaurt cu
adaos

Brânză
telemea

Brânză
topită

Brânză de
vaci

Caşcaval Lapte praf

Media Maxim CMA

Fig. 4 Valori medii şi maxime ale cuprului în lapte şi produse lactate 

 

Incidenţa saturnismului la muncitorii de la SC Romplumb SA 

 

85,50%

14,50%

Fără Saturnism cronic Cu Saturnism cronic

 

Fig. 5 Procentul cazurilor cu saturnism cronic profesional din lotul investigat în secţia topire 
la  S.C. Romplumb S.A. 
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Concluzii şi recomandări 

Concluzii 

 

1. Plumbul  se  numără  printre  poluanţii  majori  ai  mediului  şi  în  regiunea  Baia Mare 
cu o industrie specifică,  tocmai  datorită  caracterului  său  cumulativ, cu efecte  toxice  
binecunoscute  şi  a  cărui concentraţie  a  crescut  îngrijorător  în  ultimele  decenii. 
2. Principalele  surse  de  poluare  majoră  cu  plumb  din  depresiunea  Baia Mare  sunt  
reprezentate  de: S.C. Romplumb S.A ; S.C. Cuprom SA Bucureşti – filiala Baia Mare; 
Uzina  de  preparare şi prelucrare  a  minereurilor  neferoase; Flotaţia  centrală; S.C. Aurul 
SA–actualmente SC Romaltyn SA; Exploataţiile miniere; haldele de steril neprotejate; 
iazurile de decantare a cianurilor; unităţi care  prelucrează  metale  neferoase  degajând  în  
atmosferă  şi  deversând  în  apele  curgătoare,  în  special  în  râul  Săsar,  cantităţi  
apreciabile  de  ioni  de:  Pb, Cu, Zn, Mn, Cd, Ni, Fe, etc. 
3. Plumbul în aer, faţă concentraţia maximă admisă de 0,7 µg/m3, pe parcursul anilor 2004 
– 2008, a înregistrat valori maxime zilnice de 23,609 µg/m3 (2004) ; 17,442 µg/m3 (2005), 
28,281 µg/m3 (2006), 14,812 µg/m3 (2007) şi 4,707 µg/m3 (2008). Din analiza comparativă 
a nivelului concentraţiilor de plumb, raportat la tipul punctelor de control, se constată o 
diferenţă semnificativă între  zonele cu impact direct al surselor de poluare (pct.4 ;16) şi cel 
din zonele rezidenţiale (pct.31; 36). 
4. Faţă de valoarea de referinţă de 20 mg/kg, în sol, au fost înregistrate depăşiri cu 0 %–
3948,26% respectiv  în solurile de categoria de folosinţă sensibilă şi de la 0 la 1419,45 % la 
cele din categoria de folosinţă mai puţin sensibilă. 
5. Concentraţia medie anuală a apei din secţiunile de monitorizare a avut următoarele 
procente: anul 2004, CMA= 0,043 mg/l; anul 2005, CMA= 0,023 mg/l; anul 2006, CMA= 
0,014 mg/l; anul 2007, CMA = 0,014mg/l; anul 2008, CMA = 0,017 mg/l, ceea ce denotă o 
continuă scădere a concentraţiilor elementului plumb în apă, pe fondul reducerii 
deversărilor dinspre sursele primare, clasice de altfel de poluare.  
6.  La sortimentul „prospături”, în cadrul unităţii A, au fost identificate 13,33% probe 
neconforme prin depăşirea indicatorilor cadmiu, plumb şi zinc, la unitatea C au fost 
identificate 6% probe neconforme, prin conţinutul în arsen, plumb şi cupru, la unitatea D, 
7,5 % au fost neconforme prin conţinutul în arsen, plumb şi staniu, iar la unitatea B au fost 
identificate 10,25%, cu depăşiri la arsen, cupru şi staniu. 

2. La sortimentul „semiafumate”, cel mai ridicat procent de probe neconforme (20%) la 
prezentat unitatea C, cu depăşiri la conţinutul maxim de arsen, plumb şi cupru, urmată de 
unitatea D cu 5% probe neconforme la conţinutul de cadmiu şi cupru. Unitatea A se află pe 
locul trei cu 4,25% probe neconforme, prin conţinutul de plumb şi cupru, iar pe ultimul loc 
în privinţa probelor neconforme se află unitatea B cu 2,85% probe neconforme, prin 
depăşirea conţinutului în arsen. 
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3. La sortimentul „specialităţi”, pe primul loc cu cel mai mare procent de probe 
necorespunzătoare se află unitatea C cu 10% cu depăşiri la indicatorul plumb şi cupru, 
urmată de unitatea D cu 3,45% probe necorespunzătoare, prin depăşirea conţinutului în 
arsen, apoi unitatea A cu 3,33% probe necorespunzătoare prin depăşirea indicatorului 
plumb, iar pe ultimul loc se află unitatea B cu 2,85% probe necorespunzătoare prin depăşirea 
indicatorului zinc. 

4. Conţinutul mediu de metale grele, plumb şi cupru în lapte şi produse lactate, evidenţiază 
concentraţii diferite pentru acestea, fiind mai mici la plumb faţă de cupru, dar şi valori 
oscilante de la sortiment la sortiment. Telemeaua şi brânza topită,  pentru plumb, şi iaurtul 
pentru cupru, au valorile cele mai mari din grupă, fără a depăşi normele. 

5.  În privinţa saturnismului cronic profesional, se poate aprecia că monitorizarea stării de 
sănătate a personalului expus (prin examen de specialitate la angajare, examen medical de 
adaptare, control medical periodic, conform legislaţiei în vigoare), precum şi montorizarea 
mediului de muncă, sunt activităţi obligatorii ale programelor de sănătate în relaţie cu 
munca, care au menirea să asigure politica sanitară de prevenţie a stării de sănătate în relaţie 
cu munca. 
 

Recomandări  

• Pentru a preveni îmbolnăvirea de saturnism a omului, prin consum de apă  şi 
produse alimentare de origine animală şi vegetală, recomandăm obligativitatea 
determinării cantităţii de plumb din toate produsele alimentare obţinute în zona 
Baia Mare. 

• Efectuarea obligatorie a determinării conţinutului de plumb şi alte metale grele 
a produselor alimentare de origine animală obţinute pe raza oraşului Baia 
Mare. 

• Reducerea emisiilor cu metale grele în atmosferă prin instalarea unor filtre 
performante la SC Romplumb SA. 

• Verificarea periodică a plumbemiei populaţiei din vecinătatea surselor de 
poluare. 

• Scoaterea obligatorie a produselor alimentare cu nivel de plumb peste limita 
admisă. 
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