
Regulamentul (UE) 2017/852 privind utilizarea mercurului  

 

 Incepand cu data de 1 Ianuarie 2019 a devenit obligatorie aplicarea pe 
teritoriul Romaniei a Regulamentului 2017/852  cu referire la utilizarea si 
eliminarea mercurului (compusilor ce contin mercur) folosit in medicina dentara. 
Reglementarile prezentate mai jos vor fi introduse  si in legislatia noastra  

In functie de legislatia si metodologia de implementare care va fi anuntata la o data viitoare, va vom tine 
la curent cu modalitatile de adaptare a cabinetelor stomatologice la noua cerinta. 

 

Capitolul I 
 

(20) Utilizarea mercurului și a compușilor de mercur în mineritul și prelucrarea 
auriferă artizanală și la scară redusă reprezintă o parte semnificativă în ceea ce 
privește utilizarea mercurului și emisiile de mercur la nivel mondial, cu efecte 
negative atât pentru comunitățile locale, cât și la nivel global. Prin urmare, această 
utilizare a mercurului și a compușilor de mercur ar trebui interzisă în temeiul 
prezentului regulament și reglementată la nivel internațional. Fără a aduce 
atingere interzicerii acestei utilizări și pe lângă punerea în aplicare de către statele 
membre a unor sancțiuni eficace, proporționale și cu efect de descurajare în cazul 
nerespectării prezentului regulament, este, de asemenea, necesar să se prevadă un 
plan național pentru situația în care nu ar exista doar cazuri izolate de 
nerespectare a respectivei interdicții, pentru a soluționa problema pe care o 
reprezintă mineritul și prelucrarea auriferă artizanală și la scară redusă în care 
amalgamarea mercurului este utilizată pentru extragerea aurului din minereu. 

(21) Utilizarea mercurului în amalgamul dentar constituie cea mai răspândită formă de 
utilizare a mercurului în Uniune și o sursă semnificativă de poluare. Prin urmare, 
utilizarea amalgamului dentar ar trebui eliminată treptat în conformitate cu 
convenția și cu planurile naționale, în special pe baza măsurilor enumerate în 
partea a II-a din anexa A la convenție. Comisia ar trebui să evalueze și să prezinte
un raport privind fezabilitatea eliminării progresive a utilizării amalgamului 
dentar pe termen lung și, de preferință, până în 2030, luând în considerare 
planurile naționale cerute de prezentul regulament și respectând totodată pe deplin 
competența statelor membre în ceea ce privește organizarea și prestarea serviciilor 
de sănătate și de îngrijire medicală. În plus, pentru membrii vulnerabili ai 



populației, cum ar fi copiii și femeile însărcinate sau care alăptează, ar trebui luate 
măsuri preventive specifice de protecție a sănătății. 

(22) Numai utilizarea amalgamului dentar sub formă încapsulată predozată ar trebui să 
fie permisă, iar utilizarea de separatoare de amalgam în cabinetele dentare în care 
se utilizează amalgamul dentar sau în care se elimină plombe dentare pe bază de 
amalgam dentar sau se extrag dinți care conțin amalgam dentar ar trebui să devină 
obligatorie, pentru a proteja medicii dentiști și pacienții de expunerea la mercur și 
pentru a se asigura că deșeurile de mercur care rezultă sunt colectate și eliminate 
în conformitate cu o gestionare corespunzătoare a deșeurilor și în niciun caz nu 
sunt evacuate în mediul înconjurător. În acest sens, ar trebui interzisă utilizarea 
mercurului în vrac de către medicii dentiști. Capsulele de amalgam cum ar fi cele 
descrise în standardele europene EN ISO 13897:2004 și EN ISO 24234:2015 sunt 
considerate ca fiind adecvate pentru a fi utilizate de medicii dentiști. În plus, ar 
trebui stabilit un nivel minim de eficiență a retenției separatoarelor de amalgam. 
Conformitatea separatoarelor de amalgam ar trebui să fie evaluată în funcție de 
standardele relevante, precum standardul european EN ISO 11143:2008. Având în 
vedere dimensiunea operatorilor economici din sectorul medicinii dentare afectate 
de introducerea acestor cerințe, este necesar să se acorde un interval de timp 
suficient pentru adaptarea la noile cerințe. 

(23) Formarea studenților la stomatologie și a medicilor dentiști în sensul utilizării de 
alternative fără mercur, în special în cazul membrilor vulnerabili ai populației, 
cum ar fi copiii și femeile însărcinate sau care alăptează, precum și cercetarea și 
inovarea în materie de sănătate buco-dentară, în vederea îmbunătățirii 
cunoștințelor despre materialele existente și despre tehnicile de restaurare, precum 
și a dezvoltării de materiale noi, pot ajuta la reducerea utilizării mercurului. 

 

 

CAPITOLUL III 

RESTRICȚII PRIVIND UTILIZAREA ȘI DEPOZITAREA MERCURULUI, A 
COMPUȘILOR DE MERCUR ȘI A AMESTECURILOR DE MERCUR 

 

Articolul 10 

Amalgamul dentar 

(1)   Începând cu 1 ianuarie 2019 amalgamul dentar se utilizează numai sub formă 
încapsulată predozată. Se interzice utilizarea de către medicii dentiști a mercurului în 
vrac. 



(2)   Începând cu 1 iulie 2018, amalgamul dentar nu se folosește în tratamentele 
dentare ale dinților de lapte, la copiii sub 15 ani și la femeile însărcinate sau care 
alăptează, decât dacă acest lucru este considerat strict necesar de către medicul dentist 
din motive legate de nevoile medicale specifice ale pacientului. 

(3)   Până la 1 iulie 2019, statele membre elaborează un plan național privind măsurile 
pe care intenționează să le pună în aplicare pentru a reduce treptat utilizarea 
amalgamului dentar. 

Statele membre pun la dispoziția publicului pe internet planurile lor naționale și le 
transmit Comisiei în termen de o lună de la adoptarea acestora. 

(4)   Începând cu 1 ianuarie 2019, operatorii cabinetelor dentare în care se utilizează 
amalgam dentar sau care îndepărtează plombe dentare pe bază de amalgam sau extrag 
dinți care conțin astfel de plombe se asigură că unitățile lor sunt dotate cu separatoare 
de amalgam care să rețină și să colecteze particulele de amalgam, inclusiv cele din apa 
uzată. 

Acești operatori se asigură că: 

(a)separatoarele de amalgam puse în funcțiune începând cu 1 ianuarie 2018 furnizează 
un nivel de retenție de cel puțin 95 % a particulelor de amalgam; 

(b)începând cu 1 ianuarie 2021, toate separatoarele de amalgam aflate în uz furnizează 
nivelul de retenție indicat la litera (a). 

Separatoarele de amalgam se întrețin în conformitate cu instrucțiunile fabricantului 
pentru a asigura cel mai ridicat nivel de retenție posibil. 

(5)   Se consideră că separatoarele de amalgam și capsulele care sunt conforme cu 
standardele europene sau cu alte standarde naționale sau internaționale care prevăd un 
nivel echivalent de calitate și de retenție îndeplinesc cerințele prevăzute la alineatele 
(1) și (4). 

(6)   Medicii dentiști se asigură că deșeurile de amalgam, inclusiv reziduurile de 
amalgam, particulele și plombele și dinții, sau părți ale acestora, contaminate cu 
amalgam dentar, sunt manipulate și colectate de o unitate sau întreprindere autorizată 
de gestionare a deșeurilor. 

Medicii dentiști nu evacuează în mediu aceste deșeuri de amalgam, în niciun caz, 
direct sau indirect. 
 

 

 


