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Felicitări tuturor membrilor IEEE EMC Society! 
 
Astăzi marcăm un eveniment fericit pentru Societatea noastră. 10 octombrie 2007 este data 
la care sărbătorim a 50-a aniversare a Societăţii noastre. La această dată în 1957, Institutul 
Inginerilor Radio (Institute of Radio Engineers –IRE), predecesorul  IEEE, a aprobat 
formarea unui nou grup profesional în domeniul Interferenţei de radiofrecvenţe. În timp, 
acest grup profesional s-a transformat în ceea ce cunoaştem astăzi drept EMC Society.   Este 
un moment cu adevărat istoric iar dumneavoastră toţi sunteţi parte a acestei minunate 
sărbători. 
 
Aşa cum am mai spus anterior în mesajele mele către EMC Society şi în multe prezentări pe 
care le-am susţinut în ultimii doi ani, este o mare onoare şi un privilegiu pentru mine să fiu 
Preşedinte al IEEE EMC Society în acest moment. Mă gândesc cu respect la munca grea, 
dedicaţia şi sacrificiul fondatorilor cât şi la cei care astăzi joacă un rol important în 
perfecţionarea Societăţii şi pregătirea ei pentru viitor. Avem 50 de ani şi devenim mai 
puternici! 
 
Sărbătorirea a 50 de ani este o ocazie pentru a ne aduce aminte de zilele de început ale 
Societăţii noastre. Este de asemenea momentul pentru a privi în viitor către următorii 50 de 
ani şi chiar mai mult. Viziunea fondatorilor a fost stabilirea unei societăţi bazate pe 
voluntariat, leadership, dezvoltare profesională şi excelenţă tehnică, toate pentru a face mai 
cunoscută importanţa EMC în lume. Viziunea lor a fost şi continuă să fie cea a unei societăţi 
care aduce schimbări atât pentru binele profesiunii noastre cât şi pentru binele omenirii în 
general. Salutăm fondatorii, primii conducători şi membri ai EMC Society care au contribuit 
în ultimii 50 de ani la constituirea şi menţinerea unei Societăţi foarte respectate în întreaga 
lume. 
 
Pe lângă sărbătorirea din Hawai desfăşurată odată cu Simpozionul anual al  EMC Society 
am avut ocazia de a sărbători acest eveniment şi altfel. Cred ca sunteţi dornici să aflaţi că 
EMC Society a aranjat ca una din diplomele celei de-a 50 aniversări să zboare recent într-
una din navetele spaţiale ale USA. Robert „Bob” Scully, membru în Consiliul Director al 
EMC Society şi un inginer de la NASA au făcut posibil acest lucru. O diplomă aniversară a 
fost instalată în STS-118 care a fost lansată cu succes pe 8 august şi şi-a încheiat misiunea 
pe 21 august. Această diplomă va fi aşezată pe o plachetă specială şi va fi trimisă pentru a fi 
expusă la sediul central al IEEE de la Piscataway, New Jersey. 
 
Pe tot parcursul acestui an EMC Society se bucură de aniversarea celor 50 de ani de la 
înfiinţarea sa ca Societate a IEEE. Puteţi fi foarte mândri pentru că sunteţi membri ai EMC 
Society şi ai bogatei sale moşteniri şi în special pentru impactul semnificativ pe care-l veţi 
avea în viitor asupra lumii şi asupra profesiei noastre. 
 
Aş dori să-i mulţumesc personal D-lui Dan Hoolihan, fost preşedinte al EMC Society pentru 
modul cum a condus organizarea sărbătoririi celei de-a 50 aniversări. Lui Dan i se datorează 
numeroasele manifestări tehnice şi sociale şi în particular Muzeul de istorie al EMC 
prezentat la Simpozionul EMC 2007 din Hawai. El a făcut un lucru extraordinar adunând 
diverse mărturii, fotografii şi aparate vechi care ne introduc în maşina timpului şi ne poartă 
către trecut şi înapoi în prezent. Fiţi siguri că în anii următori vom continua să menţinem şi 
să îmbogăţim această atitudine pentru pregătirea viitoarei noastre aniversări. 
 
În încheiere, mandatul meu de Preşedinte se apropie de sfârşit. Deoarece în curând mă voi 
retrage doresc să vă spun că a fost o onoare să vă slujesc pe voi membrii noştri de-a lungul 
ultimilor doi ani şi aştept cu nerăbdare anii care vor urma. 
 

Andy Drozd, Preşedinte al IEEE EMC Society (2006-2007) 
 

MMeessaajjuull  ttrraannssmmiiss  mmeemmbbrriilloorr  IIEEEEEE  EEMMCC  SSoocciieettyy    
ccuu  ooccaazziiaa  aanniivveerrssăărriiii  aa  5500  ddee  aannii  ddee  llaa  îînnffiiiinnţţaarree  
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A 50-a aniversare a IEEE EMC Society  
The 50th Anniversary of the IEEE EMC Society  

 
 

EEvveenniimmeennttee  iimmppoorrttaannttee  ccaarree  aauu  mmaarrccaatt  aappaarriiţţiiaa  CCoommppaattiibbiilliittăăţţiiii  EElleeccttrroommaaggnneettiiccee  
22 februarie 1857  Heinrich Rudolph Hertz s-a născut la Hamburg în Germania – el a fost primul care a demonstrat 

transmisia undelor radio(1887) conform ecuaţiilor lui Maxwell 
25 aprilie 1874  S-a născut lângă Bologna, Italia, Guilielmo Marchese Marconi; declarat autorul descoperirii 

“telegrafiei wireless” 
26 iunie1906  Prima întâlnire organizatorică a Comisiei Electrotehnice Internaţionale 

30 aprilie 1916  S-a născut Claude Shannon, denumit şi " Parintele Teoriei Informaţiei" 
29 noiembrie 1924  Prima imagine transmisă prin fax de la New York la Londra, o fotografie a preşedintelui Calvin 

Coolidge 
22 Iunie 1933  Prima întâlnire a CISPR 

29 octombrie 1938  S-a născut Mike Crawford care a dezvoltat celula TEM, numită în mod uzual "Celula Crawford"  
26 mai 1956  Primul harddisk introdus de IBM (REMAC 305), cu diametrul de 24 inch şi o capacitate de stocare 

de 4,4 megabytes 
27 februarie 1957  Discuţii informale în cadrul celei de-a 3-a Conferinţe “Armour” despre interferenţe de radio 

frecvenţă ţinută la Chicago şi despre necesitatea organizării specialiştilor din domeniul RFI (Radio 
Frequency Interference) 

11 martie 1957  Petiţia transmisă specialiştilor de pe coasta de nord est a Americii în care erau invitaţi la întrunirea 
de la New York în vederea formării şi organizării RFI  

10 aprilie 1957  Întâlnirea a peste 60 de persoane în incinta "Wilkie memorial". Scopul întâlnirii a fost încercarea de 
a forma un grup profesional în domeniul RFI. S-a constituit un comitet de sprijin format din 
participanţi printre care: R.W. Fairweather, Zigmund V. Grobowski, Albert R. Kall, Milt Kant, 
James P. McNaul, Leonard Milton, Harold Schwenk şi Ralph M. Showers. 

2 mai 1957  Prima întâlnire a comitetului de sprijin al Grupului profesional RFI la New York 
3 iulie 1957  S-a depus o petiţie, alcatuită dintr-un număr de 326 de semnături, către IRE(Institute of Radio 

Engineers) pentru formarea grupului profesional RFI  
10 octobrie 1957  IRE a aprobat formarea noului grup profesional RFI 

20 noiembrie 1957  Prima întâlnire a Comitetului administrativ al grupului profesional IRE în domeniul RFI. 
2 ianuarie 1958  Primul Newsletter editat de Grupul profesional IRE în domeniul RFI 

12 septembrie 1958  Primul circuit integrat dezvoltat şi testat de Jack Kilby pentru firma Texas Instruments 
1 mai 1959  Prima ediţie a publicaţiei “Transactions on Radio Frequency Interference” 

15 iunie 1959  Primul seminar naţional în domeniul RFI oragnizat la New York şi sponsorizat de IRE 
9 iunie 1960  Memorandumul Secretarului de Stat pe probleme de apărare din SUA care a condus la publicarea 

standardelor militare MIL-STD 461, 462 şi  463 în 1967 
1 ianuarie 1963  S-a înfiinţat IEEE prin fuziunea între IRE şi a Institutul American al Inginerilor Electrotehnişti  

1 octombrie 1978  Hewlett-Packard introduce pe piaţă analizorul de spectru 8568A care a devenit un instrument cheie 
în măsurarea emisiilor în majoritatea laboratoarelor CEM din lume 

10 septembrie 1979  Comisia Federala de Comunicaţii (FFC) din SUA a adoptat primul raport şi ordin pentru standarde 
tehnice pentru echipamente de calcul, care limitează pentru prima dată emisiile electromagnetice 
pentru calculatoare în SUA. 

1 iunie 1980  Tokio EMC Chapter este recunoscut oficial de către IEEE; primul EMC Chapter din afara SUA 
16 octombrie 1984  Primul Simpozion IEEE în EMC ţinut la Tokyo în afara SUA 

6 august 1991  Tim Berners-Lee a creat primul website EMC - http://info.cern.ch 
8 iulie 2007  EMC 2007 -Simpozionul aniversar de la Honolulu Hawai 
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JALOANE ALE ACTIVITĂŢII ACER 
10 ani de activitate 

Landmarks of ACER Avctivity 
10 Years Activity 

 
 

 1997 - înfiinţarea Asociaţiei pentru Compatibilitate Electromagnetică din România (ACER) prin Hotărârea 
Tribunalului Dolj nr. 37/PJ/1997 

 Membri fondatori: 

 - 9 societăţi (persoane juridice: ICMET Craiova, SC Electroputere, ICPE Bucureşti, INDA SRL, Rohde&Schwarz 
România, Electroaparataj SA, Romtoroid SRL, Registrul Auto Român, IPA Filiala Craiova)  

 - 12 persoane fizice 

 1998 - apariţia primului număr al “Buletinului ACER” (titluri şi subtitluri în limba engleză). 

 1998 - traducerea în limba română a Directivei CEM 89/336 şi publicarea acesteia în Buletinul ACER nr. 1 pentru discuţii 
publice. 

 1998-2002 - participarea, într-un consorţiu împreună cu ICMET Craiova, UP Bucureşti,  UP Timişoara, ICPE Bucureşti, 
Procetel Bucureşti, la programul european de cercetare COST261 “Compatibilitatea electromagnetică în sisteme extinse”. 

 2000 - crearea site-ului ACER - www.acero.ro - una din cele mai importante realizări ale ACER (nr. de vizionări 13438), 
care include versiunea on-line a “Buletinului ACER” 

 2001 - prima transpunere în legislaţia românească a Directivei CEM 89/336 sub forma HG 1032/2001 cu aplicare de la 
01.01.2002 în colaborare cu Ministerul Economiei şi Finanţelor şi ANRCTI. 

 2001-2002 - întâlniri pentru crearea consorţiului românesc de participare la programul COST 281 “Potenţială afectare a 
sănătăţii datorită sistemelor de comunicaţie mobile” Participanţi: ICMET, ICPE, ICPE-CA, UPT-IMCEM, TICEM, 
INSCC, ERGAMED, UPB-LEEM, UMF Carol Davila. 

 2001-2003 - participare în calitate de partener la proiectul de cercetare CALIST 2127/2001 (coordonator ICMET Craiova), 
în cadrul căruia ACER a elaborat un dicţionar explicativ de termeni CEM în limbile engleză şi română publicat on-line pe 
site-ul ACER. 

 2002 - organizarea primei ediţii a Simpozionului Interdisciplinar de Compatibilitate Electromagnetică (SICEM), în 
septembrie 2002 la Bucureşti, din iniţiativa UPB CCSAE (Prof.M.O.Popescu) în colaborare cu ACER, TICEM, ICPE şi 
ICMET, desfăşurat anual. 

 În 2007 SICEM se va desfăşura la UPB în perioada 16-17 noiembrie. 

 2002 - crearea Comitetului Tehnic RENAR pentru CEM ca mijloc de susţinere a evaluării şi acreditării laboratoarelor de 
încercări CEM. 

 2002 - fondarea Chapter-ului EMC în cadrul IEEE Secţiunea România, declaraţia formării sale de către IEEE EMC 
Society fiind datată 19 noiembrie 2002. Primul preşedinte al EMC Chapter a fost Dl. Prof. Andrei Marinescu (2002-2004), 
iar din 2004 până în prezent  Dl.Prof. Sorin Coatu. 

 2002-2004 - participare la realizarea proiectului INFRAS intitulat “Studiu de impact privind preluarea în legislaţia 
românească a Directivelor Europene în domeniul aparatelor electrice şi electronice”. Coordonator ICPE SA. Parteneri: 
ICMET, ICEMENERG, ITCTM, IPA, CER, ITC, UPB.  

 2002-2004 - participare la programul INFOSOC cu proiectul “Managementul factorului de risc generat de câmpurile 
electromagnetice produse de echipamentele de telecomunicaţii mobile celulare”. Coordonator INSCC. Parteneri: 
ICMET, Univ. Craiova, UMF Bucureşti.  

 2003 - organizarea în luna martie a Workshop-ului “Advanced Topics on EMC” în colaborare cu Chapter-ul EMC 
România, cu participarea D-lui Prof.Michel Ianoz, distinguished Lecturer of IEEE-EMC Society 

 2003 - traducerea şi publicarea “Ghidului de aplicare a Directivei CEM”. 

 2003-2007 - organizarea în aprilie 2003 la Craiova a primului Workshop intitulat “Reglementări româneşti armonizate cu 
Directivele Europene în domeniul Joasă Tensiune şi Compatibilitate Electromagnetică” în colaborare cu ICMET 
Craiova, MEC, IGCTI şi IEEE Secţiunea România – EMC Chapter, continuat ca Workshop itinerant în anii:  

    - 2004: Timişoara şi Braşov; 

    - 2005: Petroşani şi Piteşti; 

    - 2006: Bucureşti şi Craiova; 

    - 2007: Cluj şi Sibiu. 
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 2005 - Traducerea în limba română a noii Directive CEM 2004/108. 

 2005-2006 - iniţierea unei scheme de comparare interlaboratoare la nivelul unor firme din România prin proiectul INFRAS 
247/2004 intitulat:“Încercări interlaboratoare pentru evaluarea incertitudinii de măsurare a CEM. Receptoare de 
perturbaţii”. Coordonator ICMET Craiova. Parteneri: UPB-TICEM, UP Timişoara, ICPE Bucureşti şi Luxten Lighting 
Co-AEM Timişoara. 

 2007 - organizarea la Cluj-Napoca, în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj respectiv în luna octombrie la Sibiu, în 
colaborare cu Academia Forţelor Terestre Sibiu a Workshop-ului „Reglementări româneşti armonizate cu Directivele 
Europene în domeniile reglementate: Compatibilitate Electromagnetică, Echipamente radio şi terminale de 
telecomunicaţii, Echipamente auto, Securitatea personalului la riscurile generate de câmpurile electromagnetice.” 

 2007 - Controlul ştiinţific al traducerii Ghidului de Aplicare pentru noua Directivă CEM, în curs de publicare. 
 
 În prezent ACER are un 18 membri persoane juridice şi 123 membri persoane fizice, precum şi 9 membrii onorifici, 

personalităţi ale lumii ştiinţifice din ţară şi străinătate. 
 
  

ACER îşi propune în continuare: 
 

 Promovarea imaginii ACER în ţară şi străinătate prin participare la târguri, expoziţii şi manifestări ştiinţifice; 

 Elaborarea variantei în limba engleză a site-ului ACER, cu link-uri către laboratoare şi specialişti EMC din 
România; 

 Creşterea numărului de membrii ACER; 

 Creşterea implicării membrilor ACER în viaţa şi activitatea curentă a asociaţiei; 

 Accesarea de către ACER a fondurilor de cercetare naţionale şi europene în nume propriu şi în cadrul unor 
consorţii; 

 Sprijinirea organizării de conferinţe şi simpozioane în domeniu în România; 

 Continuarea organizării de Workshop-uri itinerante, cu mare impact asupra comunităţilor locale, în centre 
precum: Iaşi, Galaţi, Oradea, Suceava, Constanţa; 

 Organizarea de cursuri de formare şi de certificare a specialiştilor în domeniul CEM; 

 Invitarea de specialişti de marcă din străinătate la Workshop-urile şi simpozioanele organizate în România. 

 

ÎÎnn  nnuummeellee  CCoommiitteettuulluuii  DDiirreeccttoorr  aall  AACCEERR,,  
vvăă  ddoorriimm  

MMuullttăă  CCoommppaattiibbiilliittaattee  
EElleeccttrroommaaggnneettiiccăă  

şşii  

LLAA  MMUULLŢŢII  AANNII,,  AACCEERR!!  
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Noi manifestări ştiinţifice CEM în România 
New EMC events  in Romania 

 

 
 

Atelierul “Reglementări româneşti armonizate cu Directivele Europene în domeniile reglementate: 
Compatibilitate Electromagnetică, Echipamente radio şi terminale de telecomunicaţii, 

 Echipamente auto. Securitatea personalului la riscurile generate de câmpurile electromagnetice.  
Implicarea cercetării româneşti în domeniu.”    

CClluujj  NNaappooccaa    1144--iiuunniiee--22000077  
EMC WORKSHOP „Romanian regulations harmonized with the European Directives in the regulated 
fields Electromagnetic Compatibility, Radio & Telecommunication Terminal Equipment, Automotive, 

Personnel safety requirements to the risks arising from electromagnetic fields 
 Romanian Research Involvement in Their Implementation.” 

Cluj Napoca  14-june-2007 
 
 

Locul de desfăşurare: Universitatea Tehnică din Cluj 
Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică 
 
Amfiteatrul P-02, Str. G. Bariţiu nr. 26-28, Cluj-Napoca 
Lucrările Atelierul itinerant cu tematica enunţată mai sus, 
desfăşurat la Cluj Napoca şi găzduit de Universitatea Tehnică 
din Cluj Napoca, Facultatea de Inginerie Electrică, Facultatea 
de Electronică, Telecomunicaţii şi Tehnologia Informaţiei, au 
fost deschise de Dl Prof.Univ.Dr.Ing. Radu Ciupa, decan al 
Facultăţii de Inginerie Electrică care a remarcat interesul 
acordat acestei manifestări prin numărul insemnat de 
participanţi dornici să asiste  la lucrările prezentate în cadrul 
acestui atelier. 
A fost salutată preocuparea ACER de a organiza acest gen de 
întrunire la care sunt dezbătute probleme concrete legate de 
problematica integrarii europene a ţării noastre. Lucrările 
acestei manifestări au fost împărţite ca tematică pe două 
direcţii si anume: 

• Directivele Europene şi transpunerea lor în legislaţia 
românească, laboratoare de încercări, standardizare; 

• Echipamente pentru EMC.  Prezentări ale firmelor 
producătoare. 

 
 

DDiirreeccttiivveellee  EEuurrooppeennee  şşii  ttrraannssppuunneerreeaa  lloorr    
îînn  lleeggiissllaaţţiiaa  rroommâânneeaassccăă  

• Introducere în EMC 
(Prof.Dr. Andrei Marinescu - ACER) 

• Semnale şi perturbaţii în CEM 
(Prof. Dr. Ing. Alimpie Ignea – Universitatea Politehnica 
Timişoara) 

• Noua Directivă privind Compatibilitatea 
Electromagnetică 
2004/108/EC  
(Ing. Lucian Ursea - MEC) 

• Directiva Europeană 2004/40/EC privind infuenţa 
câmpului electromagnetic asupra personalului. Metoda 
de măsurare a intensităţii câmpului electric în staţiile 
electrice ale Transelectrica. 
(Dr.Ing. Ioan T. Pop, Dr.Ing. Stelian Gal, Dr.Ing. Ciprian 
Diaconu – Transelectrica, Prof. Dr.Ing. Călin Munteanu – 
Univ. Tehnică Cluj-Napoca) 

• Noul Laborator ICMET de etalonare sonde de câmp 
electromagnetic (Prof.Dr. Andrei Marinescu – ICMET 
Craiova) 

• Conceptul privind Noua Abordare la nivelul Uniunii 
Europene 
(Ing. Adrian Dan - ANRCTI) 

• Noua Directivă Europeană 2004/104/EEC (Automotive) 
(Prof.Dr. Andrei Marinescu - ACER) 

• Compatibilitatea Electromagnetică a instalaţiilor fixe 
(Ing. Radu Enescu - ANRCTI) 

• Progrese înregistrate în domeniul CEM în România. 
Acreditări. Laboratoare. 
(Prof.Dr. Andrei Marinescu – ACER, Ing. Lucian Ursea - 
MEC) 

• Stadiul actual al standardizării în domeniul CEM, pe 
plan internaţional şi în România.  
(Ing. Dan Rucinschi – UPB-TICEM, Prof.Dr. Sorin 
Coatu – UPB-TICEM, Ing. Gabriela Teodorescu - 
ASRO)  

• Realizări şi perspective în domeniul EMC în 
Laboratoarele de CAD şi EMC ale Universităţii Tehnice 
din Cluj Napoca 
(Prof. Dr.Ing. Călin Munteanu – Universitatea Tehnică 
Cluj-Napoca) 

• Principii pentru proiectarea plachetelor electronice 
pentru asigurarea EMC 
(Prof. Dr.Ing. Dan Pitică – Universitatea Tehnică Cluj-
Napoca) 

• Compatibilitate electromagenetică în sursele în 
comutaţie 
(Conf. Dr.Ing. Dorin Petreus – Universitatea Tehnică 
Cluj-Napoca) 
 

EEcchhiippaammeennttee  ppeennttrruu  EEMMCC..    PPrreezzeennttăărrii  aallee  ffiirrmmeelloorr  
pprroodduuccăăttooaarree..  

 

• Imunitatea la perturbaţii a modulelor electronice 
(Langer EMV-Technik, Germania) 

• Revizuirea Standardului CEI 61000-4-4 
(Ing. Uwe Flor- EM Test GmbH, Germania) 

• Tehnologie de realizare a camerelor ecranate şi 
absorbante  
(Ing. Adrian Vintilă, ICMET - Craiova) 
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Imagini surprinse în timpul atelierului organizat la Cluj Napoca 

 
 

 
 

Al 4-lea WORKSHOP internaţional Compatibilitate Electromagnetică - CEM 2007.  
18-19 septembrie 2007, Baia Mare   

“4th  INTERNATIONAL WORKSHOP OF ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY - CEM 2007”.  
18-19 September 2007, Baia Mare 

 

Locul de desfăşurare: Universitatea de Nord Baia Mare 
INCDIE ICPE - Cercetări Avansate a organizat în perioada 
18-19 septembrie 2007, desfăşurarea unei importante 
manifestări ştiinţifice de mare actualitate în domeniu,  
“4th International Workshop of Electromagnetic 
Compatibility - CEM 2007”. Gazda manifestării a fost 
Universitatea de Nord din Baia Mare.  
În data de 18 septembrie 2007, în cadrul Sălii Senatului din 
Universitatea de Nord băimareană, a avut loc deschiderea 
lucrărilor workshop-lui. Din prezidiu au făcut parte rectorul 
universităţii, prof.dr.ing. Dan Calin Peter (Universitatea de 
Nord Baia Mare), dr. Gilbert Decat (VITO – Belgia), 
prof.dr.ing. Paul Svasta (Universitatea “Politehnica” 
Bucureşti), dr.ing. Iosif Lingvay (INCDIE ICPE-CA 
Bucureşti) şi dr.ing. Mihai Bănică (Universitatea de Nord 
Baia Mare). Dr.ing. Iosif Lingvay (INCDIE ICPE-CA 
Bucureşti) a făcut o prezentare a institutului organizator, 
precizând detailat preocupările şi dotările din domeniu. 
O primă prelegere a fost a dr. S.Y.Acram de la Institutul 
Olandez pentru Tehnologia Radiaţiei din Amsterdam-Olanda, 
care a susţinut lucrarea intitulată “Occupational Exposure to 
Radiofrequency Radiation from (4-7 MHZ) RF Dielectric 

Heat Sealers”.  
In continuare, a sustinut o interesanta prezentare cu un vadit 
caracter didactic, dr. Gheorghe Samoilescu de la Academia 
Navala “Mircea cel Batran” din Constanta, “The Simulation 
Of The Electric Discharges And The Effects Of The Field On 
The Electronic Equipments And On The Human Factor On 
The Ship”. 
Deosebit de interesantă a fost prelegerea dr. Gilbert Decat, 
“Exposure Of The General Public To The Rf-Radiation Of 
Picocells And Microcells In Belgium”. Acesta a susţinut, cu 
argumente ştiinţifice de ultimă oră, influenţa nocivă a 
câmpurilor magnetice asupra fiinţelor umane, date acumulate 
după o lungă periodă de urmărire. 
Următoarea lucrare a fost “The Influence Of The Magnetic 
Non-Linearity On The Magnetostatic Shields Design” 
prezentată de prof.dr. Liviu Neamţ de la Universitatea de 
Nord băimăreană. 
O lucrare valoroasă prezentată de dr.ing. Iosif Lingvay de la 
INCDIE ICPE-CA din Bucureşti, “The Impact Of The 
Anthropic Electromagnetic Fields On The Electrochemical 
Reactions From The Biosphere”, aduce în prim plan impactul 
câmpurilor electromagnetice antropice asupra reacţiilor 
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electrochimice din biosferă. 
În continuare, o intervenţie deosebită a aparţinut dr. Luis 
Adriano Domingues de la Centrul de Cercetări a Energiei 
Electrice – CEPEL din Brazilia care a prezentat câteva dintre 
aplicaţiile dozimetriei computaţionale, “Application Of 
Computational Dosimetry Studies To Assess Electromagnetic 
Fields Exposure Conditions Near Overhead Transmission 
Lines”, lucrare de ansamblu ce reflectă munca de cercetare a 
unui grup numeros de cercetători ai centrului. 
Problemele curente ce ţin de o bună practică în rezolvarea 
unor dificultăţi şi educaţie în domeniu au constituit dezbateri 
în urma prezentării de către dr. Jack Rowley de la GSMA din 
Irlanda a lucrării intitulate „Good Practice In Regulatory 
Approaches For Mobile Communications & Health”. 
O lucrarea valoroasă în domeniu a prezentat prof. dr. Dan 
Rucinschi de la Universitatea Politehnica din Bucureşti, „The 
Application Of E3 Concept To Fixed Installations”. 
A urmat prezentarea lucrării “Emc Requirements For Dfm 
Multicriteria Approach” autori prof.dr.ing. Paul Svasta şi 
prof. dr.ing. Ioan Plotog, lucrare apreciată ca fiind deosebit 
de valoroasă în domeniu. 
Ultimele trei lucrări prezentate au iscat lungi discuţii 
dezbatute de către cei prezenţi în sală: 
“Radiolocation Equipment Mixer Receiver Load Circuit In 
Jamming Conditions” susţinută de dr.ing. Gheorghe 
SAMOILESCU de la Academia Navală “Mircea cel Bătrân” 
din Constanţa; 
“A Case Of The Cumulative Effect Of The Emission Of 
Power Quality Disturbances On The Electromagnetic 
Compatibility”, prezentată de dr.ing. Liviu Emil PETREAN 
de la Universitatea de Nord Baia Mare;  
“The Impact Of The Electromagnetic Pollution Of The 
Environment On The Complex Build-Up Media”, dr.ing. 
Iosif Lingvay de la INCDIE ICPE-CA Bucureşti. 
Dezbateri au fost purtate şi în cadrul sesiunii de postere, 
fiecare poster iscând discuţii deosebit de fructoase:  
Electromagnetic Shields Attenuation, autori Cristian 
MORARI, Jana PINTEA, Jenica NEAMŢU, Ionuţ BĂLAN 
de la INCDIE ICPE-CA – Bucureşti; 
Nanocarbon Coated Iron/Carbon Composite Materials For 
Electromagnetic Interference Applications, poster elaborat de 
către specialişti de la INCDIE ICPE-CA Bucureşti, Institutul 
pentru Cercetări Nucleare din Dubna, Rusia, Universitatea de 
Stat Lomonosov din Moscova, Rusia şi Institutul de Ştiinţe 
Spaţiale din Bucureşti. Autorii sunt: Ioana ION, Cristina 

BANCIU, Yura KOVALEV, Ciprian MITU; 
Numerical Approach For An Application Of Magnetic Drug 
Targeting In Cancer Therapy, poster susţinut de Veronica 
PĂLTÂNEA, Gheorghe PĂLTÂNEA, Dorina POPOVICI de 
la Universitatea Politehnica din Bucureşti; 
Automated Installation For Spectrometer Yumo For Research 
Of A Magnetic Field Influence On New Materials, autori W. 
KAPPEL, N. STANCU, I. ION, M. CIOS, N. A. CIOS, A. S. 
KIRILOV, S. A.KUTUZOV, A. A. SMIRNOV, A. E. 
IVAN’KOV, YU. S. KOVALEV, A. I. KUKLIN, colective 
de cercetători de la INCDIE ICPE-CA, Bucureşti,  CIPEC 
SRL Bucureşti şi Institutul pentru Cercetări Nucleare din 
Dubna, Rusia; 
Electromagnetic Field As Environmental Factor Affecting 
Human Health, autori Carmen MATEESCU,  Georgeta 
ALECU, Wilhelm KAPPEL, INCDIE ICPE-CA – Bucureşti; 
Safety And Health Legislative Requirements Regarding 
Workers Exposure To Risks Generated By Electromagnetic 
Fields, autori Georgeta ALECU, Andreea VOINA, W.  
KAPPEL, Carmen MATEESCU de la INCDIE ICPE-CA – 
Bucureşti; 
Oxidative And Immune Response In Experimental Exposure 
To Electromagnetic Fields, autori Dana DABALA, Didi 
SURCEL, Csabo SZANTO, Simona MICLAUŞ,  Mariana 
BOTOC, S.TOADER, O. ROTARU, cercetători de la Centrul 
de sănătate publică regională şi Institutul de sănătate publică, 
ambele din Cluj-Napoca, Academia sibiană; 
Electromagnetic Shielding Properties Of Carbon Based 
Composites, poster elaborat de către un grup de cectetători de 
la INCDIE ICPE-CA din Bucureşti, A. BARA, A. M. 
BONDAR, I. IORDACHE, R. VASILESCU-MIREA, C. 
BANCIU,  D. PATROI, S. HODOROGEA. 
Au fost incluse în volumul manifestării toate lucrările 
prezentate, atât lecţiile invitate cât şi comunicările prezentate 
sub formă de poster, volum cu ISBN 978-973-718-782-6.  
Manifestarea ştiinţifică a fost mediatizată pe plan local atât în 
ziarul “Graiul Maramureşului” din data de miercuri, 19 
septembrie 2007, cât şi pe postul de televiziune local în seara 
zilei de vineri, 21 septembrie, ambele interviuri fiind 
acordate de către d-na dr.ing. Georgeta Alecu, reprezentanta 
institutului organizator. 
Autor: 
Dr.ing. Georgeta Alecu  
ICPE CA Bucureşti 

 
 

  

Imagini surprinse în timpul manifestării 
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Orientarea şi monitorizarea cercetării în domeniul biocompatibilităţii 
electromagnetice, prin programul European COST 

Orientation and Monitoring of Research in Electromagnetic Biocompatibility Domain 
by COST European Program  

 
 

Utilizarea echipamentelor electrice şi electronice emiţătoare 
de câmp electromagnetic devine, pe zi ce trece, o 
componentă tot mai firească şi mai necesară a vieţii noastre; 
aplicaţiile acoperă toată gama de frecvenţe asociate aşa 
numitelor radiaţii neionizante. Aplicaţia cu cel mai mare 
impact asupra utilizatorilor este reprezentată în acest moment 
de telefonia mobilă, iar dezvoltarea rapidă a reţelelor în 
formatice ăi a sistemelor wireless pentru transmisia datelor 
prefigurează o altă categorie de aplicaţii care îşi lărgeşte 
utilitatea, cu tot mai mult succes, în rândul profesioniştilor, 
dar şi al populaţiei. Atât prin localizarea surselor de câmp 
electromagnetic în zonele geografice dens populate, cât şi 
prin numărul uriaş de utilizatori, securitatea utilizării 
tehnologiilor în formatice şi de comunicaţii câştigă în teres şi 
sub aspectul riscului potenţial pe care îl prezintă asupra 
sănătăţii populaţiei. La acestea se adaugă răspândirea 
sistemelor electronice de securitate, detecţie, supraveghere şi 
atenţionare utilizate tot mai mult în spaţiile publice, cât şi 
cele de încălzire în radiofrecvenţă şi microunde, noile 
tehnologii digitale de distribuţie a semnalelor radio şi TV, cât 
şi o paletă variată de aplicaţii terapeutice clinice. 
Efectele biologice ale expunerii la câmp electromagnetic sunt 
analizate de câteva decenii şi cea mai mare parte a 
cercetărilor conduce la concluzia că fenomenele de 
înterferenţă observate în condiţiile uzuale de expunere a 
populaţiei în mediul de viaţă nu sunt de natură a fi 
considerate o ameninţare asupra sănătăţii. Cercetarea de 
specialitate a ultimilor ani a luat în considerare posibilităţi 
variate de prejudiciere a sănătăţii umane prin expunere la 
radiaţie electromagnetică: potenţialul cancerigen al radiaţiei 
electromagnetice (atât în  condiţiile expunerii globale a 
întregului corp, cât şi în cazul expunerii localizate), efecte la 
nivel celular (în mod special asupra eritrocitelor) şi eventuale 
modificări genetice, efecte psiho-comportamentale, efecte 
asupra fertilităţii, hipersensibilitatea unor persoane la câmp 
electromagnetic, vulnerabilitatea unor categorii speciale 
(copii, vârstnici, persoane cu diverse afecţiuni deja înstalate, 
femei gravide, etc.). Metodele de învestigare sunt variate - 
atât studii epidemiologice, cât şi cercetări in vitro sau 
experienţe pe animale de laborator. Cu toate acestea, se 
consideră că cercetările biologice nu sunt suficiente; foarte 
multe studii sunt neconcludente, nu sunt replicate, sau nu 
permit corelarea datelor cu cauzalitatea sau încidenta unor 
afecţiuni. 
Mediul electromagnetic în care trăim este într-o schimbare 
permanentă, ceea ce presupune o mare varietate şi dinamică a 
condiţiilor de expunere; dezvoltarea aplicaţiilor şi creşterea 
numărului de utilizatori creaza zone în care apar superpoziţii 
de două sau mai multe categorii de emisii. Este nevoie, 
aşadar, de o monitorizare permanentă a condiţiilor de câmp 
electromagnetic din mediu şi în acelaşi timp de dezvoltarea în 
continuare a metodelor de investigare a efectelor biologice.  
Importanţa ştiinţifică a domeniului şi interesul comunitar faţă 
de tematica enunţată argumentează includerea sa între 
priorităţile cercetării la nivel European. 
 
 

1. Programele COST patronate de Consiliul Uniunii 
Europene şi accesul participanţilor români 
Cooperarea Europeana în  domeniul cercetării ştiinţifice şi 
tehnice este deviza programelor de tip COST [1], iniţiate de 
Consiliul Uniunii Europene [2] incepând cu anul 1971, în  
urma Conferinţei Ministeriale de la Bruxelles; România a 
devenit membră COST în  anul 1997, în urma deciziei 
Conferinţei Ministeriale de la Praga. Principalul scop al 
creării programului COST este coordonarea şi 
interconectarea activităţilor de cercetare derulate la nivel 
naţional. În prezent, un număr de 35 de ţări din Europa sunt 
partenere în programul COST, ca membri care contribuie la 
fondurile comunitare, dar au în acelaşi timp şi drepturi egale 
de a participa la acţiunile finanţate de acest program. 
Derularea acţiunilor permite şi participarea, pe baza de 
autofinanţare, a unor state nemembre în  programul COST. 
Fără a finanţa activităţile de cercetare propriu-zisă (nu 
acoperă costuri de personal, achiziţii, sau alte costuri directe), 
suportul financiar acordat de UE incurajează intâlniri 
periodice între reprezentanţii reţelelor tematice de cercetare 
din ţările participante, în scopul corelării activitaţilor lor, 
pentru schimb de informaţii şi exprienţă, sau prin organizarea 
unor manifestări ştiinţifice (de tip workshop, simpozion, 
scoală de scurtă durată, etc.); se pot de asemenea aloca 
fonduri pentru publicarea unor documente ştiinţifice sau de 
diseminare a unor informaţii utile la nivelul publicului larg, 
mai ales în  contextul unei tematici de interes comunitar, cum 
este cazul efectelor biologice ale expunerii umane la câmp 
electromagnetic neionizant. 
Derularea actiunilor COST se face în contextul creat de Zona 
Europeană de Cercetare (European Research Area - ERA), în 
acord cu priorităţile stabilite prin Programele Cadru ale UE şi 
cu acţiunile promovate de Fundaţia Europeană pentru Ştiinţă 
(European Science Foundation - ESF) [3]. De altfel, ESF 
asigură funcţionarea Biroului permanent COST, sub mandat 
primit de la Comisia Europeană; acesta coordonează 
activitatea administrativă şi ştiinţifică a Comitetelor pe 
Domenii ale programului şi însăşi derularea acţiunilor COST 
(anterior restructurării programului COST din anul 2006, 
activitatea ştiinţifică şi administrativă se desfăşura în cadrul 
aşa numitelor Comitete Tehnice). 
Ariile tematicile de interes sunt din zona cercetării de 
avangardă, vizează dezvoltarea de metode, tehnologii, 
proceduri noi, cercetarea exploratorie şi interdisciplinară. 
 În prezent, Secretariatul programului susţine următoarele 
Domenii tematice: 

 BMBS - Biomedicine and Molecular Biosciences 
 CMST - Chemistry and Molecular Sciences and 

Technologies 
 ESSEM - Earth System Science and Environmental 

Management 
 FA - Food and Agriculture 
 FPS - Forests, their Products and Services 
 ISCH - individuals, Societies, Cultures and Health 
 ICT - information and Communication Technologies 
 MPNS - Materials, Physical and Nanosciences 
 TUD - Transport and Urban Development 
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Programul permite asocierea ad-hoc a unor grupuri de 
specialişti, fără condiţionările şi responsabilităţile specifice 
derulării unui proiect de cercetare. Circulaţia liberă a ideilor, 
evaluarea interesului naţional şi comunitar pentru anumite 
domenii, teme şi metode de cercetare, pregătirea terenului 
pentru lansarea unor noi domenii prioritare în cercetarea 
Europeană, orientarea direcţiilor de cercetare naţională după 
tendinţele comunitare, sau valorificarea şi diseminarea mai 
bună la nivel comunitar a rezultatelor cercetărilor locale, sunt 
cateva din avantajele ce decurg din desfăşurarea acţiunilor 
COST.  
Lansarea unei noi actiuni COST se realizează în  urma unei 
competiţii de propuneri, fiecare propunere fiind susţinută de 
un consorţiu format din cel putin cinci ţări membre în 
program, reprezentate de specialişti implicaţi în cercetarea 
naţională de specialitate (având desigur şi susţinere 
instituţională); asocierea altor reţele naţionale se poate face şi 
după aprobarea finanţării acţiunii de către Secretariatul 
COST, cu acceptul consorţiului existent şi în măsura 
disponibilităţii fondurilor. 
Ţările partenere în programul European COST au organizat 
Secretariate naţionale, care facilitează accesul comunităţii 
ştiinţifice locale la informaţiile şi oportunităţile oferite la 
nivel European şi asigură, în mare măsură, logistica 
participării reprezentanţilor naţionali la activităţile 
comunitare organizate în cadrul acţiunilor COST la care 
aceştia sunt parteneri. Autoritatea Naţională pentru Cercetare 
Ştiinţifică, din cadrul Ministerului Educaţiei şi Cercetării 
furnizează, în România, aceste servicii [4].  
Mediul de lucru favorizat de programul COST contribuie la 
dezvoltarea ştiinţifică interdisciplinară şi transnaţională, prin 
facilitarea unor intense schimburi de cunoştinţe şi expertiză, 
incurajează cunoaşterea reciprocă între specialişti şi colective 
de cercetare din diferite ţări ale Europei, pune în valoare 
programele naţionale de cercetare ştiinţifică şi oferă o rampă 
de lansare pentru colaborări internaţionale în  diverse alte 
programe de cercetare şi dezvoltare promovate de Consiliul 
Uniunii Europene.  
 

2. Preocupări Europene privind expunerea umană la 
câmp electromagnetic reflectate în  acţiunile COST 
Tehnologiile specifice informaticii şi comunicaţiilor cunosc o 
dinamică spectaculoasă în ultimele decenii, iar domeniul 
compatibilităţii electromagnetice se confruntă permanent cu 
noi provocări; este vorba nu numai de minimizarea 
interferenţelor electromagnetice în şi între instalaţiile 
electrice şi electronice emiţătoare de câmp electromagnetic, 
pentru o cât mai buna funcţionare a acestora, dar şi de 
reducerea la minimum a riscului pe care utilizarea acestor 
instalaţii şi echipamente îl poate reprezenta pentru sănătatea 
umană.  
Cercetarea ştiinţifică orientată spre investigarea unor aspecte 
de interes comunitar legate de expunerea umană la câmp 
electromagnetic neionizant, din gama radiofrecvenţelor şi 
microundelor este una dintre tematicile pe care s-a axat o 
suită de actiuni COST, care a debutat cu cca. cincisprezece 
ani în  urmă. Prin natura aplicaţiilor tehnice de care sunt 
legate (comunicaţii mobile, sisteme wireless în  tehnologia 
informaţiei), acţiunile sunt derulate în cadrul Domeniului 
ICT - Information and Communication Technologies, ceea ce 
se poate cu uşurinţă deduce din numărul de identificate (un 
numar de 3 cifre, dintre care prima cifră este 2, comuăa 
pentru toate acţiunile coordonate în  Domeniul ICT). Până în  
prezent s-au derulat trei astfel de acţiuni, după cum urmează: 

- COST 244 cu titlul “Biomedical Effects of 
Electromagnetic Fields”, acţiune desfăşurată în perioada 
07.10.1992 – 06.10.1996, a integrat contribuţiile 
participanţilor din 19 ţări europene; 
- COST 244bis este continuarea acţiunii precedente, ceea 
ce rezultă chiar din titlu, “Biomedical Effects of 
Electromagnetic Fields (II)”, a avut o durată de patru ani, 
18.12.1996 – 17.12.2000, cu participarea a 18 ţări 
europene; 
- COST 281 cu titlul “Potential Health Implications from 
Mobile Communication Systems”, s-a desfăşurat în 
perioada 26.09.2001 – 25.09.2005; în acţiune s-au înscris 
participanţi din 26 ţări, dintre care 20 membre în 
programul COST, cât şi reprezentanţi ai unor organizaţii 
internaţionale cu activităţi complementare. 

Cele trei acţiuni sunt grupate, în cadrul Domeniului ICT, în 
aria tematică “Efecte biologice ale câmpului electromagnetic 
neionizant şi compatibilitate electromagnetică”. Ca obiectiv 
comun, în toate aceste acţiuni s-a urmărit descrierea 
cantitativă cât mai precisă a condiţiilor în care are loc 
expunerea umană la câmp electromagnetic neionizant (atât 
expunerea necontrolată, în mediul de viaţă cotidian, cât şi cea 
controlată, în împrejurările specifice impuse de exercitarea 
anumitor profesiuni), dar mai ales evaluarea efectelor 
biologice provocate de aceste condiţii asupra organismului. 
Departe de a se concentra exclusiv pe componenta ştiinţifică, 
acţiunile COST au în vedere larga diseminare a rezultatelor 
cercetării, nu numai în  cadrul comunităţii de specialitate, dar 
mai ales faţă de publicul larg, autorităţile administrative şi 
politice, cât şi faţă de alte structuri ştiinţifice a căror activitate 
este complementară, de exemplu organismele de 
standardizare, reglementare şi certificare în  domeniul 
producţiei şi punerii în  funcţiune a echipamentelor 
emiţătoare de câmp electromagnetic. 
 

3. Obiectivele şi realizările acţiunilor  
COST 244, 244bis şi 281 COST 244 şi COST 244bis 
Cadrul organizaţional constituit pentru desfăşurarea celor 
două Acţiuni cuprinde trei grupuri de lucru (working 
groups), a căror activitate s-a desfăşurat în paralel: WG1 - 
Epidemiologie şi efecte asupra sănătăţii umane, WG2 - 
Cercetare de bază, WG3 - Sisteme şi aplicatii inginereşti, cât 
şi un comitet coordonator comun pentru toate cele trei 
grupuri: MCCC - Comitetul Coordonator pentru Comunicaţii 
Mobile. Această structură sugerează atât ariile ştiinţifice de 
interes, cât şi domeniul de aplicaţii vizat cu prioritate de 
aceste Acţiuni COST. 
Ideile formulate de obiectivele generale ale celor două 
Acţiuni COST 244 care s-au succedat într-un mod coerent, se 
regăsesc în realizările prezentate în rapoartele periodice şi 
finale, putând fi sintetizate astfel: 
- stabilirea unui cadru funcţional pentru coordonarea 
cercetării Europene asupra efectelor biomedicale ale 
expunerii umane la câmp electromagnetic şi pentru 
deschiderea unor căi de comunicare intre specialişti; 
- coordonarea şi promovarea activităţilor de cercetare la nivel 
naţional şi comunitar; 
- formularea unor protocoale comune pentru derularea 
programelor de cercetare; 
- stabilirea şi punerea în practică a unor modalităţi de lucru 
specifice cercetărilor interdisciplinare; stimularea colaborării 
multidisciplinare între experţi din domeniile medicinei, 
biologiei, ingineriei electrice, fizicii, etc., atât prin activităţi 
bilaterale, dar mai ales prin formarea şi dezvoltarea reţelelor 
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tematice de colaborare ştiinţifică şi schimburi de cercetători; 
promovarea relaţiilor de colaborare, prioritar faţă de cele 
competiţionale; 
- utilizarea intensivă şi complementară a facilităţilor 
(instrumentaţie, echipamente de laborator, etc.) existente la 
diferite locaţii în ţările partenere; favorizarea accesului 
specialiştilor la centrele de excelenţă recunoscute la nivel 
comunitar; 
- crearea unui cadru ştiinţific şi organizational pentru 
dezvoltarea în continuare a acestei arii de cercetare, a cărei 
dinamică este concordantă cu evoluţia tehnologiilor şi 
echipamentelor electronice în  domeniul tehnologiei 
informaţiei şi comunicaţiilor mobile;  
- stabilirea unor direcţii prioritare în cercetarea ştiinţifică în 
domeniul bioelectromagnetismului şi biocompatibilităţii 
electromagnetice şi propunerea unor tematici specifice pentru 
programele cadru de cercetare ale UE; dintre participanţii la 
acţiunile COST 244 şi 244bis s-au cristalizat consorţii pentru 
propunerea şi derularea unor proiecte ample în PC5 şi PC6 
care au abordat teme diverse din domeniul studiului efectelor 
biologice ale expunerii la radiaţie electromagnetică 
neionizantă (GUARD, INTERPHONE, EMF-NET) [5]; 
- evaluarea literaturii ştiinţifice de specialitate şi elaborarea 
de materiale documentare de sinteză în  domeniu; 
- constituirea unei reţele informatice la nivel European, care 
oferă referinţe  asupra tematicilor şi colectivelor de cercetare 
naţionale (în domeniul acţiunii COST); 
- formarea unei baze de date cu informaţii ştiinţifice şi 
tehnice de specialitate; alcătuirea unei cazuistici în domeniu, 
prin colectarea de date şi documentarea unor exemple de 
expunere urmată de efecte asupra sănătăţii; documentarea 
unor categorii de expunere profesională şi analiză de 
informaţii în privinţa hipersensibilităţii la câmp 
electromagnetic;  
- analiza fenomenelor fizice desfăşurate în cadrul unor 
aplicaţii medicale ale expunerii la câmp electromagnetic 
(refacerea dupa răni şi fracturi, hipertermia, etc.); 
- elaborarea unor ipoteze şi teorii asupra desfăşurării 
fenomenelor de interacţiune câmp-substanţă şi verificarea lor 
experimentală;  
- promovarea unei baze de date de referinţă pentru 
proprietăţile electrice ale mediilor tisulare şi pentru variaţia 
acestor proprietăţi cu diferiţi factori (de exemplu frecvenţa 
câmpului incident); 
- inventarierea surselor de radiaţii electromagnetice 
neionizante şi documentarea cu date necesare modelării 
acestora; 
- evaluarea comparativă a metodelor numerice utile în analiza 
prin modelare numerică (FDTD, FEM, MoM, MMP, metoda 
impedanţelor, etc);  
- formularea unor modele numerice şi experimentale de 
referinţă pentru dozimetria în domeniul expunerii umane la 
câmp electromagnetic neionizant, capabile să asigure 
repetabilitatea rezultatelor, utile pentru compararea 
metodelor de analiză şi pentru verificarea instrumentelor de 
lucru (fie software, fie aparate de măsură);  
- descrierea de modele fizice (de tipul manechinelor 
antropomorfice) necesare verificării şi certificării 
echipamentelor producătoare de radiaţie electromagnetică; 
- descrierea unor scenarii care implică cele mai defavorabile 
condiţii de expunere, pentru a fi considerate în stabilirea 
legăturii dintre restricţiile de baza şi nivelurile de referinţă 
specificate de normele de limitare a expunerii; 
- sistematizarea de date utile în activitatea de standardizare; 

rezultatele evidenţiate în cadrul acţiunilor COST 244 şi 
244bis au contribuit la fundamentarea ştiinţifică a 
documentelor CE pentru limitarea expunerii umane la câmp 
electromagnetic în  mediul de viaţă (Recomandarea 
1999/519/EC) şi profesional (Directiva 2004/40/EC), cât şi la 
elaborarea unor standarde pentru verificarea şi certificarea 
echipamentelor electrice şi electronice sub aspectul emisiilor 
electromagnetice.  
Acţiunea COST 244bis şi-a asumat în perioada sa finală o 
misiune de investigare a expunerii populaţiei datorită 
amplasării staţiilor de bază pentru telefonia celulară în  
zonele intens locuite; asa numita "short term mission" a fost 
finalizată printr-un raport, Mobile telecommunication base 
stations – exposure to electromagnetic fields [6], în  care sunt 
incluse contribuţii multinaţionale ce reflectă situaţia existentă 
în anul 2000 în  câteva ţări Europene. Materialul este 
cuprinzător şi sistematizează atât informaţii tehnice, cât şi 
metode de evaluare a nivelurilor de expunere, cu raportarea 
acestora la prescripţiile prevăzute prin recomandările şi 
normele de limitare a expunerii umane. Informaţiile culese şi 
derularea cu succes a acestei misiuni a creat, de asemenea, 
premize decisive pentru iniţierea Acţiunii COST 281, care a 
demarat în  anul 2001.  
 

COST 281 
Obiectivul prioritar al acţiunii este obţinerea unei percepţii 
cât mai bune privind principalele efecte asupra sănătăţii 
umane, pe care poate să le aibă expunerea la câmp 
electromagnetic de radiofrecvenţă; sunt referite în  mod 
deosebit condiţiile create de utilizarea noilor tehnologii în 
domeniul comunicaţiilor şi informaticii [7, 8]. Acţiunea 
vizează şi câteva obiective secundare: evaluarea competentă 
a datelor publicate în literatura de specialitate pentru a fi 
utilizate de factorii de decizie implicaţi în activităţile de 
management al riscului expunerii la câmp electromagnetic, 
crearea unei baze de comunicare în privinţa potenţialului de 
risc datorat noilor tehnologii aplicate în comunicaţii, 
culegerea şi sintetizarea datelor despre expunerea la câmp 
electromagnetic în condiţiile dezvoltării noilor sisteme de 
comunicaţii mobile la nivel European. 
Ca un beneficiu important al Acţiunii COST 281 este de 
aşteptat formularea unei atitudini comune, la nivel European, 
faţă de impactul noilor sisteme de comunicaţii, intr-un stadiu 
cât mai timpuriu al dezvoltării tehnice a acestora. Totodata, 
asocierea specialiştilor la susţinerea activităţilor proiectului 
facilitează cunoaşterea reciprocă şi iniţierea cât mai rapidă a 
unor proiecte comune bazate pe colaborare ştiinţifică, în  
beneficiul dezvoltării şi promovării cunoaşterii în acest 
domeniu şi transmiterii de informaţii utile autorităţilor şi 
publicului. 
Derularea Actiunii COST 281 are un impact semnificativ în 
comunitatea ştiinţifică de specialitate, prin atragerea unui 
mare număr de specialişti în acţiuni de diseminare a 
rezultatelor proprii de cercetare şi a opiniilor personale. 
Impactul este însă important şi în  raport cu opinia publică, 
prin intermediul contactului permanent cu presa şi prin 
documentarea şi mediatizarea tuturor activităţilor prin situl de 
internet, mereu actualizat şi foarte bogat în  informaţii [7]. 
Cei interesaţi pot găsi aici date despre istoria şi premizele 
iniţierii acţiunii, textul memorandumului de înţelegere între 
ţările semnatare ale propunerii iniţiale, documente elaborate 
în cadrul acţiunii (documentarea tuturor activităţilor derulate, 
rapoartele anuale, etc.) şi ecouri provocate de lansarea 
acestora, informări periodice (newsletters), detalii despre 
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manifestările ştiinţifice tematice organizate cu asistenţă din 
partea programului COST şi prin care se urmăreşte 
polarizarea interesului ştiinţific comunitar pentru clarificarea 
unor probleme ridicate de obiectivele acţiunii.  
Temele ştiinţifice prioritare susţinute de aceste manifestări au 
promovat investigarea efectelor biologice datorate câmpului 
electromagnetic spre aspecte mai puţin convenţionale: 
expunerea copiilor în contextul utilizării telefoniei mobile, 
monitorizarea emisiilor de la staţiile de bază şi investigarea 
tehnologiilor noi şi în  continuă schimbare, mecanisme de 
producere a efectelor biologice ne-termice, perturbaţii ale 
somnului, aspecte de proteomică şi genomică, noi cercetări 
asupra efectelor cancerigene şi toxice, s.a. 
Activităţile COST 281 s-au desfăşurat în paralel cu amplul 
proiect al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii - WHO 
International EMF Project [9], început în 1996 şi aflat înca în 
derulare (cu care s-au organizat o serie de acţiuni comune, 
mai ales manifestări ştiinţifice) şi a facilitat demararea 
proiectului suport EMF-NET prevăzut pentru perioada 2004-
2008 [10], în Programul Cadru 6 al UE. 
 

4. O nouă propunere de Acţiune COST lansată la 
mijlocul anului 2007 
Din initiaţiva unora dintre participanţii la Acţiunile COST 
prezentate mai sus, s-a cristalizat o nouă propunere de 
Acţiune, orientată pe aceeaşi linie, cu titlul "Emerging EMF 
Technologies and Health Risk Management" . România este 
reprezentată în  alte Acţiuni din Domeniul ICT, pentru teme 
orientate spre compatibilitate electromagnetică (Actiunea 
COST 261), noi tehnologii pentru informatică şi comunicaţii 
(Actiunile COST 241, 263, 276, 280, 289, 290), facilităţi 
pentru utilizatorii IT (Acţiunea COST 269), dar este o 
premieră includerea sa în grupul de ţări Europene care a 
elaborat o propunere cu tematica asociată efectelor biologice 
ale câmpului eletromagnetic neionizant. Acest lucru este o 
confirmare şi o recunoaştere a potenţialului ştiinţific, dovedit 
de numărul mare de proiecte de cercetare derulate la nivel 
naţional şi finanţate din fonduri naţionale, care abordează 
tematici complementare acestui domeniu [11].  
Faţă de acţiunile premergătoare (244, 244bis şi 281), noua 
propunere este mai semnificativ orientată spre interesul 
societăţii în ansamblu, prin deschiderea şi întărirea unor punţi 
de comunicare între mediul economic şi comercial (care 
progresează spre tehnologii noi) şi publicul consumator, 
beneficiar al acestor tehnologii, dar în acelaşi timp îngrijorat 
asupra problemelor de sănătate şi management sanitar. Pe 
lângă monitorizarea şi încurajarea cercetării în domeniul 
noilor tehnologii informatice în plină dezvoltare şi al 
efectelor biologice asociate expunerii umane, propunerea este 
mai insistent axată pe problemele de evaluare a riscului, pe 
management şi comunicare în această privinţă, iar 
beneficiarii derulării unei astfel de acţiuni sunt reprezentaţi, 
pe lângă comunitatea ştiinţifică, de publicul interesat, 
autorităţile în domeniul sănătăţii publice, factorii decizionali 
în administraţie şi dezvoltare economică, organismele de 
standardizare. 
 

5. Concluzii 
Chiar dacă după mai multe decenii de acumulări, cercetarea 
de specialitate continuă să conducă spre concluzia că nu 
există suficiente dovezi pentru a stabili corelaţii certe între 
expunerea la câmp electromagnetic la nivelurile existente în 
mediul comun de viaţă şi efecte dăunătoare asupra sănătăţii 
umane, nu este mai putin adevărat că problematica este 
deosebit de complexă şi într-o continuă dinamică, ceea ce 

face foarte dificilă coordonarea şi derularea programelor de 
cercetare cu satisfacerea criteriilor de recunoaştere şi 
acreditare a rezultatelor acestora ca şi cunoştinţe ştiinţifice. În  
acelaşi timp sunt notabile temerile manifestate în rândul 
populaţiei, care conştientizează tot mai mult potenţialul 
pericol prezentat de sursele de radiaţii tot mai vizibile în 
decorul cotidian şi presiunea organizaţiilor civice şi a mass 
media asupra administraţiilor locale şi instituţiilor care dau 
acreditări pentru extinderea infrastructurii de comunicaţii. 
Toţi aceştia reclamă din partea cercetării ştiinţifice nu numai 
rezultate cât mai precise, dar şi modalităţi de comunicare 
accesibile nespecialiştilor, iar din partea autorităţilor, acţiuni 
de informare, consultare şi management al riscului. Pe lânga 
aspectele de coordonare a cercetării şi de creştere a plus-
valorii acesteia aduse de colaborarea Europeană şi 
internaţională, programul COST propus în 2007 şi acţiunile 
complementare ale Organizaţiei Mondiale a Sănătaţii au în 
vedere, în mai mare măsură decât până acum şi aspectele 
sociale ale interfeţei comunităţii ştiinţifice cu beneficiarii 
efortului investit în cercetare. 
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www.consilium.europa.eu/cms3_fo/showPage.asp?id=253
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O nouă societate ştiinţifică – SRPRNI 
SRPRNI- A new scientific society 

 
 

Societatea Română pentru Protecţia faţă de Radiaţiile 
Electromagnetice Neionizante (SRPRNI) 

În contextual actual al exploziei aplicaţiior radiaţiilor 
neionizante în care sunt incluse câmpurile electromagnetice, 
radiaţiile infraroşii, radiaţiile ultraviolete şi laser, în 
tehnologiile moderne informaţionale şi de comunicaţie: 
calculatoare, internet, telefonie mobilă, difuzare de programe 
radio şi de televiziune, comunicaţii de date, sisteme de 
securitate şi de supravegherea traficului etc.,  fără de care nu 
este posibilă dezvoltarea tehnologică, apare necesitatea 
asigurării faptului că aceste tehnologii nu vor implica riscuri 
noi semnificative asupra sănătăţii. 
În vederea evaluării şi monitorizării efectelor asupra sănătăţii 
provenite de la noile tehnologii legate de radiaţiile 
neionizante, Comisia Europeană, prin Directoratul DC 
SANCO, Sănătate şi Protecţia Consumatorului, a iniţiat mai 
multe proiecte în scopul urmăririi impactului radiaţiilor 
neionizante asupra sănătăţii, stabilirii eventualelor riscuri, 
elaborării unor reglementări care să protejeze populaţia 
expusă profesional şi neprofesional la radiaţii neionizante şi 
pentru a elabora strategii şi politici în acest domeniu. 
Comisia Internaţională pentru Protecţia faţă de Radiaţiile 
Neionizante (ICNIRP), împreună cu Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii (OMS) au iniţiat mai multe proiecte internaţionale 
în care au fost implicate organizaţii de prestigiu din toată 
lumea, reprezentanţi din ţările membre ONU, instituţii de 
specialitate, care au urmărit să stabilească efectele radiaţiilor 
neionizante asupra sănătăţii şi să elaboreze reglementări şi 
standarde de protecţie. 
În prezent OMS coordonează Proiectul Electromagnetic 
Fields, în cadrul Radiation and Environmental Health Unit 
care are ca obiectiv evaluarea efectelor expunerii la câmpuri 
electrice şi magnetice, statice şi variabile în timp cu frecvenţa 
0 – 300 GHZ asupra sănătăţii şi mediului. Una din activităţile 
acestui proiect o constituie compilarea unei baze de date 
conţinând reglementările (standarde şi norme) privind 

protecţia faţă de câmpuri în ţările membre OMS. La acest 
proiect participă 54 de state membre OMS din toată lumea 
plus opt agenţii şi organizaţii internaţionale (ICNIRP, 
IARC, UNEP, ILO, ITU, EC, IEC si NATO). România nu 
participă la acest proiect. 
Majoritatea ţărilor dezvoltate din lume cât şi ţările membre 
UE au organizaţii şi societăţi care au ca obiectiv promovarea 
pe plan naţional a dezvoltării aspectelor ştiinţifice, tehnice, 
medicale şi legislative în domeniul expunerii la radiaţii 
electromagnetice neionizante şi a protecţiei sănătăţii faţă de 
aceste radiaţii. Aceste organizaţii asigură coordonarea 
ştiinţifică a proiectelor la nivel naţional, colaborarea 
internaţională cu organismele de specialitate, contribuie la 
transpunerea la nivel naţional a reglementărilor internaţionale 
din domeniu. 
În acest context considerăm necesară înfiinţarea în România 
a unei astfel de organizaţii sub forma Societăţii Române 
pentru Protecţia faţă de Radiaţiile Electromagnetice 
Neionizante (SRPRNI). SRPRNI va fi o organizaţie 
profesională de persoane fizice şi juridice, autonomă, 
neguvernamentală, nonprofit, cu personalitate juridică. 
SRPRNI va asigura cadrul necesar diseminării informaţiilor 
privind evoluţia şi progresul tehnic în domeniu, va informa 
prompt şi competent forurile în drept şi publicul larg în 
problematica expunerii profesionale şi a expunerii populaţiei 
generale la radiaţii electromagnetice neionizante, va colabora 
cu organizaţii şi instituţii naţionale şi internaţionale cu 
atribuţii în evaluarea expunerii la radiaţii neionizante şi 
protecţia faţă de aceste radiaţii. 
 
Autori: 
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Calendarul manifestărilor ştiinţifice din domeniul EMF 
Calendar of EMF Scientific Events 

 

 
 

2007 
 

January 25, 2007 
SFRP, Section Rayonnements Non Ionisants, Section 
Recherche & Santé : "Les faibles doses dans la vie 
quotidienne", Paris, France.  
http://www.sfrp.asso.fr/ 
 
February 9-10, 2007 
Bioelectromagnetics Society Winter Workshop : 
"Magnetism in Medicine and EMF Updates", Washington 
DC, USA. 
 
February 14-16, 2007 
International Workshop organized by ICNIRP and EMF-
NET : "Current Trends in Health & Safety Risk Assessment 

of Work-Related Exposure to EMFs", Milan, Italy.  
http://www.icnirp.de/JointWorkshopEMF.htm 
 
March 26-30, 2007 
Progress in Electromagnetics Research Symposium - 
PIERS 2007, Beijing, CHINA. 
  http:// piers.mit.edu/piers2k7Beijing 
 
April 10-13, 2007 
8th International Congress of the European 
Bioelectromagnetics Association (EBEA) on biological 
effects of EMF including dosimetry, interaction 
mechanisms, health effects of mobile communication 
systems and medical applications. Bordeaux, France.  
http://www.ebea.org/ebea2007.htm 
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June 4-8, 2007 
International EMF Conference 2007: Electromagnetic 
Fields, Bioeffects Research, Medical Applications, and 
Standards and the accompanying Short Course on EMF 
Safety Management. Kuala Lumpur, Malaysia.   
http://radiology.um.edu.my/emf2007/  
 
June 10-15, 2007 
The Bioelectromagnetics Society 29th Annual Meeting. 
Kanazawa, Japan.  
www.bioelectromagnetics.org 
 
June 18, 2007 
Association des Ingénieurs de Montefiore (AIM - Université 
de Liège) 
"Journée d'études - Electricité statique : principes et 
risques". Liège, Belgique.  
http://www.aimontefiore.org/education/electrostat/index.htm  
 
June 20-21, 2007 
WHO workshop on Developing and implementing 
protective measures for ELF EMF. Geneva, Switzerland.  
http://www.who.int/peh-
mf/meetings/elf_emf_workshop_2007/en/index.html  
 
July 5–7, 2007 
Portuguese-Spanish Congress in Electrical Engineering, 
Funchal Madeira Island, Portugal  
http://www.apdee.org/index.php?pageid=1117 
  
September 10-12, 2007 
IIe Conference on Electromagnetic Fields, Health and 
Environment - EHE 07. Wroclaw , Poland. 
www.imsi.pl/ehe07/ 
  
September 13-15, 2007 
International Symposium on electromagnetic fields. ISEF 
2007, Prague, Czech Republic. 
http://www.isef2007-prague.cz/ 

 
4-6 October 2007 
ICNIRP/ICOH International Workshop on Medical 
Management of Occupational EMF Health Risks, Reggio 
Emilia, Italy 
http://www.icnirp.de/WOccupMed.htm 
 
October 7-9, 2007  
South African Mobile Phone Symposium Mobile 
Telephony  
and its Relation to Health, Compliance with Standards, 
Standards & Precaution, Johannesburg, South Africa 
  
November 5-7, 2007  
Workshop ''Sleep Disorders, EEG-Changes, Altered 
Cognitive Functions - Is there a Connection with the 
Exposure to Mobile Communication RF Fields?''  
Stuttgart, Germany 
http://www.cost281.org/documents.php?node=166&dir_sessi
on 
 
20 November 2007 
ITU-T Workshop Human exposure to electromagnetic 
fields (EMFs), Geneva, Switzerland 
http://www.itu.int/ITU-T/worksem/emc-
emf/200711/index.html 
 

2008 
 

 
June 8-12, 2008  
The Bioelectromagnetics Society 30th Annual Meeting  
Town & Country Resort, San Diego, CA, USA  
http://www.bioelectromagnetics.org 
 
 

Autor: 
Conf.Dr. Simona Miclăuş 
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Noutăţi 
News 

 

Intră în vigoare noua Directivă CEM pentru UE 
Noua Directivă CEM pentru Comunitatea Europeană a intrat 
în vigoare vineri, 20 iulie 2007. Toate noile declaraţii de 
conformitate trebuie acum să fie puse de acord cu Directiva 
2004/108/EC şi trebuie să fie eliberate respectând cerinţele 
Directivei 2004/108/EC (documentaţie suplimentară,  cerinţe 

referitoare la informaţii). Odată cu abrogarea Directivei 
89/336/EEC nu se mai poate elibera nici o declaraţie în 
spiritul ei, fie ea nouă sau amendată. Există o perioada de 
graţie de 2 ani pentru declaraţiile eliberate conform 
Directivei 89/336/EEC. O listă a standardelor armonizate a 
fost publicată online.   

 
 

Leon - Leuşorul fulger transmite mesaje despre securitate 
în prezenţa descărcărilor electrice atmosferice 

În fiecare vară NOAA (National Oceanic and Atmosphere 
Administration) reaminteşte publicului despre posibilele 
efecte mortale ale trăsnetelor.  
Pentru pregătirea acestui articol despre trăsnete s-au citit 
relatările unor tragedii  unde era vorba despre persoane care 
s-au adăpostit sub un copac în timp ce ascultau un „Ipod” sau 
care s-au ridicat la suprafaţă având un rezervor metalic în 
spate după o partidă de scufundări in timpul unei furtuni cu 
descărcări electrice. 

Da, ştim că de obicei articolele noastre pun accent pe 
protecţia componentelor electronice sensibile dar şi corpul 
omenesc este un foarte bun conductor care merită protejat). 
Conform unui studiu efectuat de Serviciul Naţional de 
Meteorologie, trăsnetele sunt al doilea factor natural cauzator 
de decese. Numai inundaţiile fac mai multe victime omeneşti.  
Anul acesta o campanie publică se va adresa publicului foarte 
tânăr şi-l va avea drept personaj principal pe Leon – Leuşorul 
fulger care împarte fluturaşi cu sfaturi care pot salva vieţi. 
„Când tună, intră în casă”. „Grăbeşte-te! Termina joaca!” 
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Echipa de informare privind securitatea în caz de descărcări 
electrice atmosferice include Alianţa pentru securitate în 
cazul descărcărilor electrice atmosferice (Lightning Safety 
Alliance), Institutul pentru protecţie împotriva descărcărilor 
electrice atmosferice (Lightning Protection Institute) şi 
StruckbyLightning.org - toate surse de încredere de 
informaţii privind pericolul pe care-l reprezintă trăsnetele. 
Ţelul acestei campanii este nu numai de a proteja copiii dar şi  
de a le crea obişnuinţa de a trata cu seriozitate această 
problemă. 
 

Cercetătorii de la Universitatea Virginia dezvoltă un 
nano-compozit ultra-uşor pentru ecranarea  

perturbaţiilor electromagnetice 
La Universitatea Virginia, Charlottesville, a fost dezvoltat un 
material nanocompozit ultra-uşor care ar putea fi folosit 
pentru înlocuirea materialelor mai grele utilizate la ecranarea 
perturbaţiilor electromagnetice. Profesor Mool C. Gupta, de 
la Facultatea de inginerie şi ştiinţe aplicate a condus o echipă 
de cercetători care a creat un material de ecranare împotriva 
perturbaţiilor electromagnetice cu o tehnologie net superioară 
celor convenţionale si care va fi primi drept recunoaştere 
premiul “Nano50”  din partea revistei Nanotech Briefs. 
Agentul de ecranare este făcut din plastic, carbon şi un agent  
de spumare şi formează o depunere ultra-uşoară rezistentă la 
coroziune. Cantitatea de nano-tuburi de carbon a fost foarte 
mică, de numai unu-doi la sută înlocuind încărcături mai mari 
de pulberi metalice încercate de cercetători în primă fază. 
Nano-tuburile de carbon îi conferă acoperirii şi calitatea de a 
disipa căldura – un avantaj decisiv pentru folosirea la 
dispozitive electronice mici portabile.  Adăugarea de agent 
de spumare a redus greutatea acoperirii cu aproximativ 50%. 
Mai multe informaţii găsiţi pe website-ul Universităţii 
Virginia.  
 

Materialul nano-compozit dezvoltat de Universitatea 
Virginia este premiat 

Dispozitivele electronice sensibile cum sunt telefoanele 
celulare şi calculatoarele au nevoie de ecranare împotriva 
perturbaţiilor  electromagnetice (EMI). În mod tradiţional, o 

astfel de ecranare – care trebuie să fie electric conductoare - a 
fost din metal ceea ce pune probleme din punct de vedere al 
greutăţii în încercarea de a miniaturiza  şi a reduce greutatea 
dispozitivelor electronice.  Prin urmare, Mool C. Gupta, 
profesor la Universitatea Virginia, Facultatea de inginerie şi 
ştiinţe aplicate a condus o echipă care a dezvoltat un nano-
compozit ultrauşor care surclasează ecranele convenţionale. 
Această inovaţie va fi primi premiul Nano 50 din partea 
revistei  Nanotech Briefs care „recunoaşte cele 50 tehnologii, 
produse şi inovaţii de vârf care au avut un impact deosebit 
asupra nanotehnologiei”.  
Acest nou material nanocompozit este un amestec de plastic, 
nanotuburi de carbon şi agent de spumare care-l face extrem 
de uşor, rezistent la coroziune şi cu costuri de producţie mai 
mici decât metalul. Nanotuburile de carbon au jucat un rol 
cheie în crearea acestor proprietăţi spune prof.Gupta. Este de 
remarcat că experienţele au arătat că pentru a mări de 10 ori 
conductivitatea materialului este necesar ca numai 1 sau % 
din compoziţia materialului să fie reprezentată de nanotuburi. 
Adăugarea de nanotuburi de carbon a mărit şi conductivitatea 
termică a materialului îmbunătăţindu-i astfel capacitatea de a 
disipa căldură.  
„Metalul nu este numai greu dar se şi corodează uşor” spune 
Gupta. „Iar izolatoarele de plastic sunt uşoare, stabile şi au un 
preţ de producţie mic dar nu pot conduce electricitatea.”  
După experimente care au constat în adăugarea de praf 
metalic în materialul plastic fără a modifica în mod 
semnificativ greutatea materialului, Gupta a apelat la 
nanotuburi din carbon. Datorită diametrului lor extrem de 
mic, raportului de aspect foarte mare, rezistenţei mecanice 
ridicate, conductivităţii electrice şi termice bune şi greutăţii 
mici  Gupta şi echipa sa au constatat că nanotuburile de 
carbon au toate proprietăţile necesare pentru atingerea 
scopului propus. 
„Lungimea mare şi diametrul mic al nanotuburilor de carbon 
au drept rezultat interconectivitatea în interiorul plasticului 
ceea ce-l face conductor electric” spune Gupta. „Structurile 
lucrează bine pentru ecranarea perturbaţiilor electro-
magnetice. Odată ajunşi în acest punct de cotitură vom face 
cercetări în continuare pentru a găsi modalităţi de a reduce şi 
mai mult greutatea”. 
Apoi, echipa lui Gupta a adăugat în material un agent de 
spumare – o substanţă chimică care produce bule de aer. 
Rezultatele i-au uimit şi pe cercetători; acest pas suplimentar 
a redus greutatea materialului cu aproximativ 50 % mărindu-i 
şi flexibilitatea.  
Din echipa prof.Gupta a făcut parte si dr.Y.Yang aflat la 
studii postdoctorale şi colegi de la Institutul naţional pentru 
aerospaţiale şi Administraţia naţională pentru aeronautică şi 
spaţiu. Ei vor primi premiul „Nano 50” în noiembrie 2007 la 
Conferinţa naţională  NASA  de nanotehnologie. 
„Suntem foarte emoţionaţi să vedem că activitatea prof.Gupta 
prime�te recunoaşterea ca tehnologie de pionierat” spune 
dr.Robert E.Lindberg, preşedinte şi director executiv al NIA. 
„Este un excelent exemplu de tehnologie reuşită datorită 
colaborării în domeniul cercetării inovative dintre 
comunitatea universitară şi NASA.  
„Aplicaţiile acestui nou material  pornesc de la izolaţie 
termică până la ecrane împotriva perturbaţiilor 
electromagnetice pentru uz comercial şi aplicaţii pentru 
industria aerospaţială, protecţie la descărcări electrice 
atmosferice şi altele.” Spune James H.Aylor, decan al 
Facultăţii de inginerie şi ştiinţe aplicate. „Acesta este un 
exemplu privind activitatea în domeniul nano-tehnologiei  
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desfăşurată aici – activitate cu potenţial impact pozitiv în 
viitor asupra consumatorilor, astronauţilor, personalului din 
armată”.   
 

NASA va supune vehiculul spaţial la încercări CEM şi 
încercări de mediu 

CLEVELAND – Centrul de cercetare Glenn al NASA va 
coordona încercările de mediu integrate efectuate de  
echipajul vehiculului de explorare ORION în simulatorul 
spaţial de la Plum Brook Station din Sadusky, Ohio.   
Încercările de mediu sunt destinate să demonstreze 
capacitatea elementelor de hardware ale Orion de a îndeplini 
criteriile de performanţă specifice în condiţii de mediu 
simulate cum ar fi cele existente în timpul lansării, 
operaţiunilor pe orbită şi revenirii pe pământ. Încercările 
termice, la vibraţii mecanice şi acustice  se vor efectua pe 
ansamblul complet Orion. Vor fi încercate sistemul de 
lansare/evacuare,  modulul echipajului, modulul de serviciu 
şi vehiculul spaţial.  
Activitatea este evaluată la aprox. 63 mil. dolari pe o 
perioadă de 5 ani începând din 2007 până în 2011. În această 
perioadă, simulatorul spaţial va fi extins cu un număr de 
facilităţi incluzând o nouă cameră acustică şi un nou stand de 
încercări la vibraţii mecanice. De asemenea, în camera 

climatică cu vid vor fi aduse echipamente specializate care să 
permită facilităţi de încercări electromagnetice. 
„Ne face plăcere să jucăm acest rol esenţial în încercarea  
agenţiei de a dezvolta următoarea generaţie de vehicule 
spaţiale” spune  dr. Woodrow Whitlow, Jr. Simulatorul 
spaţial va fi cea mai mare cameră climatică cu vid. 
Modificările vor perfecţiona această facilitate de talie 
internaţională şi ne vor permite să aducem mai multe 
contribuţii la dezvoltarea viitoarelor sisteme spaţiale.  
Simulatorul spaţial are un diametru de 30,47m şi o înălţime 
de 37,18m. În mod normal se pot simula condiţii existente în 
spaţiu cum ar fi vid înaintat şi temperaturi extreme. 
Posibilităţile largi oferite de  simulator au fost deja larg 
folosite pentru încerca echipamentul orbital inclusiv 
sistemele Staţiei Spaţiale Internaţionale, sistemele de 
amerizare şi cele de deplasare folosite pentru explorarea 
planetei Marte. 
Încercările vor fi efectuate în sprijinul Programului 
„Constellation” al NASA care dezvoltă vehicule spaţiale şi 
alte sisteme pentru misiunile NASA de explorare pe Lună, 
Marte şi alte destinaţii din Sistemul Solar şi proiectul Orion.  
 
Sursa: 
Interference technology 
28 iulie 2007 
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