
  

Ziua mondiala fara fumat celebrata la Targu Mures in cadrul celei de a VI-a 

Conferinte Nationale de Tabacologie  

 

“Rolul femeii in limitarea fumatului - asumare, cauzalitate si impact” 

 

Sectiunea Tabacologie din cadrul  Societatii Romane de Pneumologie a organizat  joi, 28 mai 2015, 

incepand cu ora 12:00 in sala GRAND a Hotelul Grand, o conferinta de presa cu tema “Ziua 

Mondiala fara tutun”, conferinta care face parte din manifestarile World No Tobacco Day 2015. 

 

Anul acesta, campaniile World No Tobacco Day se concentreaza pe riscul major la care sunt expusi 

tinerii si persoanele cu venituri reduse din cauza comertului ilicit cu produse de tutun. De asemenea, in 

acest moment, principalele semnale de alarma vin din statele in care taxele pe viciu sunt inca reduse, fapt 

ce mentine rata consumului de tutun la un nivel ridicat. 

 

 

 
 

 

“Potrivit IGPF, cele mai ” active” zone de contrabandă cu țigări sunt cele de frontieră cu Republica 

Moldova și Ucraina, unde sunt capturate aproape 40% din țigări. Contrabandiștii provin, de regulă, din 

Republica Moldova și România și s-au ales fie cu amenzi, fie cu dosare penale. Cele mai traficate mărci 

de țigări au fost L&M, Plugarul, Doina, Jin Ling, Ronson, Marble, Monte Carlo. Prin frontiera de Nord 

pătrund țigările de origine ucraineană, traficanții fiind organizați în grupuri infracționale, cu ramificații 

în străinătate, la frontieră și în interiorul țării. În județele din sud-vestul țării au fost descoperite, în 

general, țigări de calitate medie și superioară, achiziționate din magazinele duty-free și transportate 

peste frontieră. În perioada 2008-2010, România a pierdut anual la buget între 500 de milioane de euro 

și un miliard de euro. 1 din 10 țigări consumate la nivel mondial provin din comerțul ilicit cu țigări. 

Conform estimărilor Comisiei Europene la nivel de UE se pierd anual 10 miliarde de euro. În noiembrie 

2012 a fost încheiat primul protocol OMS-FCTC de eliminare a comerțului ilicit de tutun la nivelul 

întregii comunități international”.  

 

 

 



  
Prof. univ. dr. Florin Mihaltan - Presedinte Societatea Romana de 

Pneumologie 

 

“Obiectivele secțiunii de Tabacologie sunt necesitatea acordării asistenței 

medicale specializate fumătorilor, pregătirea specialiștilor în domeniu, realizarea 

de parteneriate de colaborare cu alte specialități, universități și asociații medicale 

și de pacienți. In acest sens, trebuie mentionat proiectul “Universitati libere de 

Tutun” initiat la Targu Mures si la care a aderat si Universitatea din Pitesti, unde 

exista incepand din acest an, un curs de Tabacologie pentru studenti”. 

 

 

 

Dr.  Ioana Munteanu - Presedinte Sectiunea Tabacologie  

 

“Preponderența femeilor fumătoare este aproximativ egală cu cea a bărbaților, care doresc să 

abandoneze fumatul. Preponderența fumătorilor căsătoriți care doresc să renuța la fumat este mai mare 

decât a celor necăsătoriți. Începând cu anul 2007, adresabilitatea la Centrul STOP FUMAT din Târgu 

Mureș a crescut progresiv, iar procentul celor care au reușit să renunțe la acest viciu în urma 

tratamentului, depășește rezultatele publicate în revistele de specialitate”. 

 

 

Dr. Corina Marginean – coordonator al centrului STOP FUMAT Mures 

Cu acest prilej, a fost prezentata declarația ENSP pentru Ziua 

Mondială fara tutun 2015: "Opriți comerțului ilicit cu produse din 

tutun" 

“We, the European Network for Smoking and Tobacco 

Prevention (ENSP), strongly advocate and promote the 

ratification of, accession to and use of the Protocol to Eliminate 

Illicit Trade in Tobacco Products[1] by all Parties to the WHO 

Framework Convention on Tobacco Control[2] (WHO FCTC) and 

its early entry into force through the active involvement of all 

relevant stakeholders. 

In support of this we underline that: 

 Illicit trade of tobacco products is a public health matter, and not just related to economic, 

governance, legal and corruption matters. 

 Illicit trade in tobacco products is a global problem. Elimination of all forms of illicit trade 

including smuggling and illegal manufacturing is an essential component of tobacco control. 

 The ratification of the Protocol is an urgent issue for all the European countries  

 The whole ratification and implementation process should take place in the light of WHO-FCTC 

article 5.3. 

 The track and trace system of the tobacco products is a crucial mechanism to control illicit trade. 

In addition, the absence of systematic, real-time monitoring of raw tobacco has a strong negative 

impact on the ability of countries to perform monitoring of the logistics of excisable tobacco 

products and fight against illicit production and trade[3] 

Consequently, the ENSP calls on all European countries to give priority to tobacco control and fulfil their 

obligations under the WHO Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) by recognizing that the 

illicit tobacco trade not only exacerbates the global tobacco epidemic and its related health 
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consequences, but that it has security implications through financing organized crime, including drugs, 

human and arms trafficking, as well as terrorism”. 

Ing. Cornel Radu-Loghin - Director of Policy and Strategy European Network for Smoking  and 

Tobacco Prevention 

Au mai luat cuvantul Dr. Ovidiu Butuc - Manager Spitalul Clinic Judetean Mures, si Ing. Marius 

Eremia - Presedinte Asociatia Aer Pur, care au evidentiat, prin prisma experientei personale, beneficiile 

pentru sanatatea personala si a comunitatii, o viata fara fumat. 

 

Masa rotunda Fumatul la femei – asumare, cauzalitate, impact , care a surmat conferintei de presa, a 

prezentat cateva teme de actualitate: 
 
Tabagismul la sexul feminin o alta forma de exprimare? 

(prof.univ.dr. Florin Mihaltan), 
 
Fumatul pasiv  (dr. Corina Marginean), 

 
Fumatul la mana a treia (dr. 

Ioana Munteanu), 
 
Fumatul activ și pasiv la locul de muncă - noxă profesionala  (dr. Horatiu  

Moldovan), 
 
Raportul despre fumatul pasiv în rândul studenţilor din Romania – rezultatul unei 

legislaţii nerespectate si permissive (dr. Biro L, dr. Szasz Zs, dr. Demeter A, dr. Torok E, dr. Abram Z), 

Proiectul UMF Tg.Mures "Universitate libera de fumat"-Bazele implementarii (Prof. Dr. Kikeli Pal 

Istvan,Preg Zoltan,German-Sallo Marta,Balint-Szentedrey Dalma,Laszlo Mihaly,Nemes-Nagy 

Eniko,Ianosi Edith Simona,Abram Zoltan,Christie Foley) 

 

Programul dedicat evenimentului “Ziua Mondiala fara tutun” a fost incheiat cu un Atelierul de lucru 

cu tema: Renuntarea la fumat- de la deziderat la practica, in care au fost prezentate lucrarile:  Aspecte 

ale dependentei de nicotina la femei din perspectiva psihiatrica  (dr. Daniela Campian), Renuntarea 

la fumat la femei – rezultate comparative cu barbatii, intr-un program de tratament gratuit 

(conf.univ.dr. Antigona Trofor, dr. Cristina Chirila, dr. Alexandru Frunza),  Abordarea cognitiv-

comportamentala in renuntarea la fumat la femei  (psih.Andrada Todea) si  Abordari etice ale 

renuntarii la fumat (conf.univ.dr. Doina Todea,  dr. Andreea Coman). 

Evenimentul a avut ca parteneri Spitalul Clinic Judetean Mures, Consiliul Judetean Mures, Colegiul 

Medicilor Mures, Universitatea de Medicina si Farmacie din Targu Mures si Ordinul Asistentilor 

Medicali Generalisti, Moase si asistentilor Medicali din Romania-Filiala Mures .  

 


